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1. Introdución e contextualización 

Introdución xeral 

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacc ión 
social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, 
experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus 
patrimonios culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e  aventuras, 
sobre o mundo, como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nos as 
reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a 
equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, 
nomeadamente en contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao 
patrimonio literario e cultural que estas propician.  

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida a protexer e 
desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a 
mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as 
Linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a 
reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro deles, senón 
tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar 
dos enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para 
proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha  
educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na 
rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental Europeo "O 
dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en 
Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", 
mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e 
da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito 
escolar. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de maneira 
específica, os enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras 
artificiais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso 
integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas 
diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Xa que logo, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias de 
coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe  
noutra lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou 
parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, 
ou identificar termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, 
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nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura extensiva e a comprensión de  
textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia plurilingüe facilitará, daquela, a inferencia de significados e 
o desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto 
descoñecido. 

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o 
recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a 
aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos dereitos fundamentais. 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes nivei s de 
dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, os procesos e as estratexias 
que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por 
outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que 
teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua 
pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser 
transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; 
e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, informa e 
sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunida de 
lingüística. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, 
non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa 
finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as 
dificultades da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e 
superar. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e 
castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, pr opias de 
diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade.  

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que 
potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da 
diferenza de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe 
para o desenvolvemento cognitivo e social, e o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a 
aprender nas aulas. No caso das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, os currículos presentan  
contidos similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e 
un traballo específicos, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas  as 
áreas, precisan ben seren abordados de maneira parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en 
cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do 
alumnado. Por tanto, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega 
e Literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as  linguas nas 
que un aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación 
lingüística e implica non só evitar a repetición de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como s on as 
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estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e 
especialmente, priorizar a realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, po is 
destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística.  

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na aula desde un enfoque comunicativo e 
intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a 
comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso 
das dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición 
de contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o 
achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e 
ambientais. 

Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico 
proporciona unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Desempeñan, pois, un papel relevante como 
soporte lingüístico da maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científi ca e 
técnica actual nas linguas que o alumnado coñece ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o 
coñecemento dos aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía,  a 
relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Xa 
que logo, é esencial a incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión lingüística do 
noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria.  

Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües e intercultura is que se 
perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo 
enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste 
entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua 
abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüís ticas. 
Todo isto coa finalidade de construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas.  

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da 
competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, 
achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación de 
comunicación da vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral 
por unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito 
educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 

A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través 
da lectura, mediante a comprensión e interpretación de textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresi vas da 
lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á 
descuberta das outras persoas, ao coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións  
nunca experimentados, que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns e cidadás cunha  
competencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa 
vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e 
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coñecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, 
a través da lectura crítica de obras literarias. 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de educación secundaria obrigatoria e de 
bacharelato, estruturada en cinco bloques, o que non debe implicar que a actividade docente se corresponda con esta ordenación, 
senón que, pola contra, se deben producir múltiples conexións entre todos eles. 

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar" atende ao uso oral da lingua, e este é obxecto de observación e de análise para 
recoñecer as normas que rexen o intercambio comunicativo, para observar as estratexias que usan os/as falantes para se comuni car 
satisfactoriamente, así como as que empregan para comprender ou para producir mensaxes orais. Non obstante, este bloque incide, 
sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego teña modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro  da 
aula en contextos formais e informais. A realidade sociolingüística de cada centro docente determinará a atención que o  profesorado 
deberá dedicar na aula a este bloque, para que o alumnado poida cumprir adecuadamente cos estándares de aprendizaxe descritos . 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción escrita. O alumnado debe ser  quen de 
entender textos de diferente complexidade e xénero, e extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio 
pensamento crítico e creativo. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de estratexias de lectura que deben practicarse 
na aula e proxectarse a todas as esferas da vida e a calquera tipo de lectura: ler para obter información, para aprender a propia lingua 
e por pracer. Igualmente, a produción escrita significará procurar para cada situación o tipo de texto, adecuando, planificando e 
redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a escrita final. 

O bloque 3, "Funcionamento da lingua" integra contidos relacionados co código e a súa organización, e responde á necesidade de 
reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de servir de base para o seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os 
coñecementos lingüísticos como fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade" céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, explique e valore o plurilingüismo como unha 
situación habitual e enriquecedora para todos os individuos. Do mesmo xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e 
na pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 

O bloque 5, "Educación literaria" asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas lectores e lectoras competentes, con 
implicación nun proceso de formación de lectura que continúe ao longo de toda a vida. Ademais, o alumnado achegarase á histor ia 
da literatura galega, así como ás súas obras e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e recoñecerá a vinculación 
destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos ten que abordarse desde unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un ten 
coas competencias clave, que aparecen especificadas, a partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo.  

A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en conta os contidos abordados nos cinco 
bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo xeito, deberá ser unha avaliación competencial, que teña en conta a relación 
que se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados en cada bloque, coas competencias clave.  
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2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

Competencias clave do currículo de ESO 

Segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 8/2013, se coñecen como competencias son “capacidades para aplicar de forma 
integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de acadar a realización axeitada de actividades 
e a resolución eficaz de problemas complexos”. 

O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes: 
o Comunicación lingüística (CCL). 
o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
o Competencia dixital (CD). 
o Aprender a aprender (CAA). 
o Competencias sociais e cívicas (CSC). 
o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
o Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

O Decreto autonómico 86/2015, que establece o currículo para a ESO e o bacharelato no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia precisa a relación entre as competencias clave e os criterios de avaliación. Deste xeito, facilítase a 
integración das competencias no currículo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de carácter informativo propios 
dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais). 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual a esquemas ou 
resumos. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do ámbito social e 
educativo. 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas atopadas. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións orais propias e alleas 
e propón solucións para melloralas. 
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LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual. 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta lingua, 
en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo). 

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada). 

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de interacción e ás opinións alleas. 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios.  

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade.  

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da lingua. 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios 
e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 

LGB1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as ideas. 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa dicionarios 
para contextualizar as acepcións. 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre elas. 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. 

LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: busca bibliografía; consulta 
libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores de internet. 

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura.  

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida 
cotiá. 

LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, correspondencia escolar. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). 

LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: portadas e titulares.  
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LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se expoñan feitos e se expliquen ideas e 
conceptos das distintas materias curriculares. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os coñecementos 
adquiridos nos. 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de 
xeito autónomo. 

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de puntuación) á situación 
comunicativa e á función da mensaxe. 

LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. 

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo 
léxico e os conectores). 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa forma do texto (os parágrafos 
e a distribución e ordenación das ideas expresadas). 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas. 

LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios 
electrónicos e correctores. 

LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e 
participación en foros. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo 
(noticias). 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, 
descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares. 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. 

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios 
electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar os escritos. 

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental para comunicar 
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experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación 
comunicativa. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras 
obras de consulta. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás normas.  

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais e 
escritos. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan cohesión a un texto. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación, 
propondo solucións para a súa mellora. 

LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como medio de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos. 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego.  

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de riqueza cultural.  

LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da emigración. 

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran.  

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e educativos en lingua galega 
adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da lusofonía. 

LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contorno (concello e comarca),  
compáraa coa situación doutros contextos e analiza as diferenzas. 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito educativo e local. 
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LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter estético e socioeconómico 
cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. 

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos propios da xerga estudantil. 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos.  

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da 
linguaxe nos textos literarios. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados ou cantados, determina o tema 
principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais recursos estilísticos. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe os elementos estruturais e 
formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os compoñentes e procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais 
coma formais. 

LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, sinalando as coincidencias e 
diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos 
retóricos. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias secuencias fílmicas.  

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E DAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DIXITAL 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. 
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LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de 
xeito autónomo. 

LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 

LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios 
electrónicos e correctores. 

LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e 
participación en foros. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo 
(noticias). 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de 
tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares. 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, 
dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar os escritos. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás 
normas. 

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e educativos en lingua 
galega adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da lusofonía. 

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de carácter informativo propios 
dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais). 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual a esquemas 
ou resumos. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do ámbito social e 
educativo. 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía.  

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a 
partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 
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LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións orais propias e 
alleas e propón solucións para melloralas. 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia galega. 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. 

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais 
propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

LGB1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as ideas.  

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa 
dicionarios para contextualizar as acepcións. 

LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: busca bibliografía; consulta 
libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores de internet. 

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura.  

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais e escritos. 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e 
vídeos de xeito autónomo. 

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e 
noutras obras de consulta. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais 
e escritos. 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan cohesión a un texto. 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta atendendo aos compoñentes 
sintácticos. 
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LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación, 
propondo solucións para a súa mellora. 

LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos 
no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DAS COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado 
dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de interacción e ás opinións 
alleas. 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios. 

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade.  

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da lingua. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións 
e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un 
servizo. 

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación 
comunicativa. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da 
vida cotiá. 

LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, correspondencia escolar. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). 
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LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: portadas e titulares. 

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. 

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto.  

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e 
participación en foros. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo 
(noticias). 

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental para comunicar 
experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación 
comunicativa. 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego.  

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de riqueza cultural. 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito educativo e local. 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter estético e 
socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado 
dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a 
partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade.  

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións 
e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un 
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servizo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións 
e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental para comunicar 
experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. 

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran.  

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e educativos en lingua 
galega adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da lusofonía. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias secuencias fílmicas.  

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso  

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o estudantes debe acadar ao finalizar cada 
etapa, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 10 do Decreto 
86/2015 precísanse os obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria, que a seguir se concretan para este curso e materia, establecendo a súa 
correspondencia cos contidos e criterios de avaliación. 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os contidos. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 
e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Comprensión de textos orais moi sinxelos procedentes da radio 
ou da televisión, para obter información xeral e relevante sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia infantil. 

B1.1. Comprender a información xeral e relevante de textos orais moi 
sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia 
infantil. 
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B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de 
interese, cooperación e respecto ante as intervencións orais, sobre todo 
en exposicións do profesorado ou do alumnado. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos 
medios de comunicación, con especial atención aos programas de 
carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

B1.5. Participación e cooperación nas situacións comunicativas da 
aula (peticións, anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avisos, instrucións, 
conversas ou narracións de feitos vitais, emocións e sentimentos), con 
valoración e respecto das normas que rexen a interacción oral (quendas 
de palabra, ton adecuado, mantemento do tema, mostra de interese, mirar 
a quen fala, actitude receptiva de escoita e respecto ás opinións das 

demais persoas). 

B1.6. Uso de fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e 
de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 
necesarias para falar en público: planificación do discurso nas prácticas 
orais formais e informais. 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou social 
da vida cotiá e educativo. 

     B2.5. Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras. 

     B2.6. Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios e non 
literarios. 

     B2.7. Introdución ao uso das bibliotecas da aula e do centro, como 
instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos textuais 
diversos. 

B2.8. Mantemento adecuado e ampliación da biblioteca persoal. 

B2.9. Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como 
medio de comunicación de experiencias, de regulación da convivencia e 
de lecer. 

B2.10. Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de 
elección de temas e de textos e de expresión das preferencias persoais, 
así como a apreciación do texto literario como recurso de gozo persoal. 

B3.1. Produción e reescritura de textos sinxelos relativos a situacións 
cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos, utilizando 
as características habituais deses textos. 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais 
propias e alleas da actividade educativa, tanto espontáneas como 
planificadas. 

B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios 
de comunicación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes discriminatorias implícitas. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1.6. Usar fórmulas de tratamento adecuadas nos intercambios 
comunicativos máis habituais. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e 

de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións 
formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, 

informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa. 

B2.3. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para 
chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras, e 
dramatiza cando é preciso. 

B2.4. Coñecer, de forma xeral, o funcionamento da bibliotecas de aula, 
e de centro como instrumento cotián de busca de información e fonte de 
recursos textuais diversos 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 

coa escola, respectando as convencións elementais da escrita. 

B3.2. Utilizar de xeito guiado estratexias para a produción de textos, 
respondendo as preguntas de para quen, e que escribir, recoñecendo o 
tipo de texto (nota, aviso, conto). 

B3.3. Elaborar textos moi sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a 
non verbal. 

B2.5. Ter interese por ter unha biblioteca propia. 

B2.6. Amosar interese polos textos como fonte de aprendizaxe e 

medio de comunicación e de lecer. 

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de 
textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 

coa escola. 

B3.6. Interesarse pola presentación dos traballos escritos e valorar a 
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B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles 
interferencias. 

B3.3. Composición de textos moi sinxelos relacionados coa escola pa-
ra organizar e comunicar información (listaxes, descricións, explicacións 
elementais). 

B3.5. Utilización de xeito guiado de estratexias para a produción de 
textos, respondendo as preguntas de para quen, e que escribir, 
recoñecendo o tipo de texto (nota, aviso, conto). 

B3.6. Creación de textos moi sinxelos con intención informativa 
utilizando a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

   B3.9. Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e res-
pecto pola norma ortográfica. 

    B3.10. Interese polos textos escritos como medio de aprendizaxe e 
como medio de comunicación de experiencias, de regulación da 

convivencia e de expresión creativa. 

B4.6. Observación das diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita. 

B4.7. Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

B5.5. Valoración da literatura en calquera lingua (maioritaria, minoritaria 
ou minorizada), como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 

B5.6. Interese por coñecer os mode-los narrativos e poéticos que se utili-
zan noutras culturas. 

B5.7. Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables 
que noutras culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer 
outras maneiras de relacións sociais. 

B5.8. Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables 
que noutras culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer 
outras maneiras de relacións sociais. 

lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

B4.4. Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a 

lingua escrita 

B4.5. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

B5.4. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo persoal. 

B5.5. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas 
persoais, sociais e culturais. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.2. Comprensión global e específica de informacións audiovisuais 
sinxelas procedentes de diferentes soportes establecendo relacións de 
identificación, de clasificación e de comparación entre elas. 

B1.3. Comprensión e produción de textos orais sinxelos para aprender e 
para informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica como os de uso 

B1.2. Comprende informacións audiovisuais sinxelas procedentes de 
diferentes soportes. 

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián 
ou do ámbito académico. 

B1.6. Usar fórmulas de tratamento adecuadas nos intercambios 
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cotián (breves exposición ante a clase, conversas sobre contidos de 
aprendizaxe e explicación sobre a organización do traballo). 

B1.6. Uso de fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

B1.7. Actitude de cooperación e de respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida. 

B1.10. Identificación da lingua galega con diversos contextos de uso oral 
da lingua: en diferentes ámbitos profesionais (sanidade, educación, medios 
de comunicación...) e en conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

B2.1. Comprensión de informacións concretas en textos de uso cotián 
como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

B2.2. Comprensión de información xeral sobre feitos e acontecementos 
próximos á experiencia do alumnado en textos procedentes dos medios de 
comunicación social, especialmente a noticia. 

B2.3. Localización de información en textos para aprender vinculados á 
experiencia, tanto en textos producidos con finalidade didáctica como nos de 
uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións). 

B2.4. Integración de coñecementos e de informacións procedentes de 
ilustracións. 

     B2.5. Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras. 

     B2.6. Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios e non 
literarios. 

     B2.7. Introdución ao uso das bibliotecas da aula e do centro, como 
instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos textuais 

diversos. 

B2.8. Mantemento adecuado e ampliación da biblioteca persoal. 

B2.9. Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como 
medio de comunicación de experiencias, de regulación da convivencia e 

de lecer. 

B2.10. Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de 
elección de temas e de textos e de expresión das preferencias persoais, 
así como a apreciación do texto literario como recurso de gozo persoal. 

B3.1. Produción e reescritura de textos sinxelos relativos a situacións 
cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos, utilizando 
as características habituais deses textos. 

B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles 

interferencias. 

B3.3. Composición de textos moi sinxelos relacionados coa escola pa-
ra organizar e comunicar información (listaxes, descricións, explicacións 
elementais). 

B3.5. Utilización de xeito guiado de estratexias para a produción de 
textos, respondendo as preguntas de para quen, e que escribir, 

comunicativos máis habituais. 
B1.7. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en 

grupo. 
B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de 

uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 
B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información 

procedente de ilustracións. 

B2.3. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para 
chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras, e 
dramatiza cando é preciso. 

B2.4. Coñecer, de forma xeral, o funcionamento da bibliotecas de aula, 
e de centro como instrumento cotián de busca de información e fonte de 
recursos textuais diversos. 

B2.6. Amosar interese polos textos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación e de lecer. 

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de 
textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola. 

B3.2. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non 
verbal. 

B3.3. Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento 
de texto. 

B3.4. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a 
comprensión dos textos. 

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 

 

 

 
 
B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas. 
 
B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando 

modelos. 
B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, 

para chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 
B5.3. Recrear e compoñer poemas sinxelos e relatos breves a partir 

de modelos sinxelos dados. 
B5.4. Participar en dramatizacións de textos literarios sinxelos 
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recoñecendo o tipo de texto (nota, aviso, conto). 

B3.6. Creación de textos moi sinxelos con intención informativa 
utilizando a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

   B3.9. Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e res-
pecto pola norma ortográfica. 

    B3.10. Interese polos textos escritos como medio de aprendizaxe e 
como medio de comunicación de experiencias, de regulación da 
convivencia e de expresión creativa. 

B4.3. Coñecemento das normas ortográficas máis sinxelas. 

B5.1. Recreación e reescritura de diversos textos literarios sinxelos 
(narrativos ou poéticos): contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, 
cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

B5.2. Valoración e aprecio do texto literario galego como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de 

gozo persoal. 

B5.4. Recreación e composición de poemas sinxelos e relatos breves 
para comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados 
de ánimo ou lembranzas. 

B5.5. Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios sinxelos 
adaptados á súa idade. 

 

 

 
 
 

adaptados á súa idade. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 
entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.3. Comprensión e produción de textos orais sinxelos para aprender e 
para informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica como os de uso 
cotián (breves exposición ante a clase, conversas sobre contidos de 
aprendizaxe e explicación sobre a organización do traballo). 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos 
medios de comunicación, con especial atención aos programas de 
carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

B1.5. Participación e cooperación nas situacións comunicativas da 

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián 
ou do ámbito académico. 

B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios 
de comunicación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes discriminatorias implícitas. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 
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aula (peticións, anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avisos, instrucións, 
conversas ou narracións de feitos vitais, emocións e sentimentos), con 
valoración e respecto das normas que rexen a interacción oral (quendas 
de palabra, ton adecuado, mantemento do tema, mostra de interese, mirar 
a quen fala, actitude receptiva de escoita e respecto ás opinións das 
demais persoas). 

 

 
 

 

 
 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.2. Comprensión global e específica de informacións audiovisuais 
sinxelas procedentes de diferentes soportes establecendo relacións de 
identificación, de clasificación e de comparación entre elas. 

B1.5. Participación e cooperación nas situacións comunicativas da 
aula (peticións, anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avisos, instrucións, 
conversas ou narracións de feitos vitais, emocións e sentimentos), con 
valoración e respecto das normas que rexen a interacción oral (quendas 
de palabra, ton adecuado, mantemento do tema, mostra de interese, mirar 
a quen fala, actitude receptiva de escoita e respecto ás opinións das 
demais persoas). 

B1.7. Actitude de cooperación e de respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida. 

B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 
necesarias para falar en público: planificación do discurso nas prácticas 
orais formais e informais. 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou social 

da vida cotiá e educativo. 

B3.3. Composición de textos moi sinxelos relacionados coa escola pa-
ra organizar e comunicar información (listaxes, descricións, explicacións 
elementais). 

B4.6. Observación das diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita. 

 

B4.7. Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

B5.1. Recreación e reescritura de diversos textos literarios sinxelos 

B1.2. Comprende informacións audiovisuais sinxelas procedentes de 
diferentes soportes. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

 
B1.7. Amosar respecto e cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións 
formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa. 

 

    B3.3. Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento 
de texto. 

B4.4. Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a 
lingua escrita 

B4.5. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. B5.1. 
Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos. 

B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando 
modelos. 

 B5.4. Participar en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados 
á súa idade. 
B5.5. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 
B5.6. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, 
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(narrativos ou poéticos): contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, 
cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

B5.2. Valoración e aprecio do texto literario galego como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de 
gozo persoal. 

B5.5. Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios sinxelos 
adaptados á súa idade. 

B5.6. Valoración da literatura en calquera lingua (maioritaria, minoritaria 
ou minorizada), como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal.  

B5.7. Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables 
que noutras culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer 

outras maneiras de relacións sociais. 

B5.8. Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables 
que noutras culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer 
outras maneiras de relacións sociais. 

 

 

 

 

 
 

sociais e culturais. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 
Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Comprensión de textos orais moi sinxelos procedentes da radio 
B1.1. Comprensión de textos orais moi sinxelos procedentes da radio ou 
da televisión, para obter información xeral e relevante sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia infantil. 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de 
interese, cooperación e respecto ante as intervencións orais, sobre todo 

en exposicións do profesorado ou do alumnado. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos 
medios de comunicación, con especial atención aos programas de 
carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

B1.5. Participación e cooperación nas situacións comunicativas da 
aula (peticións, anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avisos, instrucións, 
conversas ou narracións de feitos vitais, emocións e sentimentos), con 

B1.1. Comprender a información xeral e relevante de textos orais moi 
sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia 
infantil. 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais 
propias e alleas da actividade educativa, tanto espontáneas como 

planificadas. 

B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios 
de comunicación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes discriminatorias implícitas. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 
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valoración e respecto das normas que rexen a interacción oral (quendas 
de palabra, ton adecuado, mantemento do tema, mostra de interese, mirar 
a quen fala, actitude receptiva de escoita e respecto ás opinións das 
demais persoas). 

B1.6. Uso de fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e 

de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 
necesarias para falar en público: planificación do discurso nas prácticas 
orais formais e informais. 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou social 
da vida cotiá e educativo. 

B2.1. Comprensión de informacións concretas en textos de uso 
cotián como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

B2.2. Comprensión de información xeral sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia do alumnado en textos 
procedentes dos medios de comunicación social, especialmente a 
noticia. 

B2.3. Localización de información en textos para aprender 
vinculados á experiencia, tanto en textos producidos con finalidade 
didáctica como nos de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e 
explicacións). 

B2.4. Integración de coñecementos e de informacións procedentes 
de ilustracións. 

     B2.5. Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís para 
chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras. 

     B2.6. Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios e non 
literarios. 

     B2.7. Introdución ao uso das bibliotecas da aula e do centro, como 
instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos textuais 

diversos. 

B2.8. Mantemento adecuado e ampliación da biblioteca persoal. 

B2.9. Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como 
medio de comunicación de experiencias, de regulación da convivencia e 
de lecer. 

B2.10. Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de 
elección de temas e de textos e de expresión das preferencias persoais, 
así como a apreciación do texto literario como recurso de gozo persoal. 

B1.6. Usar fórmulas de tratamento adecuadas nos intercambios 
comunicativos máis habituais. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e 
de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións 
formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa. 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos 
sinxelos de uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información 
procedente de ilustracións. 

B2.3. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para 
chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras, e 
dramatiza cando é preciso. 

B2.4. Coñecer, de forma xeral, o funcionamento da bibliotecas de aula, 
e de centro como instrumento cotián de busca de información e fonte de 
recursos textuais diversos. 

B2.6. Amosar interese polos textos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación e de lecer. 

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de 

textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola. 

B3.2. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non 
verbal. 

B3.3. Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento 
de texto. 

B3.4. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a 
comprensión dos textos. 

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 

 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como 
apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas. 
B4.3. Recoñecer a relación entre o son e grafía, así como as 

palabras como instrumento para a segmentación da escritura. 
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B3.1. Produción e reescritura de textos sinxelos relativos a situacións 
cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos, utilizando 
as características habituais deses textos. 

B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles 
interferencias. 

B3.3. Composición de textos moi sinxelos relacionados coa escola pa-
ra organizar e comunicar información (listaxes, descricións, explicacións 

elementais). 

B3.5. Utilización de xeito guiado de estratexias para a produción de 
textos, respondendo as preguntas de para quen, e que escribir, 
recoñecendo o tipo de texto (nota, aviso, conto). 

B3.6. Creación de textos moi sinxelos con intención informativa 
utilizando a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

   B3.9. Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e res-
pecto pola norma ortográfica. 

    B3.10. Interese polos textos escritos como medio de aprendizaxe e 
como medio de comunicación de experiencias, de regulación da 
convivencia e de expresión creativa. 

B4.1. Inicio na identificación implícita e uso dos termos lingüísticos 
elementais, nas actividades de produción e interpretación: denominación 
dos textos traballados; enunciado, palabra e sílaba, nome común e nome 
propio. 

B4.2. Observación das variacións morfolóxicas (de singular e plural, 

feminino e masculino) en textos. 

B4.3. Coñecemento das normas ortográficas máis sinxelas. 

B4.4. Recoñecemento da relación entre son e grafía no sistema lingüístico 
galego. 

B4.5. Identificación da palabra como instrumento para a segmentación da 

escritura. 

B4.6. Observación das diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita. 

B4.7. Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

B5.1. Recreación e reescritura de diversos textos literarios sinxelos 
(narrativos ou poéticos): contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, 
cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

B5.2. Valoración e aprecio do texto literario galego como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de 
gozo persoal. 

B4.4. Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a 
lingua escrita 

B4.5. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. B5.1. 
Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos. 

B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando 
modelos. 

 B5.4. Participar en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados 
á súa idade. 
B5.5. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 
B5.6. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, 
sociais e culturais. 
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B5.5. Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios sinxelos 
adaptados á súa idade. 

B5.6. Valoración da literatura en calquera lingua (maioritaria, minoritaria 
ou minorizada), como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal.  

B5.7. Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables 
que noutras culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer 

outras maneiras de relacións sociais. 

B5.8. Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables 
que noutras culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer 
outras maneiras de relacións sociais. 

 

 

 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B4.6. Observación das diferenzas entre a lingua oral e a lingua 
escrita. 

B4.7. Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

B4.4. Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a 
lingua escrita. 

B4.5. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.2. Comprensión global e específica de informacións audiovisuais 
sinxelas procedentes de diferentes soportes establecendo relacións de 
identificación, de clasificación e de comparación entre elas. 

B2.7. Introdución ao uso das bibliotecas da aula e do centro, como 
instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos textuais 
diversos. 

B3.7. Iniciación á utilización de programas informáticos de 
procesamento de textos. 

B3.8. Utilización de elementos gráficos e sinxelos como a ilustración 
para facilitar a comprensión. 

B3.9. Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e 
respecto pola norma ortográfica. 

B3.10. Interese polos textos escritos como medio de aprendizaxe, 
como medio de comunicación de experiencias, de regulación da 
convivencia e de expresión creativa. 

B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos. 
 
 

B1.2. Comprende informacións audiovisuais sinxelas procedentes de 
diferentes soportes. 

B2.4. Coñecer, de forma xeral, o funcionamento da bibliotecas de 
aula, e de centro como instrumento cotián de busca de información e 
fonte de recursos textuais diversos. 

B3.3. Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento 
de texto. 

B3.4. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a 
comprensión dos textos. 

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de 
expresión creativa. 

B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico 
e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B2.1. Comprensión de informacións concretas en textos de uso cotián 
como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

B2.2. Comprensión de información xeral sobre feitos e acontecementos 
próximos á experiencia do alumnado en textos procedentes dos medios de 
comunicación social, especialmente a noticia. 

B2.3. Localización de información en textos para aprender vinculados á 
experiencia, tanto en textos producidos con finalidade didáctica como nos de 
uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións). 

 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos 
sinxelos de uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 
saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 
coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B2.10. Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de 
elección de temas e de textos e de expresión das preferencias persoais, así 

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de 
textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 
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como a apreciación do texto literario como recurso de gozo persoal. B4.6. 
Observación das diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita. 

B4.7. Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

B4.4. Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a 
lingua escrita. 

B4.5. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 
como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de 
interese, cooperación e respecto ante as intervencións orais, sobre todo 
en exposicións do profesorado ou do alumnado. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos 
medios de comunicación, con especial atención aos programas de 

carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

B1.5. Participación e cooperación nas situacións comunicativas da 
aula (peticións, anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avisos, instrucións, 
conversas ou narracións de feitos vitais, emocións e sentimentos), con 
valoración e respecto das normas que rexen a interacción oral (quendas 
de palabra, ton adecuado, mantemento do tema, mostra de interese, mirar 
a quen fala, actitude receptiva de escoita e respecto ás opinións das 
demais persoas). 

B1.6. Uso de fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais 
propias e alleas da actividade educativa, tanto espontáneas como 
planificadas. 

B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios 
de comunicación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes discriminatorias implícitas. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1.6. Usar fórmulas de tratamento adecuadas nos intercambios 
comunicativos máis habituais. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e 
de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións 
formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 
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B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e 
de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 
necesarias para falar en público: planificación do discurso nas prácticas 

orais formais e informais. 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou social 
da vida cotiá e educativo. 

B2.1. Comprensión de informacións concretas en textos de uso 
cotián como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

B2.2. Comprensión de información xeral sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia do alumnado en textos 
procedentes dos medios de comunicación social, especialmente a 
noticia. 

B2.3. Localización de información en textos para aprender 
vinculados á experiencia, tanto en textos producidos con finalidade 
didáctica como nos de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e 
explicacións). 

B2.9. Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como 
medio de comunicación de experiencias, de regulación da convivencia e 
de lecer. 

B2.10. Desenvolvemento da autonomía lectora, da capacidade de 
elección de temas e de textos e de expresión das preferencias persoais, 
así como a apreciación do texto literario como recurso de gozo persoal. 

B3.1. Produción e reescritura de textos sinxelos relativos a situacións 
cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos, utilizando 
as características habituais deses textos. 

B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles 
interferencias. 

B3.3. Composición de textos moi sinxelos relacionados coa escola pa-
ra organizar e comunicar información (listaxes, descricións, explicacións 
elementais). 

B3.5. Utilización de xeito guiado de estratexias para a produción de 
textos, respondendo as preguntas de para quen, e que escribir, 

recoñecendo o tipo de texto (nota, aviso, conto). 

B3.6. Creación de textos moi sinxelos con intención informativa 
utilizando a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

B5.1. Recreación e reescritura de diversos textos literarios sinxelos 
(narrativos ou poéticos): contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, 
cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

B5.2. Valoración e aprecio do texto literario galego como vehículo de 

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa. 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos 
sinxelos de uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

B2.6. Amosar interese polos textos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación e de lecer. 

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de 
textos do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola. 

B3.2. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non 
verbal. 

B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando 
modelos. 

B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

B5.5. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 
B5.6. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, 
sociais e culturais. 
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comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de 
gozo persoal. 

B5.6. Valoración da literatura en calquera lingua (maioritaria, minoritaria 
ou minorizada), como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 

persoal.  

B5.7. Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables 
que noutras culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer 
outras maneiras de relacións sociais. 

B5.8. Comparación de imaxes, símbolos e mitos facilmente interpretables 
que noutras culturas serven para entender o mundo e axudan a coñecer 
outras maneiras de relacións sociais. 
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4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

 

UNIDADE 1     

ESTÁNDARES  TEMPORALIZACIÓN  BÁSICO/NON BÁSICO PORCENTAXE PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTO DE 
AVALIACIÓN 

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. 

 

Primeiro trimestre   Observación na 

aula/Rúbrica 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan 
visualmente as ideas. 

 

  Proba escrita 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das 
palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

 

Básico 20% Proba escrita 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre 
elas. 

 

  Proba escrita 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de 

puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe. 
  Observación na 

aula/Rúbrica 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 

  Proba escrita 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa 
de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e 

extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

 

  Observación na 

aula/Rúbrica 

LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos e discriminacións. 

 

   Observación na 
aula/Rúbrica 
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LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: 

portadas e titulares. 

 

  Observación na 

aula/Rúbrica 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación 
a partir dun modelo (noticias). 

 

  Proba escrita 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de mecanismos gramaticais e léxicos de referencia 
interna que lle proporcionan cohesión a un texto. 

 

  Proba escrita 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 

 

  Proba escrita 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de 
interacción e ás opinións alleas. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha 
información ou un servizo. 

 

  Proba escrita 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación comunicativa. 

 

  Proba escrita 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación 
a partir dun modelo (noticias). 

 

  Proba escrita 

LGB2.12.2. Sintetiza e resume sen parafrasear o texto resumido. 

 

Básico 10% Proba escrita 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación comunicativa. 

 

  Observación na 

aula/Rúbrica 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

 

 10% Observación na 
aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 

 20% Proba escrita 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e 
produción de textos orais e escritos. 

Básico 20% Proba escrita 
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LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 
creatividade. 

 

Básico 20% Observación na aula/ 
Rúbrica 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves. 

 

 Básico Apto/Non apto Control de lectura 

 

   

 

 

 

UNIDADE 1 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE NIVEIS DE ADQUISICIÓN RESULTADO 
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ADQUIRE 
PLENAMENTE (4) 

LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB1.4.1. 

LGB1.4.2.  

LGB1.4.3. 

 

 

Escoita atenta e 
reflexivamente textos 
informativos e comenta  a súa 
intención comunicativa. 
Analiza, achegando exemplos, 
os trazos propios dos textos e 
reflexiona, de xeito crítico, 

sobre as súas mensaxes. 

Escoita atenta e 
reflexivamente textos 
informativos e identifica a súa 
intención comunicativa. 
Analiza, baixo guía, os trazos 
propios dos textos. 

Escoita atenta e 
reflexivamente textos 
informativos e identifica  a súa 
intención comunicativa. Sinala 
algún trazo propio do texto 
oral informativo. 

Escoita atentamente textos 
informativos. Cústalle 
identificar a intención 
comunicativa ou identificar os 
trazos propios deste tipo de 
textos. 

 

LGB1.8.1. 

 

 

 

Participa moi activamente nun 
debate sobre a 
corresponsabilidade nas 
tarefas do fogar. Emprega 
argumentos lóxicos, 
coherentes e convincentes, 
emitidos de forma clara. 
Respecta sempre as regras 
de interacción. Atende as 
instrucións e responde con 
interese as preguntas da 
persoa moderadora. Utiliza 
abundante  léxico estudado na 

unidade. 

Participa activamente nun 
debate sobre a 
corresponsabilidade nas 
tarefas do fogar. Emprega 
argumentos lóxicos e 
coherentes. Respecta sempre 
as regras de interacción. 
Atende as instrucións da 
persoa moderadora. Utiliza 

léxico estudado na unidade. 

Realiza intervencións nun 
debate. Emprega argumentos 
lóxicos e procura respectar as 
regras de interacción e 
escoitar as instrucións da 
persoa moderadora. Utiliza 
conscientemente algún termo 
estudado na unidade. 

Participa escasamente nun 
debate. Ten dificultades para 
desenvolver e expresar  
argumentos lóxicos ou ignora 

as regras de interacción. 

 

LGB1.8.3. 

 

 

Participa activamente nun 
intercambio de opinións, 
respectando as regras de 
interacción. Reflexiona en 
profundidade a partir do texto 
e expón ideas orixinais, 
claramente expresadas e 
exemplificadas. Ofrece un 
discurso coherente, 
cohesionado e 
gramaticalmente correcto. 

Participa activamente nun 
intercambio de opinións, 
respectando as regras de 
interacción. Reflexiona, de 
xeito guiado, a partir do texto 
e expresa as súas ideas de 
forma ordenada e clara. 

Participa nun intercambio de 
opinións, respectando as 
regras de interacción. 
Reflexiona, de xeito guiado, a 
partir do texto e expresa 
algunhas ideas en voz alta. 

Participa insuficientemente 
nun intercambio de opinións 
e/ou presenta dificultades para 
respectar as regras de 
interacción e expresar as súas 
ideas. 

 

LGB1.10.2. 

 

 

Realiza, cubrindo unha táboa, 
unha enquisa sobre a 
corresponsabilidade nas 
tarefas domésticas. Entrevista 
cinco ou máis persoas, mostra 

Realiza, coa axuda dunha 
táboa, unha enquisa sobre a 
corresponsabilidade nas 
tarefas domésticas. Entrevista 
catro persoas e mostra 

Realiza, coa axuda dunha 
táboa, unha enquisa sobre a 
corresponsabilidade nas 
tarefas domésticas. Entrevista 
tres persoas e mostra algún 

Realiza, coa axuda dunha 
táboa, unha enquisa sobre a 
corresponsabilidade nas 
tarefas domésticas. Entrevista 
menos de tres persoas e/ou 
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UNIDADE 1 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 
ADQUIRE 
PLENAMENTE (4) 

LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

moito interese na tarefa. 
Comenta os resultados 
realizando inferencias acaídas 
e empregando o criterio 
propio. 

interese na tarefa. Extrae 
algunhas conclusións lóxicas 
dos datos, de forma guiada. 

interese na tarefa. Extrae 
algunhas conclusións lóxicas 
dos datos, de forma guiada. 

mostra escaso interese na 
tarefa. 

LGB2.1.1. 

LGB2.1.2. 

LGB2.1.3. 

 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e seguindo os 

pasos necesarios. 

Reconstrúe o sentido global 
do texto e resume o seu 
contido de forma clara e 

concisa. 

Relaciona o léxico destacado 
no texto cos sinónimos dunha 
serie. 

Responde correctamente 
preguntas e distingue con 
claridade entre enunciados 
verdadeiros e falsos. 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e seguindo os 

pasos necesarios. 

Resume o contido do texto, 
sen parafrasealo e de forma 
clara. 

Relaciona a maior parte do 
léxico destacado con 
sinónimos. 

Responde correctamente 
preguntas e distingue a maior 
parte dos enunciados 
verdadeiros. 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con certa 
frecuencia e seguindo os 

pasos necesarios. 

Resume o contido do texto, 
sen parafrasealo. 

Relaciona algúns termos 

destacados con sinónimos. 

Responde correctamente 
preguntas e dá mostras de 
comprender o sentido global 

do texto. 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
escasa frecuencia e non 

segue os pasos necesarios. 

Ten dificultades para resumir 
o texto sen parafrasealo e/ou 
recoñecer o significado da 

maior parte do léxico. 

Dá insuficientes mostras de 
comprender o sentido global 
do texto. 

 

 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve 
correctamente as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
corrección a maior parte das 
tarefas propostas, amosando 
un desenvolvemento 
integrado e progresivo da 

aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
certa corrección as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto. Ten dificultades 
para resolver as tarefas e 
amosa unha insuficiente 
progresión na aprendizaxe. 
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UNIDADE 1 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 
ADQUIRE 
PLENAMENTE (4) 

LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB2.3.1. 

 

 

Le comprensivamente textos 
xornalísticos e coméntaos, 
manifestando a súa 
interpretación. Distingue 
razoadamente entre titulares 
informativos e valorativos, 

achegando exemplos. 

Analiza portadas de xornais 
de xeito crítico e mostrando a 
completa asimilación dos 

coñecementos. 

Le comprensivamente textos 
xornalísticos e coméntaos, 
baixo guía. Distingue entre 
titulares informativos e 
valorativos. 

Analiza portadas de xornais, 

empregando axuda. 

Le comprensivamente textos 
xornalísticos e coméntaos, 
baixo guía. Distingue entre 
titulares informativos e 
valorativos, con algunha 
dificultade. 

Analiza portadas de xornais, 
empregando axuda. 

Le comprensivamente textos 
xornalísticos e dá mostras de 
interpretar loxicamente o seu 
contido. Ten dificultades para 
distinguir entre titulares 
informativos e valorativos. 

 

 

LGB2.7.1. 

 

Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 
e con respecto pola 
puntuación do texto. Trata de 
captar a atención do auditorio. 
Segue sen dificultade e de 
forma fluída os patróns 
fonéticos do galego. 

Le en voz alta coidando a 
dicción, a entoación e o ritmo 
e respecta a puntuación do 
texto. Axústase aos patróns 

fonéticos do galego. 

Le en voz alta procurando 
coidar a dicción, a entoación e 
o ritmo e fíxase na puntuación 
do texto. Axústase case 
sempre aos patróns fonéticos 
do galego, con algún desvío. 

Mostra problemas de dicción, 
entoación e ritmo na lectura 
en voz alta e/ou ignora a 
puntuación do texto. Ten 
dificultades para axustarse 
aos patróns fonéticos do 
galego.  

 

LGB2.10.1. 

 

Escribe textos xornalísticos 
(titulares, a portada dun 
xornal) mostrando a completa 
asimilación dos modelos 
estudados en canto á 
composición, estrutura e 
trazos lingüísticos. Participa 
moi activamente no traballo en 
grupo e coida a presentación 
dos textos. Respecta as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas e redacta de 
forma adecuada, coherente e 
cohesionada. 

Escribe textos xornalísticos 
(titulares, a portada dun 
xornal) mostrando a completa 
asimilación dos modelos 
estudados en canto á 
composición, estrutura e 
trazos lingüísticos. Participa 
activamente no traballo en 
grupo e coida a presentación 
dos textos.  

Escribe textos xornalísticos 
(titulares, a portada dun 
xornal) mostrando a 
asimilación dos modelos 
estudados en canto á 
composición, estrutura e 
trazos lingüísticos, con algún 
desvío. Participa activamente 
no traballo en grupo.  

Demostra unha insuficiente 
asimilación dos contidos na 
súa produción escrita e/ou ten 
dificultades para traballar en 
grupo. 
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UNIDADE 1 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 
ADQUIRE 
PLENAMENTE (4) 

LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB2.12.1. 

 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos, axústase á 
extensión esixida e a 
redacción é clara, coherente, 
cohesionada e 
gramaticalmente correcta. 
Emprega léxico adecuado, 
rico e variado. Revisa o texto 
para corrixir erros e coida a 
presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos, axústase á 
extensión esixida e a 
redacción é clara e 
gramaticalmente correcta. 
Emprega léxico adecuado e  
variado. Revisa o texto e 

coida a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos e axústase á 
extensión esixida. Revisa o 

texto coida a presentación. 

Escribe un texto escasamente 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos e/ou á  
extensión esixida. 

 

LGB3.1.1. 

 

Relaciona, define e organiza 
en campos semánticos léxico 
relacionado coa casa, de xeito 
guiado e progresivo. Incorpora 
novo vocabulario nas súas 
producións orais e escritas e 
exprésase con adecuación, 
riqueza e variedade. Emprega 
adecuadamente  hiperónimos 
e utiliza con frecuencia frases 
feitas. 

Relaciona, define e organiza 
en campos semánticos léxico 
relacionado coa casa, de xeito 
guiado e progresivo. Incorpora 
novo vocabulario nas súas 
producións orais e escritas e 
utiliza algúns hiperónimos e 
frases feitas. 

Relaciona, define e organiza 
en campos semánticos léxico 
relacionado coa casa, de xeito 
guiado e progresivo. 

Asimila con dificultades novo 
vocabulario e presenta 
pobreza léxica nas súas 
producións. 

 

LGB3.2.1. 

 

Coñece a correspondencia 
entre letras e fonemas. 
Pronuncia adecuadamente, 
segundo as normas fonéticas 
do galego. Demostra apreciar 
a emisión dunha pronuncia 
correcta. 

Coñece a correspondencia 
entre letras e fonemas. 
Pronuncia adecuadamente, 
segundo as normas fonéticas 
do galego. 

Coñece a correspondencia 
entre letras e fonemas. 
Pronuncia de acordo coas 
normas fonéticas do galego, 
con algunha dificultade. 

Ten dificultades para 
recoñecer os fonemas 
correspondentes ás letras e 
pronunciar adecuadamente. 
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UNIDADE 1 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 
ADQUIRE 
PLENAMENTE (4) 

LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB3.5.1. 

 

Coñece o nome das grafías 
do alfabeto. Combina letras 
para formar novas palabras, 
sen dificultade, e explica o 
significado destas. 

 

Coñece o nome das grafías 
do alfabeto e forma algunhas 
palabras combinando letras. 

Coñece o nome das grafías 
do alfabeto. 

Dubida sobre os nomes das 
grafías do alfabeto. 

 

LGB3.7.1. 

LGB3.7.2. 

 

Distingue entre lexemas e 
morfemas e clasifica estes 
últimos. Aplica  
adecuadamente estes 
coñecementos na 
reelaboración de enunciados, 
así como nas súas 
producións. 

Distingue entre lexemas e 
morfemas e clasifica estes 
últimos. Aplica  
adecuadamente estes 
coñecementos na 
reelaboración de enunciados. 

Distingue entre lexemas e 
morfemas e clasifica estes 
últimos. Utiliza estes 
coñecementos na 
reelaboración de enunciados, 
con algunha dificultade. 

Distingue entre lexemas e 
morfemas. Presenta dúbidas 
na clasificación dos morfemas 
ou dificultades para reelaborar 
enunciados aplicando estes 
coñecementos. 

 

LGB3.8.1. 

LGB3.8.2. 

 

Identifica e explica diferentes 
mecanismos de cohesión 
textual: anáfora, substitución e 
elipse. Emprega estes 
coñecementos para reelaborar 
textos dados e aplícaos para 
mellorar as súas producións 
escritas. 

Identifica e explica diferentes 
mecanismos de cohesión 
textual: anáfora, substitución e 
elipse. Emprega estes 
coñecementos para reelaborar 

textos dados. 

Identifica e explica diferentes 
mecanismos de cohesión 
textual: anáfora, substitución e 
elipse. Emprega estes 
coñecementos para reelaborar 
textos dados, con algunha 
dificultade. 

Ten dificultades para 
identificar, explicar e usar 
mecanismos de cohesión 
textual. 

 

LGB3.12.1. 

 

Desenvolve unha 
competencia comunicativa 
integrada. Comprende, sen 
dificultade, textos en lingua 
portuguesa e explica as 
diferenzas coas outras linguas 

de uso habitual.  

Comprende, con algunha 
dificultade, textos en lingua 
portuguesa e explica as 
diferenzas coas outras linguas 
de uso habitual. 

Comprende, con algunha 
dificultade, textos en lingua 

portuguesa. 

Ten problemas para 
comprender textos en lingua 

portuguesa. 

 

LGB4.1.5. Coñece os países que forman 
parte da comunidade 

Coñece os países que forman 
parte da comunidade 

Coñece os países que forman 
parte da comunidade 

Coñece os países que forman 
parte da lusofonía. Mostra 
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UNIDADE 1 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 
ADQUIRE 
PLENAMENTE (4) 

LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB4.1.6. 

 

lusófona. Interésase moito por 
ampliar o seu coñecemento 
da lusofonía e dá mostras de 
valorar as vantaxes de falar 
en galego neste contexto. 
Utiliza con moita frecuencia 
recursos en portugués. 

lusófona. Interésase moito por 
ampliar o seu coñecemento 
da lusofonía e dá mostras de 
valorar as vantaxes de falar 
en galego neste contexto. 
Utiliza con frecuencia recursos 
en portugués. 

lusófona. Interésase por 
ampliar o seu coñecemento 
da lusofonía e dá mostras de 
valorar as vantaxes de falar 
en galego neste contexto. 
Utiliza de vez en cando 
recursos en portugués. 

escaso interese polo mundo 

lusófono. 
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UNIDADE 2 

ESTÁNDARES  

 

 

 

 

 

 

Temporalización 

 

 

 

 

 

 

         Básico/non básico 

 

 

 

 

 

 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. 

 

Primeiro trimestre  Observación na aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as ideas. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa 
dicionarios para contextualizar as acepcións. 

 

Básico Proba escrita 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre elas. 

 

 Proba escrita 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais. 

 

 Proba escrita 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras  literarias e desenvolve criterio lector. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e describe os elementos estruturais e 

formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais. 

 

 Proba escrita 
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LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

 

 Proba escrita 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan cohesión a un texto. 

 

 Proba escrita 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 

 

 Proba escrita 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de interacción e ás opinións 
alleas. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación 
comunicativa. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 
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LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego. 

 

 Proba escrita 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais 
e escritos. 

 

Básico Observación na aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

 

Básico Proba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 2   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
RESULT
ADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 
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UNIDADE 2   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
RESULT
ADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB1.8.1. 

 

Participa moi activamente nun 
debate sobre consumo. 
Prepara os seus argumentos e 
emíteos de forma clara, 
coherente e convincente. Fala 
sempre na súa quenda e 
comenta as contribucións 
alleas. Utiliza abundante  
léxico estudado na unidade. 

Participa activamente nun 
debate sobre consumo. 
Prepara os seus argumentos e 
emíteos de forma clara e 
coherente. Fala sempre na súa 
quenda. Utiliza léxico estudado 
na unidade. 

Participa nun debate sobre 
consumo. Prepara os seus 
argumentos e emíteos de 
forma clara. Fala case sempre 
na súa quenda. Utiliza 
conscientemente algún termo 
estudado na unidade. 

Participa escasamente nun 
debate. Improvisa os seus 
argumentos ou ten dificultades 
para desenvolvelos de forma 
lóxica e clara. Interrompe con 

frecuencia o/a interlocutor/a. 

 

LGB1.8.3. 

 

Participa activamente nun 
intercambio de opinións, 
respectando as regras de 
interacción. Reflexiona en 
profundidade a partir do texto e 
expón ideas orixinais, 
claramente expresadas e 
exemplificadas. Ofrece un 
discurso coherente, 
cohesionado e 

gramaticalmente correcto. 

Participa activamente nun 
intercambio de opinións, 
respectando as regras de 
interacción. Reflexiona, de 
xeito guiado, a partir do texto e 
expresa as súas ideas de 
forma ordenada e clara. 

Participa nun intercambio de 
opinións, respectando as 
regras de interacción. 
Reflexiona a partir do texto, de 
xeito guiado, e expresa 

algunhas ideas en voz alta. 

Participa insuficientemente nun 
intercambio de opinións e/ou 
presenta dificultades para 
respectar as regras de 
interacción e expresar as súas 

ideas. 

 

Crea, en grupo, un diálogo 
relacionado co contido da 
lectura.  

Participa moi activamente no 

traballo cooperativo. 

Exprésase con fluidez, 
corrección e claridade e o seu 
discurso é adecuado, 

coherente e cohesionado. 

Crea, en grupo, un diálogo 
relacionado co contido da 
lectura.  

Participa activamente no 

traballo cooperativo. 

Exprésase con adecuación, 
corrección e claridade. 

Crea, en grupo, un diálogo 
relacionado co contido da 
lectura.  

Participa activamente no 
traballo cooperativo e 
exprésase de forma adecuada. 

 

Crea, en grupo, un diálogo 
relacionado co contido da 
lectura.  

Ten dificultades para traballar 
en grupo e/ou expresarse con 
corrección e claridade. 
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UNIDADE 2   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
RESULT
ADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB2.1.1. 

LGB2.1.2. 

LGB2.1.3. 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e seguindo os 
pasos necesarios. 

Emprega o dicionario con 
fluidez e autonomía para 
ampliar o seu coñecemento do 
léxico e define termos 
destacados mediante as 
propias palabras. 

Extrae información da lectura 
coa axuda dun cadro e utilízaa 
para mellorar a comprensión e 
reconstruír o sentido do texto.  

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura e expón as súas ideas 
de forma clara e sen 
parafrasear o texto. 

Segue os pasos necesarios 
para sintetizar o texto de forma 
adecuada e concisa, 
identificando a idea principal 
de cada un dos parágrafos. 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e seguindo os 
pasos necesarios. 

Emprega o dicionario para 
ampliar o seu coñecemento do 
léxico e define termos 
destacados mediante as 
propias palabras, con algunha 
dificultade. 

Extrae información da lectura 
coa axuda dun cadro.  

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o 
texto. 

Recoñece e sintetiza, con 
algunha dificultade, a idea 
principal de cada un dos 
parágrafos. 

 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con certa 
frecuencia e seguindo os 
pasos necesarios. 

Emprega o dicionario para 
ampliar o seu coñecemento do 
léxico e define termos 
destacados mediante as 

propias palabras. 

Extrae información da lectura 
coa axuda dun cadro.  

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o 
texto.  

Precisa axuda para recoñecer 
e sintetizar a idea principal dos 
parágrafos. 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con pouca 
frecuencia ou non segue os 
pasos necesarios. 

Non utiliza o dicionario ou 
copia as definicións das 
palabras. Non segue os pasos 
necesarios para sintetizar o 
texto e reconstruír o seu 
sentido ou parafraséao. 

 

 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve 
correctamente as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
corrección a maior parte das 
tarefas propostas, amosando 
un desenvolvemento integrado 
e progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
certa corrección as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto. Ten dificultades 
para resolver as tarefas e 
amosa unha insuficiente 
progresión na aprendizaxe. 
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UNIDADE 2   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
RESULT
ADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB2.9.1. 

 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos, axústase á 
extensión esixida e a 
redacción é clara, coherente, 
cohesionada e 
gramaticalmente correcta. 
Emprega léxico adecuado, rico 
e variado. Revisa o texto para 
corrixir erros e coida a 
presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos, axústase á 
extensión esixida e a 
redacción é clara e 
gramaticalmente correcta. 
Emprega léxico adecuado e 
variado. Revisa o texto e coida 
a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos e axústase á 
extensión esixida. Revisa o 
texto coida a presentación. 

Escribe un texto escasamente 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos e/ou á  
extensión esixida. 

 

LGB3.1.1. 

 

Relaciona, define e clasifica 
léxico relativo á alimentación, 
de xeito guiado e progresivo. 
Incorpora novo vocabulario 
nas súas producións orais e 
escritas e exprésase con 
adecuación, riqueza e 
variedade.  

Relaciona, define e clasifica 
léxico relativo á alimentación, 
de xeito guiado e progresivo. 
Incorpora novo vocabulario 
nas súas producións orais e 
escritas. 

Relaciona, define e clasifica 
léxico relativo á alimentación, 
de xeito guiado e progresivo. 

Asimila con dificultades novo 
vocabulario e presenta 
pobreza léxica nas súas 

producións. 

 

LGB3.2.1. 

 

Distingue con claridade o 
timbre das vogais e 
pronúnciaas adecuadamente. 
Pronuncia fonemas 
consonánticos reparando no 
punto de articulación. 
Demostra apreciar a emisión 
dunha pronuncia correcta e 
aplica estes coñecementos 
nas súas intervencións orais 
diarias. 

Distingue o timbre das vogais 
e pronúnciaas 
adecuadamente. Pronuncia 
fonemas consonánticos 
reparando no punto de 
articulación. Demostra apreciar 
a emisión dunha pronuncia 
correcta e progresa na 
aprendizaxe. 

Distingue o timbre das vogais. 
Pronuncia fonemas vocálicos e  
consonánticos 
adecuadamente, con algunha 
dificultade. Demostra apreciar 
a emisión dunha pronuncia 
correcta e trata de progresar 
na aprendizaxe. 

Ten moitas dificultades para 
distinguir e pronunciar 
adecuadamente os fonemas 
vocálicos e consonánticos ou 
mostra escaso interese na 

aprendizaxe. 

 

LGB3.7.1. 

LGB3.7.2. 

 

Distingue entre prefixos e 
sufixos, clasifica estes últimos 
e explica o significado de 
palabras derivadas. Aplica 

Distingue entre prefixos e 
sufixos e clasifica estes 
últimos. Crea novas palabras 
aplicando estes 

Distingue entre prefixos e 
sufixos e clasifica estes 
últimos, con algunha 
dificultade. Dá mostras de 

Distingue entre prefixos e 
sufixos. Presenta dúbidas na 
clasificación dos sufixos. 
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UNIDADE 2   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
RESULT
ADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

estes coñecementos para 
crear novas palabras e dá 
mostras de ampliar o seu 
repertorio léxico. 

coñecementos, con algunha 
dificultade, e dá mostras de 
asimilar novo léxico. 

asimilar novo léxico. 

LGB3.8.1. 

LGB3.8.2. 

 

Identifica e clasifica diferentes 
tipos de conectores textuais. 
Aplica estes coñecementos 
para reelaborar textos dados e 
emprégaos para mellorar as 
súas producións escritas. 

Identifica e clasifica diferentes 
tipos de conectores textuais. 
Emprega estes coñecementos 

para reelaborar textos dados. 

Identifica e clasifica diferentes 
tipos de conectores textuais. 
Emprega estes coñecementos 
para reelaborar textos dados, 
con algunha dificultade. 

Ten dificultades para 
identificar, clasificar e usar 
conectores textuais. 

 

LGB4.1.2. 

 

Distingue entre linguas 
minoritarias e minorizadas. 
Analiza, baixo guía, a situación 
sociolingüística do galego: 
extrae información de diversas 
fontes, realiza comparacións e 
deducións coherentes e 
reflexiona en profundidade, 
aplicando os coñecementos 
adquiridos. Mostra moito 
interese pola realización das 
tarefas. 

Distingue entre linguas 
minoritarias e minorizadas. 
Analiza, baixo guía, a situación 
sociolingüística do galego: 
extrae información de diversas 
fontes, realiza comparacións e 
elabora  conclusións 
coherentes, con axuda. Mostra 
interese pola realización das 
tarefas. 

Distingue entre linguas 
minoritarias e minorizadas. 
Analiza, baixo guía, a situación 
sociolingüística do galego: 
extrae información de diversas 
fontes e elabora  conclusións 
coherentes, con algunhas 
dificultades. Mostra algún 
interese pola realización das 
tarefas. 

Distingue entre linguas 
minoritarias e minorizadas. 
Analiza a situación 
sociolingüística do galego con 
moitas dificultades e/ou mostra 
escaso interese pola 

realización das tarefas. 
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UNIDADE 2   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
RESULT
ADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGLB5.1.1. 

LGLB5.3.1. 

 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 
Comenta o contido da lectura e 
expresa a súa opinión 
establecendo relacións con 
outros ámbitos da súa 
experiencia. Ofrece indicios de 
asimilar os trazos estéticos do 
texto. 

 
Mostra gusto pola lectura 
regular, infórmase con interese 
sobre a traxectoria do autor e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 
Comenta, de forma guiada, o 
contido da lectura e expresa a 
súa opinión de forma 
coherente.  

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria do autor e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria do autor e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo. Mostra unha 
insuficiente comprensión do 

contido. 

 

Precisa motivación para a 
lectura regular e/ou mostra 
desinterese pola traxectoria do 
autor. 

 

LGLB5.3.1. LGLB5.6.1. 

LGLB5.7.1. 

 

Identifica e explica os trazos 
xerais do texto narrativo, 
descritivo e dialogado e 
clasifica razoadamente textos 
dados segundo os criterios 
estudados.  Distingue os tipos 
principais de narración 
segundo o punto de vista da 
voz narradora, así como os 
tipos de descrición. 

Le, comenta e transforma os 
textos mostrando a completa 
asimilación destes 
coñecementos. Emprega 
adecuada e abundantemente 

Identifica e explica os trazos 
xerais do texto narrativo, 
descritivo e dialogado e 
clasifica razoadamente textos 
dados segundo os criterios 
estudados.  Distingue os tipos 
principais de narración 
segundo o punto de vista da 
voz narradora. 

Aplica estes coñecementos na 
lectura, comentario e 
transformación de textos, con 
algunha dificultade. 

Distingue entre textos 
narrativos, descritivos e 
dialogados, así como entre os 
tipos principais de narración 
segundo o punto de vista da 
voz narradora. 

Transforma textos dados 
aplicando estes 
coñecementos, con axuda. 

Distingue entre textos 
narrativos, descritivos e 

dialogados, con dificultades. 
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NIVEIS DE ADQUISICIÓN 
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ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

os recursos retóricos 
estudados. 
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UNIDADE 3 

ESTÁNDARES 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

BÁSICO/NON BÁSICO 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de 
interacción e ás opinións alleas. 

 

Primeiro trimestre  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de 
lectura. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a 
posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en 

público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma 
das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

 

Básico Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente 

entre elas. 

 

 Proba escrita 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 

 Proba escrita 
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LGLB5.1.1. Le con regularidade obras  literarias e desenvolve criterio lector. 

 

  

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas 
persoais. 

 

 Proba escrita 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan 
visualmente as ideas. 

 

 Proba escrita 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. 

 

 Proba escrita 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais 
breves. 

 

 Proba oral 

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais 
da lingua. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 
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LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 

 Proba escrita 

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

 

 Proba escrita 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación comunicativa. 

 

 Proba escrita 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no 
ámbito educativo e local. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión 
e produción de textos orais e escritos. 

 

Básico Observación na aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 
creatividade. 

 

Básico Proba escrita 

 

 

 

 

UNIDADE 3   
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LGB1.8.1. 

 

Participa moi activamente nun 
debate sobre un aspecto do 
contido do texto de  lectura. 
Anota os seus argumentos e 
exponos de forma clara, lóxica, 
coherente e convincente. 
Respecta sempre as regras de 
interacción. Comenta as 
contribucións dos  
interlocutores e atende as 
instrucións da persoa 
moderadora.  

Participa activamente nun 
debate sobre un aspecto do 
contido do texto de  lectura. 
Anota previamente os seus 
argumentos e exponos de 
forma lóxica e coherente. 
Respecta sempre as regras de 
interacción. Atende as 
instrucións da persoa 
moderadora.  

Realiza intervencións nun 
debate. Anota os seus 
argumentos e exponos de 
forma clara. Procura respectar 
as regras de interacción e 
escoitar as instrucións da 
persoa moderadora.  

Participa escasamente nun 
debate. Improvisa os seus 
argumentos, ten dificultades 
para expresalos de forma clara 
ou ignora as regras de 
interacción. 

 

LGB1.8.3. 

 

Reflexiona en profundidade a 
partir do texto, relacionando o 
seu contido coas propias 
emocións e experiencias. 
Expón ideas orixinais, 
claramente expresadas e 
exemplificadas. Ofrece un 
discurso coherente, 
cohesionado e 
gramaticalmente correcto. 

Reflexiona sobre o contido do 
texto, relacionando o seu 
contido coa propia experiencia. 
Expón ideas de forma 
organizada e clara.  

Reflexiona a partir do texto, 
dando mostras de comprender 
o seu contido e establecendo 
algunha relación coa propia 
experiencia. 

Presenta dificultades para 
relacionar o contido do texto 
coa propia experiencia e 
formular ideas claras. 

 

LGB1.9.1. LGB1.9.2. 

LGB1.9.3. 

 

Planifica a súa intervención 
mediante a elaboración dun 
guión. Presenta os contidos en 
progresión lóxica, sen ler. 
Intervén de forma fluída, clara, 
adecuada, coherente, 
cohesionada e 
gramaticalmente correcta. Fai 
un uso eficaz da linguaxe non 
verbal (a presentación, a posta 
en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol 
das emocións ao falar en 
público e diríxese ao auditorio 
con autoconfianza e 
seguridade. 

Planifica a súa intervención 
mediante a elaboración dun 
guión. Presenta os contidos en 
progresión lóxica, lendo 
nalgunha ocasión. Intervén de 
forma clara, adecuada e 
gramaticalmente correcta. 
Coida a linguaxe non verbal (a 
presentación e a posta en 
escena). Progresa no 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 

Emprega léxico formal de 

forma adecuada. 

Planifica a súa intervención 
mediante a elaboración dun 
guión. Le o guión con 
frecuencia ou presenta os 
contidos de forma 
desordenada nalgún momento. 
Fai un uso consciente dalgúns 
elementos da linguaxe non 
verbal. Trata de autocontrolar 
as emocións ao falar en 
público. 

Incorpora algún termo de 
carácter formal. 

Improvisa a súa intervención 
ou presenta dificultades para 
intervir de forma clara e 
adecuada. 

Descoida a linguaxe non 
verbal e/ou o control das 
emocións ao falar en público. 
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Emprega léxico formal, rico e 
variado. 

LGB2.1.1.  

LGB2.8.1. 

 

 

Coñece e segue, 
progresivamente, as pautas 
para a elaboración de 
esquemas e mapas 
conceptuais.  

Recoñece as ideas principais e 
secundarias nos textos e 
esquematízaas e organízaas 
de forma concisa, xerárquica e 
funcional. 

Utiliza frecuentemente  
técnicas de síntese na lectura 

e planificación de escritos. 

Coñece e segue, 
progresivamente, as pautas 
para a elaboración de 
esquemas e mapas 
conceptuais.  

Recoñece as ideas principais e 
secundarias nos textos e 
organízaas de forma 
xerárquica. 

Utiliza técnicas de síntese na 
lectura e planificación de 
textos. 

Coñece e segue, 
progresivamente, as pautas 
para a elaboración de 
esquemas e mapas 
conceptuais.  

Recoñece as ideas principais e 
secundarias nos textos e 
organízaas de forma 
xerárquica, con certa axuda. 

 

Ignora as pautas para a 
elaboración de esquemas e 
mapas conceptuais ou precisa 
moita axuda para sintetizar e 
organizar as ideas. 

 

LGB2.1.2. 

LGB2.1.3. 

LGB2.1.5. 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e seguindo os 
pasos necesarios. 

Emprega o dicionario con 
fluidez e autonomía para 
ampliar o seu coñecemento do 
léxico e define termos 
destacados mediante as 
propias palabras. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura e expón as súas ideas 
de forma clara e sen 
parafrasear o texto. 

Segue os pasos necesarios 
para sintetizar o contido de 
forma adecuada e concisa e 
achega un título alternativo 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e seguindo os 
pasos necesarios. 

Emprega o dicionario para 
ampliar o seu coñecemento do 
léxico e define termos 
destacados mediante as 

propias palabras. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o 

texto. 

Achega un título alternativo 
conciso. 

 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con certa 
frecuencia e seguindo os 
pasos necesarios. 

Emprega o dicionario para 
ampliar o seu coñecemento do 
léxico e define termos 
destacados mediante as 

propias palabras. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o 

texto.  

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con pouca 
frecuencia e seguindo os 
pasos necesarios. 

Emprega o dicionario con 
dificultades  ou copia as 
definicións das palabras. Non 
segue os pasos necesarios 
para sintetizar o texto e 
reconstruír o seu sentido ou 
parafraséao. 
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orixinal e acaído. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve 
correctamente as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
corrección a maior parte das 
tarefas propostas, amosando 
un desenvolvemento integrado 
e progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
certa corrección as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto. Ten dificultades 
para resolver as tarefas e 
amosa unha insuficiente 

progresión na aprendizaxe. 

 

LGB2.2.1. 

 

Le comprensivamente textos 
da vida cotiá e coméntaos, 
manifestando a súa propia 
interpretación e atendendo aos 
seus trazos característicos. 
Identifica, razoadamente e 
achegando exemplos, a 
estrutura e trazos propios da 
carta persoal. 

Aplica estes coñecementos 
nas propias producións 
escritas, mostrando a súa 
completa asimilación. 

Le comprensivamente textos 
da vida cotiá e coméntaos, 
baixo guía. Distingue 
razoadamente a estrutura e 
trazos propios da carta 

persoal. 

Aplica estes coñecementos 
nas propias producións, con 
algunha dificultade. 

 

Le comprensivamente textos 
da vida cotiá e coméntaos, 
baixo guía. Distingue a 
estrutura e algún dos trazos 
propios da carta persoal. 

Trata de aplicar estes 
coñecementos nas propias 
producións, con algunhas 
dificultades. 

 

Dá mostras de comprender 
textos da vida cotiá, pero ten  
dificultades para distinguir os 
seus trazos característicos.  
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LGB2.6.1. 

LGB2.6.3. 

 

Define, empregando o propio 
léxico, diferentes formas de 
inxustiza social reflectidas en 
textos xornalísticos. Reflexiona 
en profundidade a partir dos 
textos, procura información 
complementaria e dá mostras 
de interesarse por evitar todo 
tipo inxustizas sociais, así 
como os usos lingüísticos 
discriminatorios. 

Define, empregando o propio 
léxico, diferentes formas de 
inxustiza social reflectidas en 
textos xornalísticos e expón a 
propia opinión de forma clara. 
Dá mostras de interesarse por 
evitar todo tipo inxustizas 
sociais, así como os usos 

lingüísticos discriminatorios. 

Define, con axuda, algunhas  
formas de inxustiza social 
reflectidas en textos 
xornalísticos. Dá mostras de 
interesarse por evitar todo tipo 
inxustizas sociais, así como os 
usos lingüísticos 
discriminatorios. 

Define, con axuda, algunhas  
formas de inxustiza social 
reflectidas en textos 
xornalísticos. Mostra unha 
actitude inadecuada ou escaso 
interese por evitar as 
discriminacións. 

 

LGB2.9.1. 

 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos en canto á 
composición, estrutura e 
trazos lingüísticos. Axústase á 
extensión esixida e a 
redacción é clara, coherente, 
cohesionada e 
gramaticalmente correcta. 
Emprega léxico adecuado, rico 
e variado. Revisa o texto para 
corrixir erros e coida a 
presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos, en canto á 
composición, estrutura e 
trazos lingüísticos. Axústase á 
extensión esixida e a 
redacción é clara e 
gramaticalmente correcta. 
Emprega léxico axeitado e 
variado. Revisa o texto e coida 
a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos, con algún desvío. 
Axústase á extensión esixida. 
Selecciona o léxico axeitado. 
Revisa o texto coida a 
presentación. 

Escribe un texto escasamente 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos e/ou á  

extensión esixida. 

 

LGB2.12.1. 

 

Presenta contidos orixinais, 
organizados nunha progresión 
lóxica e eficaz. Escribe un 
texto adecuado ao tema e 
tipoloxía textual propostos, 
axústase á extensión esixida e 
a redacción é clara, coherente, 
cohesionada e 
gramaticalmente correcta. 
Utiliza abundantes recursos 
estilísticos. Emprega léxico 
adecuado, rico e variado. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos, axústase á 
extensión esixida e a 
redacción é clara e 
gramaticalmente correcta. 
Utiliza algúns recursos 
estilísticos estudados na clase. 
Emprega léxico adecuado e 
variado. Revisa o texto e coida 
a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos e axústase á 
extensión esixida. Utiliza léxico 
adecuado e emprega algún 
recurso estilístico. Revisa o 
texto e coida a presentación. 

Escribe un texto escasamente 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos e/ou á  

extensión esixida. 
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Revisa o texto para corrixir 

erros e coida a presentación. 

LGB3.1.1. 

 

Define e relaciona, de xeito 
guiado e progresivo, léxico 
relativo á diversidade social e 
cultural e á paz. Utiliza 
vocabulario adecuado, rico e 
variado nas súas producións 
orais e escritas.  

Coñece o significado de 
lexemas e sufixos gregos e 
latinos, incorpora ao seu 
repertorio palabras que os 
conteñen e utilízaas con 

frecuencia. 

Define e relaciona, de xeito 
guiado e progresivo, léxico 
relativo á diversidade social e 
cultural e á paz. 

Utiliza o vocabulario estudado 
nas súas producións orais e 
escritas.  

Coñece o significado de 
lexemas e sufixos gregos e 
latinos e incorpora ao seu 
repertorio palabras que os 
conteñen. 

Define e relaciona, de xeito 
guiado e progresivo, léxico 
relativo á diversidade social e 
cultural e á paz. 

Utiliza algúns termos 
estudados nas súas 
producións orais e escritas. 

Coñece o significado de 
lexemas e sufixos gregos e 
latinos 

Asimila con dificultades novo 
vocabulario e presenta 
pobreza léxica nas súas 
producións. 

 

LGB3.5.1. 

 

Coñece as regras de uso do h, 
o b e o v,  o s e o x e aplícaas 
para completar ou seleccionar 
a opción correcta en palabras 

dadas. 

Incorpora ao seu repertorio 
léxico termos que conteñen 
estas grafías e emprégaos con 
frecuencia. 

Respecta as normas 
ortográficas na súa produción 
escrita e dá mostras de valorar 
positivamente a súa 

aplicación. 

Coñece as regras de uso do h, 
o b e o v,  o s e o x e aplícaas 
para completar ou seleccionar 
a opción correcta en palabras 

dadas. 

Incorpora ao seu repertorio 
léxico algúns termos grafado 
con estas letras. 

Respecta case sempre as  
normas ortográficas na súa 
produción escrita e dá mostras 
de valorar positivamente a súa 
aplicación. 

Completa e selecciona 
palabras dadas aplicando as 
regras de uso do h, o b e o v,  
o s e o x, con algunhas 

dificultades. 

Progresa na corrección 
ortográfica dos seus textos 
escritos e dá mostras de 
valorar positivamente a 

aplicación das normas. 

Completa e selecciona 
palabras dadas aplicando as 
regras de uso do h, o b e o v,  
o s e o x, con dificultades. 

 

 

LGB3.7.1. 

LGB3.7.2. 

  

Identifica os substantivos nun 
texto dado. Coñece as regras 
de formación do plural e o 
feminino e aplícaas 
correctamente en palabras 

Identifica os substantivos nun 
texto dado. Coñece as regras 
de formación do plural e o 
feminino e aplícaas 
correctamente en palabras 

Identifica os substantivos nun 
texto dado. Coñece as regras 
de formación do plural e o 
feminino e aplícaas 
correctamente en palabras 

Identifica os substantivos nun 
texto dado. Descoñece as 
regras de formación do plural e 
o feminino. 
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dadas, así como nas propias 
producións. Emprega 
adecuadamente o xénero dos 
substantivos invariables máis 

comúns. 

dadas. Recoñece o  xénero 
dos substantivos invariables 
máis comúns, con algunha 
excepción. 

dadas, con algunha excepción. 

Recoñece o  xénero dos 
substantivos invariables máis 
comúns, con algunha 

excepción. 

LGB4.3.2. 

 

Analiza, baixo guía a propia 
práctica lingüística: recolle 
información de xeito rigoroso, 
organízaa de forma adecuada 
e extrae as súas propias 
conclusións.  

Comenta por escrito un texto, 
amosando a súa lóxica 
interpretación, e comparte as 
súas deducións na clase. 
Reflexiona en profundidade 
sobre a normalización do 
galego, realizando achegas 
propias e claramente 
expresadas. Dá mostras de 
interesarse moito por contribuír 
persoalmente á mellora da 
situación sociolingüística do 
idioma. 

Analiza, baixo guía a propia 
práctica lingüística: recolle 
información e extrae 
conclusións lóxicas, con 
axuda. Comenta por escrito un 
texto, amosando a súa lóxica 
interpretación, e comparte as 
súas deducións na clase. 
Reflexiona, de xeito guiado, 
sobre a normalización do 
galego e demostra o seu 
interese por se implicar 

persoalmente no proceso. 

Recolle información sobre a 
propia práctica lingüística e 
comenta por escrito un texto, 
con axuda. Reflexiona, de 
xeito guiado, sobre a 
normalización do galego e 
demostra o seu interese por se 
implicar persoalmente no 

proceso. 

Recolle algunha información 
sobre a propia práctica 
lingüística e comenta, con 
axuda, un texto sobre a 
situación do idioma. Mostra 
escaso interese por se implicar 
persoalmente na normalización 
do galego. 

 

 

LGB4.4.1. 

 

Coñece as datas clave no 
proceso de normalización do 
galego, así como as principais 
obrigas para os poderes 
públicos recollidas na lei. 
Comenta un fragmento da Lei 
de normalización lingüística 
respondendo preguntas de 
xeito razoado. Analiza con 
detalle o cumprimento da lei 
na actualidade, achegando 

Comenta un fragmento da Lei 
de normalización lingüística 
respondendo preguntas con 
acerto e de xeito razoado. 
Analiza o cumprimento da lei 
na actualidade, achegando 
algún exemplo. 

Responde con acerto a maior 
parte das preguntas sobre o 
contido da Lei de 
normalización lingüística, 
mostrando a súa comprensión. 
Reflexiona, de xeito guiado, 
sobre o seu cumprimento na 

actualidade. 

Ten dificultades para 
interpretar o contido da Lei de 
normalización lingüística ou 
contrastar a información cos 
seus coñecementos. 
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exemplos e realizando 
achegas propias, claramente 
expresadas. 

LGLB5.1.1. LGLB5.3.1. 

 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 
Comenta o contido da lectura 
e expresa a súa opinión 
establecendo relacións  con 
outros ámbitos da súa 
experiencia. Dá mostras de 
asimilar os trazos estéticos 
dun texto. 

 
Mostra gusto pola lectura 
regular, infórmase con interese 
sobre a traxectoria do autor e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 
Comenta, de forma guiada, o 
contido da lectura e expresa a 
súa opinión de forma 
coherente.  

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria do autor e 
desenvolve progresivamente o 

seu criterio lector. 

 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria do autor e 
desenvolve progresivamente o 

seu criterio lector. 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo. Mostra unha 
insuficiente comprensión do 
contido. 

 

Precisa motivación para a 
lectura regular e/ou mostra 
desinterese pola traxectoria do 
autor. 
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ESTÁNDARES 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

BÁSICO/NON BÁSICO 

 

 

 

 

 

PORCENTAXE 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS E 
PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de 
interacción e ás opinións alleas. 

 

Segundo trimestre   Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora 
nos debates e coloquios. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.1.2. Usa os dicionarios para contextualizar as acepcións. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes 
e despois da lectura. 

 

  Proba escrita 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras  literarias e desenvolve criterio lector. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 
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LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados ou 
cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais 
recursos estilísticos. 

 

   Proba escrita 

LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes 

subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos 
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

 

  Proba escrita 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

 

  Proba escrita 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma 
das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

 

Básico 20% Proba escrita 

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. 

 

Básico 10% Proba escrita 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna dun texto (a 
deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 

 

  Proba escrita 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e 
morfolóxicas. 

 

  Proba escrita 
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LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, 
correctores. 

 

  Proba escrita 

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, 
programas de presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e 
revisar e mellorar os escritos.  

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos 
textos. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación comunicativa. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas 
producións orais propias e alleas e propón solucións para melloralas. 

 

Básico 10% Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 

pronuncia galega. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu 

contorno. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 61 de 180 

 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e 
correcta atendendo ás normas. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 

Básico 20% Proba escrita 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 
creatividade. 

 

  Proba escrita 
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UNIDADE 4 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB1.5.1. 

LGB1.5.2. 

 

Escoita e visiona vídeos con 
moita atención e interese. 
Procura información 
complementaria e comenta os 
contidos en profundidade, 
establecendo relacións cos 
coñecementos adquiridos e  
empregando o propio criterio. 
Ofrece indicios de valorar as 
emisións orais correctas e 
rexeita e evita a diario os 
prexuízos asociados á 

pronuncia do galego. 

Escoita e visiona vídeos con 
atención e interese e 
coméntaos, establecendo 
relacións cos contidos do 
currículo, de forma guiada. 
Ofrece indicios de valorar as 
emisións orais correctas e 
rexeitar os prexuízos 
asociados á pronuncia do 
galego. 

Escoita e visiona vídeos con 
atención e interese e 
responde con acerto 
preguntas sobre o seu 
contido. Ofrece indicios de 
valorar as emisións orais 
correctas e de rexeitar os 
prexuízos asociados á 

pronuncia do galego. 

Escoita e visiona vídeos e 
responde algunhas preguntas 
sobre o seu contido. Mostra 
escaso interese ou ofrece 
indicios de manter  prexuízos 
asociados á pronuncia do 
galego. 

 

LGB1.8.1. 

LGB1.8.2. 

 

Participa moi activamente nun 
debate sobre a igualdade 
entre mulleres e homes. 
Anota os seus argumentos e 
exponos de forma clara, 
lóxica, coherente e 
convincente. Cínguese ao 
guión proposto. Respecta 
sempre as regras de 
interacción. Escoita 
respectuosa e atentamente 
as intervencións alleas e 
comenta as contribucións dos  
interlocutores. Atende as 
instrucións da persoa 
moderadora ou modera o 
debate. 

Participa activamente nun 
debate sobre a igualdade 
entre mulleres e homes. 
Anota previamente os seus 
argumentos e exponos de 
forma lóxica, clara e 
coherente, cinguíndose ao 
guión proposto. Respecta 
sempre as regras de 
interacción. Escoita con 
atención e respecto as 
intervencións alleas. Atende 
as instrucións da persoa 

moderadora.  

Realiza intervencións nun 
debate. Anota os seus 
argumentos e exponos de 
forma clara e cinguíndose ao 
guión proposto. Respecta 
case sempre as regras de 
interacción, mostra respecto 
ante as opinións alleas e 
atende as instrucións da 

persoa moderadora.  

Participa escasamente nun 
debate. Improvisa os seus 
argumentos. Ten dificultades 
para non contradicirse, non 
divagar ou respectar as 
regras de interacción. 
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UNIDADE 4 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB2.1.2. 

LGB2.1.6. 

  

Aplica estratexias de análise 
e lectura comprensiva con 
frecuencia e autonomía e 
segue os pasos necesarios. 

Emprega o dicionario con 
fluidez e autonomía para 
ampliar o seu coñecemento 
do léxico e define termos 
destacados mediante as 
propias palabras. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura e expón as súas ideas 
de forma clara e sen 
parafrasear o texto. 

Segue os pasos necesarios 
para sintetizar o contido de 
forma adecuada e concisa e 
achega un título alternativo 
orixinal e acaído. 

Aplica estratexias de análise 
e lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía e segue os pasos 

necesarios. 

Emprega o dicionario para 
ampliar o seu coñecemento 
do léxico e define termos 
destacados mediante as 
propias palabras. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o 
texto. 

Achega un título alternativo 
conciso. 

 

 

Aplica estratexias de análise 
e lectura comprensiva con 
frecuencia e certa autonomía 
e segue os pasos necesarios. 

Emprega o dicionario para 
ampliar o seu coñecemento 
do léxico e define termos 
destacados mediante as 

propias palabras. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o 

texto.  

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía, pero non segue  

os pasos necesarios. 

Emprega o dicionario con 
dificultades  ou copia as 
definicións das palabras. Non 
segue os pasos necesarios 
para sintetizar o texto e 
reconstruír o seu sentido ou 
parafraséao. 

 

 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir dun texto e resolve 
correctamente as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir dun texto e resolve con 
corrección a maior parte das 
tarefas propostas, amosando 
un desenvolvemento 
integrado e progresivo da 

aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir dun texto e resolve con 
certa corrección as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir dun texto. Ten 
dificultades para resolver as 
tarefas e amosa unha 
insuficiente progresión na 
aprendizaxe. 

 

LGB2.8.2. 

LGB2.8.3. 

LGB2.8.5. LGB2.8.6. 

LGB2.13.1. 

 

Coñece as pautas de revisión 
e presentación dos textos 
escritos e aplícaas na 
selección e comentario de 
textos dados. Distingue o 
rexistro empregado nos 
textos, así como os 
elementos de cohesión 

Coñece as pautas de revisión 
e presentación dos textos 
escritos e aplícaas na 
selección e comentario de 
textos dados. Distingue o 
rexistro empregado nos 
textos, así como os 
elementos de cohesión 

Coñece as pautas de revisión 
e presentación dos textos 
escritos e aplícaas na 
selección e comentario de 
textos dados. Distingue o 
rexistro empregado nos 
textos, así como os 
elementos de cohesión 

Mostra unha escasa 
asimilación das pautas de 
revisión e presentación dos 
escritos ou presenta 
dificultades para usar 
eficazmente o procesador de 
textos.  
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UNIDADE 4 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

textual.  

Emprega con fluidez e 
progresiva autonomía o 
procesador de textos e utiliza 
sempre a función de 
corrección.  

Aplica os coñecementos 
adquiridos na súa produción 
escrita: ofrece presentacións 
adecuadas e limpas e revisa 
o texto para corrixir erros 
gramaticais, adecuar o 
rexistro e formular as ideas de 
forma clara e coherente. 

textual.  

Progresa no uso do 
procesador de textos e sabe 
utilizar a función de 

corrección.  

Aplica os coñecementos 
adquiridos na súa produción 
escrita: ofrece presentacións  
limpas e revisa o texto para 
corrixir erros. 

textual.  

Progresa no uso do 
procesador de textos e sabe 
utilizar a función de 
corrección. Revisa con 
frecuencia os textos para 
corrixir erros. 

LGB3.1.1 

 

Relaciona, define e organiza 
en campos semánticos léxico 
relacionado coa música, de 
xeito guiado e progresivo. 
Procura eficazmente 
información para ampliar o 
seu repertorio léxico, 
incorpora novo vocabulario 
nas súas producións orais e 
escritas e exprésase con 
adecuación, riqueza e 
variedade.  

Relaciona, define e organiza 
en campos semánticos léxico 
relacionado coa música, de 
xeito guiado e progresivo. 
Procura eficazmente 
información para ampliar o 
seu repertorio léxico e 
incorpora novo vocabulario 
nas súas producións orais e 
escritas. 

Relaciona, define e organiza 
en campos semánticos léxico 
relacionado coa música, de 
xeito guiado e progresivo. 
Incorpora algúns termos 
estudados nas súas 
producións orais e escritas. 

Asimila con dificultades novo 
vocabulario e presenta 
pobreza léxica nas súas 

producións. 

 

LGB3.4.1. 

 

Identifica os adxectivos nun 
texto dado, así como o 
substantivo que modifican. 
Distingue os graos e tipos de 
adxectivos. Aplica estes 
coñecementos na 
transformación de 
enunciados, así como nas 
propias producións orais e 

Identifica os adxectivos nun 
texto dado, así como o 
substantivo que modifican. 
Distingue os graos e tipos de 
adxectivo. Aplica estes 
coñecementos na 
transformación de 
enunciados. 

Identifica os adxectivos nun 
texto dado, así como o 
substantivo que modifican. 
Distingue os graos e tipos de 
adxectivo, con algunha 
dificultade. Aplica estes 
coñecementos na 
transformación de 
enunciados, con algún 

Identifica os adxectivos nun 
texto dado, así como o 
substantivo que modifican. 
Non distingue os graos e/ou 
tipos de adxectivo. 
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ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

escritas. desvío. 

Coñece as normas de uso 
das conxuncións 
comparativas e aplícaas con 
corrección para completar 
enunciados dados, así como 
nas propias producións orais 
e escritas. 

Coñece as normas de uso 
das conxuncións 
comparativas e aplícaas con 
corrección para completar 

enunciados dados. 

Coñece as normas de uso 
das conxuncións 
comparativas e aplícaas con 
corrección para completar 
enunciados dados, con 
algunha dificultade. 

Ignora as normas de uso das 
conxuncións comparativas. 

 

LGB3.5.1. 

LGB3.5.2. 

 

Coñece as regras de uso dos 
grupos consonánticos bl / br, 
pl / pr, fl / fr  e aplícaas para 
completar palabras dadas. 
Recoñece termos que 
conteñen estas grafías, 
incorpóraos ao seu repertorio 
léxico e utilízaos con 
frecuencia. 

Respecta as normas 
ortográficas na súa produción 
escrita e dá mostras de 
valorar positivamente a súa 
aplicación. 

Coñece as regras de uso dos 
grupos consonánticos bl / br, 
pl / pr, fl / fr  e aplícaas para 
completar palabras dadas. 
Recoñece termos que 
conteñen estas grafías e 
incorpora algún deles ao seu 

repertorio léxico. 

Respecta case sempre as  
normas ortográficas na súa 
produción escrita e dá 
mostras de valorar 
positivamente a súa 
aplicación. 

Completa palabras dadas 
aplicando as regras de uso 
dos grupos consonánticos bl / 
br, pl / pr, fl / fr  e recoñece 
termos que conteñen estas 
grafías, con algunhas 
dificultades. 

Progresa na corrección 
ortográfica dos seus textos 
escritos e dá mostras de 
valorar positivamente a 

aplicación das normas. 

Completa palabras dadas 
aplicando as regras de uso 
dos grupos consonánticos bl / 
br, pl / pr, fl / fr, con 
dificultades. 
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LGB4.5.1. 

 

Coñece o que é un prexuízo 
lingüístico. Recoñece, de 
xeito guiado, prexuízos de 
carácter socioeconómico 
asociados ás linguas. 

Detecta e analiza, baixo guía, 
a presenza de prexuízos na 
propia práctica e reflexiona 
sobre estes en profundidade 
e empregando o propio 
criterio. Procura e emite de 
forma clara argumentos 
lóxicos, rigorosos e 
convincentes para rebater 
prexuízos lingüísticos, dando 
mostras de rexeitalos e de 
interesarse pola súa 
erradicación. 

Coñece o que é un prexuízo 
lingüístico. Recoñece, de 
xeito guiado, prexuízos de 
carácter socioeconómico 
asociados ás linguas. 

Detecta e analiza, baixo guía, 
a presenza de prexuízos na 
propia práctica. Procura e 
emite de forma clara 
argumentos lóxicos para 
rebater prexuízos lingüísticos, 
dando mostras de rexeitalos. 

Coñece o que é un prexuízo 
lingüístico. Recoñece, de 
xeito guiado, prexuízos de 
carácter socioeconómico 
asociados ás linguas. 

Detecta e analiza, baixo guía, 
a presenza de prexuízos na 
propia práctica. Procura 
argumentos para rebater 
prexuízos lingüísticos e dá 

mostras de rexeitalos. 

Coñece o que é un prexuízo 
lingüístico. Recoñece, de 
xeito guiado, prexuízos de 
carácter socioeconómico 
asociados ás linguas. 

Detecta e analiza, baixo guía, 
a presenza de prexuízos na 
propia práctica. Mostra 
escaso interese por se 
implicar na erradicación dos 
prexuízos e ofrece indicios de 
mantelos. 

 

 

LGLB5.1.1. 

LGLB5.2.1. 

LGLB5.5.2. LGLB5.6.1. 

LGLB5.7.1. 

 

 
Escoita e le expresiva e 
comprensivamente poemas e 
dá mostras de interpretalos 
loxicamente, respondendo 
preguntas e sintetizando os 
seus argumentos. Comenta a 
mensaxe dos textos e 
expresa a súa opinión 
establecendo relacións con 
outros ámbitos da súa 
experiencia. Ofrece indicios 
de asimilar os trazos estéticos 
dos textos. 
Emprega o propio criterio 
para elixir un poema e realiza 
unha dramatización, por 

 

Escoita e le expresiva e 
comprensivamente  poemas e 
dá mostras de interpretalos 
loxicamente, respondendo 
preguntas e sintetizando os 
seus argumentos. Comenta, 
de forma guiada, a mensaxe 
dos textos e expresa a súa 
opinión de forma coherente.  

Emprega o propio criterio 
para elixir un poema e realiza 
unha dramatización, por 
parellas. 

 

 

Escoita e le expresiva e 
comprensivamente poemas e 
dá mostras de interpretalos 
loxicamente, respondendo 
preguntas. 

Emprega o propio criterio 
para elixir un poema e realiza 
unha dramatización, por 
parellas. 
Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria do autor e 
desenvolve progresivamente 

 

Escoita e le expresiva e 
comprensivamente poemas. 
Mostra unha insuficiente 
comprensión das mensaxes. 

Emprega o propio criterio para 
elixir un poema e realiza unha 
dramatización, por parellas. 

 

Precisa motivación para a 
lectura regular e/ou mostra 
desinterese pola traxectoria 
do autor. 
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parellas, adecuando a 
pronuncia, entoación e ritmo 
ao sentido do texto. 

 
Mostra gusto pola lectura 
regular, infórmase con 
interese sobre a traxectoria 
do autor e desenvolve 
progresivamente o seu criterio 
lector. 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria do autor e 
desenvolve progresivamente 
o seu criterio lector. 

 

o seu criterio lector. 

Coñece os trazos propios do 
texto poético e os seus 
principais recursos formais. 
Analiza, de forma guiada, 
dous poemas atendendo á 
súa estrutura e métrica. 

Identifica nos textos os 
recursos formais estudados 
(paralelismo, aliteración, 
antítese e anáfora) e 
explícaos en relación co seu 
contido, achegando 

exemplos. 

 

Procura, con interese, 
cancións de artistas galegos 
e sinala razoadamente nelas 
os trazos propios do texto 
poético. 

Coñece os trazos propios do 
texto poético e os seus 
principais recursos formais. 
Analiza, de forma guiada, 
dous poemas atendendo á 
súa estrutura e métrica, con 
algunha dificultade. 

Sinala nos textos os recursos 
formais estudados 
(paralelismo, aliteración, 
antítese e anáfora). 

 

Procura cancións de artistas 
galegos e sinala nelas algún 
trazo propio do texto poético. 

Coñece os trazos propios do 
texto poético e os seus 
principais recursos formais. 
Analiza, de forma guiada, 
dous poemas atendendo á 
súa estrutura e métrica, con 
algunha dificultade. 

Sinala nos textos algúns dos 
recursos formais estudados 
(paralelismo, aliteración, 
antítese e anáfora). 

 

Procura cancións de artistas 
galegos e recoñece nelas, 
con axuda, algún trazo propio 
do texto poético. 

Precisa moita axuda par 
analizar poemas e identificar 
os trazos e recursos formais 

estudados. 

 

Escribe textos de intención 
estética, mostrando a 
progresiva asimilación dos 
contidos desenvolvidos na 
unidade. Sérvese da escrita 
para expresar as propias 

Escribe textos de intención 
estética, mostrando a 
progresiva asimilación dos 
contidos desenvolvidos na 
unidade. Segue, sen copiar 
ou parafrasear, os modelos 

Escribe textos de intención 
estética, mostrando a 
progresiva asimilación dos 
contidos desenvolvidos na 
unidade. Segue, sen copiar 
ou parafrasear, os modelos 

Amosa unha mínima  
progresión na asimilación dos 
contidos da unidade. Copia ou 
parafrasea os modelos lidos e 
analizados ou presenta 
escritos pouco adecuados na 
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emocións e experiencias, 
presentando textos orixinais a 
partir dos modelos lidos e 
analizados.  

Emprega con adecuación e 
abundancia os recursos 
formais estudados na clase. 
Coida a presentación dos 
traballos e revísaos para 
corrixir erros gramaticais, 
adecuar o rexistro e mellorar 
a cohesión e coherencia 
textuais. 

lidos e analizados e emprega 
adecuadamente algúns dos 
recursos formais estudados 
na clase. Coida a 
presentación dos traballos e 

revísaos para corrixir erros. 

lidos e analizados e emprega 
algún dos recursos  formais 
estudados na clase. Revisa 
os traballos para corrixir 
erros. 

forma e o contido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDADE 5 
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ESTÁNDARES 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

            BÁSICO/NON BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAXE 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
E PROCEDEMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de 
interacción e ás opinións alleas. 

 

Segundo trimestre   Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das 
palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

 

                        Básico  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre 
elas. 

 

  Proba escrita 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 

  Proba escrita 
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LGLB5.1.1. Le con regularidade obras  literarias e desenvolve criterio lector. 

 

   Observación na 
aula/Rúbrica 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves. 

 

Básico Apto/Non apto             Control de lectura 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha 
información ou un servizo. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

Rúbrica 

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e 
á situación comunicativa. 

LGB1.10.4. Analiza similitudes e  diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: solicitudes. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: solicitudes. 

 

  Proba escrita 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

 

  Observación na 

aula/Rúbrica 
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LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e 
incorporalos ás súas producións. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas 

visualmente. 

 

  Observación na 

aula/Rúbrica 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais 
breves. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en 
escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese 
ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da 
lingua. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) 
nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de 
interacción e ás opinións alleas. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 
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LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 
axeitado á situación comunicativa. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

 

LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contorno 
(concello e comarca), compáraa coa situación doutros contextos e analiza as diferenzas. 

 

  Observación na 
aula/Rúbrica 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 

 

       Básico 10% Proba escrita 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente formas verbais na comprensión e produción de 
textos orais e escritos. 

 

Básico                 20% Proba escrita 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 
creatividade. 

 

  Proba escrita 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 

Básico                 10% Proba escrita 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación. 

 

  Proba escrita 
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UNIDADE 5   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB1.3.2. 

 

Reflexiona sobre os aspectos 
prosódicos e a linguaxe non 
verbal, dando mostras de 
recoñecer a súa importancia. 

Explica con acerto o significado 
de diferentes elementos 
paralingüísticos, cinésicos e 
proxémicos en textos dados.  

Exprésase facendo un uso 
adecuado e eficaz da 
comunicación non verbal, de 
forma guiada, e aplica estes 
coñecementos nas propias 
producións orais. 

Reflexiona sobre os aspectos 
prosódicos e a linguaxe non 
verbal, dando mostras de 
recoñecer a súa importancia. 

Explica con acerto o significado 
de diferentes elementos 
paralingüísticos, cinésicos e 
proxémicos en textos dados.  

Emprega, progresivamente e 
baixo guía, elementos non 
verbais para comunicarse 
eficazmente.  

Reflexiona sobre os aspectos 
prosódicos e a linguaxe non 
verbal, dando mostras de 
recoñecer a súa importancia. 

Interpreta adecuadamente o 
significado de diferentes 
elementos paralingüísticos, 
cinésicos e proxémicos en 

textos dados.  

Emprega, progresivamente e 
baixo guía, algún elemento non 
verbal de forma consciente. 

Reflexiona sobre os aspectos 
prosódicos e a linguaxe non 
verbal, dando mostras de 
recoñecer a súa importancia. 

Cústalle interpretar 
adecuadamente o significado 
dos elementos paralingüísticos, 
cinésicos e proxémicos en 
textos dados ou desatende a 
linguaxe non verbal nas súas 
comunicacións. 

 

LGB1.8.1. 

 

Participa moi activamente en 
debates e faladoiros. Anota os 
seus argumentos e exponos de 
forma clara, lóxica, coherente e 
convincente. Cínguese ao guión 
proposto. Respecta sempre as 
regras de interacción. Escoita 
respectuosa e atentamente as 
intervencións alleas e comenta 
as contribucións dos  
interlocutores. Atende as 
instrucións da persoa 
moderadora ou modera o 
debate. 

Participa activamente en 
debates e faladoiros. Anota 
previamente os seus 
argumentos e exponos de 
forma clara, lóxica e coherente, 
cinguíndose ao guión proposto. 
Respecta sempre as regras de 
interacción. Escoita con 
atención e respecto as 
intervencións alleas. Atende as 
instrucións da persoa 
moderadora.  

Realiza intervencións en 
debates e faladoiros. Anota os 
seus argumentos e exponos de 
forma clara e lóxica e 
cinguíndose ao guión proposto. 
Respecta case sempre as 
regras de interacción, mostra 
respecto ante  as opinións 
alleas e atende as instrucións 
da persoa moderadora.  

Participa escasamente en 
debates e faladoiros. Improvisa 
os seus argumentos. Ten 
dificultades para non 
contradicirse, non divagar ou 
respectar as regras de 
interacción. 

 

LGB1.8.3 

 

Reflexiona en profundidade a 
partir do texto, relacionando o 
seu contido coas propias 
emocións e experiencias. 
Expón ideas orixinais, 
claramente expresadas e 
exemplificadas. Ofrece un 

Reflexiona sobre o contido do 
texto, relacionando o seu 
contido coa propia experiencia. 
Expón ideas de forma 
organizada e clara.  

Reflexiona a partir do texto, 
dando mostras de comprender 
o seu contido e establecendo 
algunha relación coa propia 
experiencia. 

Presenta dificultades para 
relacionar o contido do texto 
coa propia experiencia e 

formular ideas claras. 
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UNIDADE 5   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

discurso coherente, 
cohesionado e gramaticalmente 
correcto. 

LGB1.7.1. 

LGB1.7.2.  

 

Procura eficazmente 
información en medios dixitais 
para planificar as súas 
intervencións orais. Selecciona 
e organiza adecuadamente os 
contidos, de xeito autónomo. 

Emprega con fluidez e 
coordinación recursos de apoio 
nas súas exposicións orais. 

Procura información en medios 
dixitais para planificar as súas 
intervencións orais. Selecciona 
e organiza os contidos, con 
progresiva autonomía. 

Emprega con fluidez recursos 
de apoio nas súas exposicións 
orais. 

Procura información en medios 
dixitais para planificar as súas 
intervencións orais. Selecciona 
e organiza os contidos, con 
axuda. 

Emprega recursos de apoio nas 

súas exposicións orais. 

Procura e selecciona 
información en medios dixitais 
para planificar as súas 
intervencións orais, con axuda. 

 

LGB1.9.1. 

LGB1.9.2. 

LGB1.9.3. 

LGB1.9.4. 

LGB1.9.5. 

 

Planifica unha exposición oral 
mediante a elaboración dun 
guión e presenta os contidos de 
forma ordenada e lóxica, sen 
ler. 

Fai un uso eficaz dos 
elementos prosódicos e a 
linguaxe non verbal: coida a 
presentación, a posta en 
escena, os xestos e a mirada; 
pronuncia adecuadamente, 
adapta a entoación e o ritmo e 
fai as pausas necesarias. Utiliza 
recursos para lograr un 
progresivo autocontrol das 
emocións ao falar en público e 
diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 
Presenta un discurso 
coherente, cohesionado e 
gramaticalmente correcto e 
emprega léxico adecuado, rico 
e variado. 

Planifica unha exposición oral 
mediante a elaboración dun 
guión e presenta os contidos de 
forma ordenada e lóxica, con 
algún desvío. 

Fai un uso eficaz dos 
elementos prosódicos e a 
linguaxe non verbal: coida a 
presentación, a posta en 
escena, os xestos e a mirada e 
pronuncia adecuadamente. 
Utiliza recursos para lograr un 
progresivo autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
Emprega léxico adecuado e 

trata de evitar e corrixe erros. 

Planifica unha exposición oral 
mediante a elaboración dun 
guión e presenta os contidos de 
forma ordenada e lóxica, lendo 
en ocasións. 

Fai uso dos elementos 
prosódicos e a linguaxe non 
verbal: coida a presentación, a 
posta en escena e os xestos e 
trata de adaptar a pronuncia. 
Progresa no autocontrol das 
emocións. Trata de evitar e 
corrixe erros. 

 

Planifica unha exposición oral 
mediante a elaboración dun 
guión. Presenta os contidos de 
forma desordenada ou le a 
maior parte do tempo. 

Descoida os elementos 
prosódicos e a linguaxe non 
verbal. Ten dificultades para 
controlar as emocións ao falar 
en público. 
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UNIDADE 5   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB2.1.2. 

LGB2.1.3. 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e autonomía e segue 

os pasos necesarios. 

Emprega o dicionario con 
fluidez e autonomía para 
ampliar o seu coñecemento do 
léxico e define termos 
destacados mediante as 
propias palabras. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, distingue afirmacións 
verdadeiras e falsas e expón as 
súas ideas de forma clara e sen 
parafrasear o texto. 

Segue os pasos necesarios 
para sintetizar o contido de 
forma adecuada e concisa e 
achega un título alternativo 

orixinal e acaído. 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e autonomía e segue 

os pasos necesarios. 

Emprega o dicionario para 
ampliar o seu coñecemento do 
léxico e define termos 
destacados mediante as 
propias palabras. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o texto. 

Achega un título alternativo 
orixinal e conciso. 

 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía e segue os pasos 
necesarios. 

Emprega o dicionario para 
ampliar o seu coñecemento do 
léxico e define termos 
destacados mediante as 
propias palabras. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 

lectura, sen parafrasear o texto.  

Achega un título alternativo 
conciso. 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía, pero non segue os 
pasos necesarios. 

Emprega o dicionario con 
dificultades  ou copia as 
definicións das palabras. Non 
segue os pasos necesarios para 
sintetizar o texto e reconstruír o 
seu sentido ou parafraséao. 

 

 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve 
correctamente as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
corrección a maior parte das 
tarefas propostas, amosando 
un desenvolvemento integrado 
e progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
certa corrección as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto. Ten dificultades 
para resolver as tarefas e 
amosa unha insuficiente 

progresión na aprendizaxe. 

 

LGB2.2.1. 

 

Le comprensivamente textos da 
vida cotiá (solicitudes) e 
coméntaos, manifestando a súa 
interpretación e atendendo aos 
seus trazos característicos. 
Explica, achegando exemplos, 
a estrutura e trazos propios da 

Le comprensivamente textos da 
vida cotiá (solicitudes)  e 
coméntaos, baixo guía. 
Distingue razoadamente a 
estrutura e trazos propios da 
solicitude. 

Aplica estes coñecementos nas 

Le comprensivamente textos da 
vida cotiá (solicitudes) e 
coméntaos, baixo guía. 
Distingue a estrutura e algún 
dos trazos propios da solicitude. 

Trata de aplicar estes 
coñecementos nas propias 

Dá mostras de comprender 
textos da vida cotiá 
(solicitudes), pero ten  
dificultades para distinguir os 
seus trazos característicos.  
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UNIDADE 5   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

solicitude. 

Aplica estes coñecementos nas 
propias producións escritas, 
mostrando a súa completa 
asimilación. 

propias producións, con 

algunha dificultade. 

 

producións, con axuda. 

 

LGB2.9.1. 

 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos: respecta a 
composición e segue a 
estrutura do modelo estudado. 
Axústase á extensión esixida e 
a redacción é clara, coherente, 
cohesionada e gramaticalmente 
correcta. Emprega léxico 
adecuado, rico e variado. 
Revisa o texto para corrixir 
erros e coida a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos: respecta a 
composición e segue a 
estrutura do modelo estudado, 
con algún desvío. Axústase á 
extensión esixida e a redacción 
é clara e gramaticalmente 
correcta. Emprega léxico 
adecuado e variado. Revisa o 
texto e coida a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos: respecta a 
composición e segue a 
estrutura do modelo estudado, 
con algún desvío. Axústase á 
extensión esixida. Revisa o 
texto coida a presentación. 

Escribe un texto escasamente 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos e/ou á  
extensión esixida.  

 

LGB1.10.2. 

LGB1.10.3. 

LGB1.10.4. 

 

Realiza oralmente unha 
solicitude formal. Desenvólvese 
con fluidez, emprega o rexistro 
adecuado e utiliza as fórmulas 
de tratamento e cortesía 
requiridas. 

Expón as ideas en progresión 
lóxica, claramente formuladas e 
de xeito coherente, 
cohesionado e gramaticalmente 
correcto. Selecciona o léxico 

adecuado. 

 

 

Realiza oralmente unha 
solicitude formal. Emprega o 
rexistro adecuado e utiliza as 
fórmulas de tratamento e 
cortesía requiridas. 

Expón as ideas en progresión 
lóxica e con claridade. 

Selecciona o léxico adecuado. 

Realiza oralmente unha 
solicitude formal. Emprega o 
rexistro adecuado e utiliza as 
fórmulas de tratamento e 
cortesía requiridas. 

Expón as ideas en progresión 
lóxica e de forma clara, con 
algún desvío. Selecciona o 
léxico adecuado. 

Realiza oralmente unha 
solicitude formal. Ten 
dificultades para empregar o 
rexistro adecuado e formular as 
ideas de xeito ordenado e claro. 

 

LGB2.12.1. 

 

Presenta contidos orixinais, 
expresados nunha progresión 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 

Escribe un texto escasamente 
adecuado ao tema e tipoloxía 

 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 77 de 180 

 

UNIDADE 5   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

lóxica e eficaz. Escribe un texto 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos, axústase á 
extensión esixida e a redacción 
é clara, coherente, cohesionada 
e gramaticalmente correcta. 
Utiliza abundantes recursos 
estilísticos. Emprega léxico 
adecuado, rico e variado. 
Revisa o texto para corrixir 
erros e coida a presentación. 

propostos, axústase á 
extensión esixida e a redacción 
é clara e gramaticalmente 
correcta. Utiliza algúns recursos 
estilísticos estudados na clase. 
Emprega léxico adecuado e 
variado. Revisa o texto e coida 
a presentación. 

propostos e axústase á 
extensión esixida. Utiliza léxico 
adecuado e emprega algún 
recurso estilístico. Revisa o 

texto coida a presentación. 

textual propostos e/ou á  
extensión esixida. 

LGB3.1.1. 

 

Relaciona, define e organiza en 
campos semánticos léxico 
relativo ao contorno, de xeito 
guiado e progresivo. Emprega 
antónimos, incorpora novo 
vocabulario nas súas 
producións orais e escritas e 
exprésase con adecuación, 
riqueza e variedade.  

Relaciona, define e organiza en 
campos semánticos léxico 
relativo ao contorno, de xeito 
guiado e progresivo. Emprega 
antónimos e incorpora novo 
vocabulario nas súas 

producións orais e escritas. 

Relaciona, define e organiza en 
campos semánticos léxico 
relativo ao contorno, de xeito 
guiado e progresivo. Incorpora 
algúns termos estudados nas 
súas producións orais e 

escritas. 

Asimila con dificultades novo 
vocabulario e presenta pobreza 

léxica nas súas producións. 

 

LGB3.5.1. 

 

 

Coñece as regras de uso dos 
grupos consonánticos -cc- / -ct-, 
-pc- e -pt- e aplícaas para 
completar palabras dadas. 
Recoñece termos que conteñen 
estas grafías, incorpóraos ao 
seu repertorio léxico,  utilízaos 
adecuadamente na redacción 
dun texto e emprégaos con 
frecuencia nas súas 
producións. 

Respecta as normas 
ortográficas nos seus escritos e 
dá mostras de valorar 
positivamente a súa aplicación. 

Coñece as regras de uso dos 
grupos consonánticos  -cc- / -ct-
, -pc- e -pt- e aplícaas para 
completar palabras dadas. 
Recoñece termos que conteñen 
estas grafías, incorpora algún 
deles ao seu repertorio léxico e 
utilízaos axeitadamente na 
redacción dun texto. 

Respecta case sempre as 
normas ortográficas nos seus 
escritos e dá mostras de valorar 
positivamente a súa aplicación. 

Completa palabras dadas 
aplicando as regras de uso dos 
grupos consonánticos -cc- / -ct-, 
-pc- e -pt-, con algunhas 
dificultades. Utiliza 
axeitadamente algúns termos 
que conteñen estas grafías na 

redacción dun texto. 

Progresa na corrección 
ortográfica dos seus escritos e 
dá mostras de valorar 
positivamente a aplicación das 
normas. 

Completa palabras dadas 
aplicando as regras de uso dos 
grupos consonánticos  -cc- / -ct-
, -pc- e -pt-, con dificultades. 
Utiliza algúns termos que 
conteñen estas grafías na 
redacción dun texto, con erros. 
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Coñece as regras de uso das 
terminacións -cio, -cia, -zo, -za  
e aplícaas para completar 
palabras dadas. Incorpora ao 
seu repertorio léxico termos que 
conteñen estas terminacións e 
utilízaos con frecuencia. 

Respecta as normas 
ortográficas na súa produción 
escrita e dá mostras de valorar 
positivamente a súa aplicación. 

Coñece as regras de uso das 
terminacións -cio, -cia, -zo, -za 
e aplícaas para completar 
palabras dadas. Incorpora ao 
seu repertorio léxico algún 
termo que conteña estas 
terminacións. 

Respecta case sempre as  
normas ortográficas na súa 
produción escrita e dá mostras 
de valorar positivamente a súa 

aplicación. 

Completa palabras dadas 
aplicando as regras de uso das 
terminacións -cio, -cia, -zo, -za. 

Progresa na corrección 
ortográfica dos seus textos 
escritos e dá mostras de valorar 
positivamente a aplicación das 

normas. 

Completa palabras dadas 
aplicando as regras de uso das 
terminacións -cio, -cia, -zo, -za, 

con dificultades. 

 

 

LGB3.7.1. 

LGB3.7.2. 

 

Identifica os verbos nun texto 
dado, así como o 
correspondente suxeito. 
Caracteriza morfoloxicamente o 
verbo en formas dadas. 
Conxuga verbos correctamente 
e aplica estes coñecementos 
nas propias producións orais e 
escritas. 

Identifica os verbos nun texto 
dado, así como o 
correspondente suxeito. 
Caracteriza morfoloxicamente o 
verbo en formas dadas. 
Conxuga verbos correctamente. 

Identifica os verbos nun texto 
dado, así como o 
correspondente suxeito. 
Caracteriza morfoloxicamente o 
verbo en formas dadas e 
conxuga verbos con algunhas 
dificultades.  

Identifica os verbos nun texto 
dado. Caracteriza 
morfoloxicamente o verbo en 
formas dadas, con moitas 

dificultades. 

 

LGB4.2.1. 

 

Coñece o servizo de 
normalización lingüística do seu 
concello e dá mostras de 
valorar a súa importancia. 

Procura información sobre 

Coñece o servizo de 
normalización lingüística do seu 
concello e dá mostras de 
valorar a súa importancia. 

Procura información sobre 

Coñece o servizo de 
normalización lingüística do seu 
concello e dá mostras de 
valorar a súa importancia. 

Procura información sobre 

Coñece o servizo de 
normalización lingüística do seu 

concello.  

Procura información sobre 
iniciativas pola normalización 
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iniciativas pola normalización 
lingüística no ámbito local e 
reflexiona sobre estas en 
profundidade e de forma clara. 

Infórmase sobre a situación 
sociolingüística do galego no 
seu concello e compáraa coa 
situación doutros contextos, 
extraendo conclusións propias 
e acaídas. 

Participa moi activamente no 
deseño en grupo dunha 
campaña para aumentar o uso 
do galego no seu concello, 
dando mostras de interesarse 
por contribuír á normalización 

do idioma. 

iniciativas pola normalización 
lingüística no ámbito local, 
infórmase sobre a situación 
sociolingüística do galego no 
seu concello e compáraa coa 
situación doutros contextos, de 
xeito guiado. 

Participa moi  activamente no 
deseño en grupo dunha 
campaña para aumentar o uso 
do galego no seu concello, 
dando mostras de interesarse 
por contribuír á normalización 
do idioma. 

iniciativas pola normalización 
lingüística no ámbito local, 
infórmase sobre a situación 
sociolingüística do galego no 
seu concello e compáraa coa 
situación doutros contextos, de 
xeito guiado. 

Participa no deseño en grupo 
dunha campaña para aumentar 
o uso do galego no seu 
concello, dando mostras de 
interesarse por contribuír á 

normalización do idioma. 

lingüística no ámbito local, 
infórmase sobre a situación 
sociolingüística do galego no 
seu concello e compáraa coa 
situación doutros contextos, de 
xeito guiado. 

Participa escasamente no 
deseño en grupo dunha 
campaña para aumentar o uso 
do galego no seu concello ou dá 
mostras de desinterese pola 
normalización do idioma. 

LGB4.2.2. 

 

Ofrece indicios de valorar a 
toponimia e antroponimia 
galegas e emprega decote as 
formas propias. 

Procura información sobre os 
topónimos do seu contorno e 
amplía o seu coñecemento 
destes.  

Coñece a forma galega dos 
antropónimos máis frecuentes e 
analiza a súa frecuencia de 
xeito autónomo e mostrando 
moito interese. 

Ofrece indicios de valorar a 
toponimia e antroponimia 
galegas e trata de empregar as 
formas propias. 

Procura información sobre os 
topónimos do seu contorno e 
amplía o seu coñecemento 
destes.  

Coñece a forma galega dos 
antropónimos máis frecuentes e 
analiza a súa frecuencia, con 
axuda. 

Ofrece indicios de valorar a 
toponimia e antroponimia 
galegas. Procura información 
sobre os topónimos do seu 
contorno e amplía o seu 

coñecemento destes.  

Coñece a forma galega dos 
antropónimos máis frecuentes e 
analiza a súa frecuencia, con 

axuda. 

Procura información sobre os 
topónimos do seu contorno. 
Descoñece a forma galega dos 
antropónimos máis frecuentes 
ou mostra desinterese pola 
realización das tarefas e 
escasos indicios de valorar a 
toponimia e antroponimia 
galegas. 

 

LGLB5.1.1. 

LGLB5.3.1. 

 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 
Comenta o contido da lectura e 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 
Comenta, de forma guiada, o 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 
Compara o argumento da obra 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. Ten 
dificultades para establecer 
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expresa a súa opinión 
establecendo relacións  con 
outros ámbitos da súa 
experiencia. Compara o 
argumento da obra con outras 
lecturas e comparte os seus 
gustos na clase, emitindo 
xuízos críticos razoados e 
empregando o propio criterio. 
Dá mostras de asimilar os 
trazos estéticos dun texto. 

 

Mostra gusto pola lectura 
regular, infórmase con interese 
sobre a traxectoria da autora e 
desenvolve progresivamente o 

seu criterio lector. 

contido da lectura e expresa a 
súa opinión de forma 
coherente, mostrando certa 
asimilación dos trazos estéticos 
dun texto. Compara o 
argumento da obra con outras 
lecturas e comparte os seus 

gustos na clase. 

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria da autora e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

 

con outras lecturas e comparte 
os seus gustos na clase, 
mostrando certa asimilación 

dos trazos estéticos dun texto. 

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria da autora e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

relacións entre o contido dun 
texto e a propia experiencia e 
apreciar os trazos estéticos dun 

texto. 

 

Precisa motivación para a 
lectura regular e/ou mostra 
desinterese  pola traxectoria da 
autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 6 
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ESTÁNDARES 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

BÁSICO/NON BÁSICO 

 

 

 

 

 

PORCENTAXE 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do 
ámbito educativo con respecto ás regras de 
interacción e ás opinións alleas. 

 

Segundo trimestre   Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.8.3. Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa opinión sobre unha 
obra de lectura. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais 
nos que intercambia información e expresa a 
súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e 
pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en 
situacións da vida cotiá que implique solicitar 
unha información ou un servizo. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun 
texto en resumos e esquemas que estruturan 

visualmente as ideas. 

 

  Proba escrita 
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LGB2.1.2. Busca o significado do léxico 
descoñecido a partir do contexto, analiza a 
forma das palabras ou usa dicionarios para 
contextualizar as acepcións. 

 

 Básico  Proba escrita 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as 
secundarias e comprende a relación existente 
entre elas. 

 

  Proba escrita 

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos 
analizados cos coñecementos propios, antes 

e despois dunha lectura. 

 

  Proba escrita 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 
información máis relevante de textos propios 
da vida cotiá. 

 

Básico  Proba escrita 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados (interpreta os 
signos de puntuación) á situación 
comunicativa e á función da mensaxe. 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a 
información máis relevante de textos propios 
da vida cotiá e das relacións sociais. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para 
ordenar as ideas e estruturar o texto. 

 

  Proba escrita 
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LGB2.8.7. Complementa as producións con 
elementos textuais e paratextuais: ilustracións 

e gráficos. 

 

   Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida 
cotiá e das relacións persoais: solicitudes. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas 
que rexen a cortesía na comunicación oral 
(intervén na quenda que lle corresponde, 
respecta as opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento 
e as regras de cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación comunicativa. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación comunicativa. 

 

   Observación na aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan 
na actualidade en Galicia por mor da 

emigración. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 
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LGB4.2.1. Describe a situación 
sociolingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (concello e 
comarca), compáraa coa situación doutros 

contextos e analiza as diferenzas. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e correcta 
atendendo aos compoñentes sintácticos. 

 

Proba escrita 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 

 Básico  Proba escrita 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 85 de 180 

 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento 
co cal se constrúen todos os saberes e como 
medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación 
de elementos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 

 

  Proba escrita Proba escrita 
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LGB1.3.1. 

LGB1.10.1. 

LGB1.10.2. 

LGB1.10.3. 

 

Coñece as máximas de 
cooperación e as normas que 
rexen a cortesía na 
comunicación oral e dá mostras 
de aprecialas. 

Explica o uso de máximas e 
normas de cortesía en 
enunciados dados, mostrando a 
asimilación dos contidos e 
achegando exemplos. 

Exprésase oralmente en 
situacións representadas 
aplicando, progresivamente, 
estes coñecementos: realiza ou 
dá resposta a invitacións e 
ofrecementos empregando as 
fórmulas adecuadas. 
Desenvólvese en conversas 
propias da vida diaria con 

adecuación. 

Coñece as máximas de 
cooperación e as normas que 
rexen a cortesía na 
comunicación oral e dá mostras 
de aprecialas. 

Explica o uso de máximas e 
normas de cortesía en 
enunciados dados, mostrando a 
asimilación dos contidos. 

Exprésase oralmente en 
situacións representadas 
aplicando progresivamente 
estes coñecementos, con algún 
desvío. 

 

Coñece as máximas de 
cooperación e as normas que 
rexen a cortesía na 
comunicación oral e dá mostras 
de aprecialas. 

Explica o uso de máximas e 
normas de cortesía en 
enunciados dados, de forma 
guiada. 

Exprésase oralmente en 
situacións representadas 
mostrando progreso na 
aplicación destes 
coñecementos. 

 

 

Coñece as máximas de 
cooperación e as normas que 
rexen a cortesía na 
comunicación oral e explícaas 
en enunciados dados con 
moitas dificultades. Ignora 
sistematicamente estes 
coñecementos na práctica. 

 

LGB1.8.1. 

 

Participa moi activamente nun 
debate sobre alimentación. 
Anota os seus argumentos e 
exponos de forma clara, lóxica, 
coherente e convincente. 
Cínguese ao guión proposto. 
Respecta sempre as regras de 
interacción. Escoita 
respectuosa e atentamente as 
intervencións alleas e comenta 
as contribucións dos  
interlocutores. Atende as 
instrucións da persoa 
moderadora ou modera o 
debate. 

Participa activamente nun 
debate sobre alimentación. 
Anota previamente os seus 
argumentos e exponos de 
forma lóxica, clara e coherente, 
cinguíndose ao guión proposto. 
Respecta sempre as regras de 
interacción. Escoita con 
atención e respecto as 
intervencións alleas. Atende as 
instrucións da persoa 
moderadora.  

Realiza intervencións nun 
debate. Anota os seus 
argumentos e exponos de 
forma lóxica e clara e 
cinguíndose ao guión proposto. 
Respecta case sempre as 
regras de interacción, mostra 
respecto ante as opinións alleas 
e atende as instrucións da 
persoa moderadora.  

Participa escasamente nun 
debate. Anota os seus 
argumentos e cínguese ao 
guión. Ten dificultades para non 
contradicirse ou respectar as 
regras de interacción. 
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LGB1.8.3. 

 

Reflexiona en profundidade a 
partir do texto, relacionando o 
seu contido coa propia 
experiencia. Expón ideas 
orixinais, claramente 
expresadas e exemplificadas. 
Ofrece un discurso coherente, 
cohesionado e gramaticalmente 
correcto. 

Reflexiona sobre o contido do 
texto, relacionando o seu 
contido coa propia experiencia. 
Expón ideas de forma 
organizada e clara.  

Reflexiona a partir do texto, 
dando mostras de comprender 
o seu contido e establecendo 
algunha relación coa propia 
experiencia. 

Presenta dificultades para 
relacionar o contido do texto 
coa propia experiencia e 

formular ideas claras. 

 

LGB2.1.1. 

LGB2.1.2. 

LGB2.1.3. 

LGB2.1.6. 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e autonomía e segue 

os pasos necesarios. 

Define mediante as propias 
palabras termos destacados no 
texto, con corrección e 

claridade. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura e expón as súas ideas 
de forma clara e sen 

parafrasear o texto. 

Segue os pasos necesarios 
para sintetizar o contido de 
forma adecuada e concisa e 
achega dous  títulos 
alternativos orixinais e acaídos. 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e autonomía e segue 

os pasos necesarios. 

Define mediante as propias 
palabras termos destacados no 
texto, con algunha dificultade. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o texto. 

Achega un título alternativo 
orixinal e adecuado. 

 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía e segue os pasos 
necesarios. 

Define mediante as propias 
palabras termos destacados no 

texto, con algunha dificultade. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o texto.  

Achega un título alternativo 

adecuado. 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía, pero non segue os 
pasos necesarios. 

Define palabras destacadas no 
texto consultando o dicionario. 
Non segue os pasos necesarios 
para sintetizar o texto e 
reconstruír o seu sentido ou 
parafraséao. 

 

 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve 
correctamente as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
corrección a maior parte das 
tarefas propostas, amosando 
un desenvolvemento integrado 
e progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
certa corrección as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto. Ten dificultades 
para resolver as tarefas e 
amosa unha insuficiente 
progresión na aprendizaxe. 
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LGB2.2.1. 

 

Le comprensivamente un 
folleto, comenta o seu contido e 
explica razoadamente os seus 
trazos característicos, 
achegando exemplos. Explica a 
diferenza entre os termos 
·”tríptico e díptico”. 

Aplica estes coñecementos nas 
propias producións escritas, 
mostrando a súa completa 
asimilación. 

Le comprensivamente un folleto 
e comenta o seu contido, 
sinalando a maior parte dos 
seus trazos característicos. 
Aplica estes coñecementos nas 
propias producións, con algún 
desvío. 

 

Le comprensivamente un folleto 
e comenta o seu contido, 
sinalando de forma guiada 
algún dos seus trazos 
característicos. Trata de aplicar 
estes coñecementos nas 
propias producións, con algúns 
desvíos. 

 

Dá mostras de comprender o 
contido dun folleto, pero ten 
moitas dificultades para 
distinguir os seus trazos 

característicos.  

 

 

LGB2.7.1. 

 

Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados e 
con respecto pola puntuación 
do texto. Trata de captar a 
atención do auditorio. Segue 
sen dificultade e de forma fluída 

os patróns fonéticos do galego. 

Le en voz alta coidando a 
dicción, a entoación e o ritmo e 
respecta a puntuación do texto. 
Axústase aos patróns fonéticos 
do galego. 

Le en voz alta procurando 
coidar a dicción, a entoación e 
o ritmo e fíxase na puntuación 
do texto. Axústase case sempre 
aos patróns fonéticos do 
galego. 

Mostra problemas de dicción, 
entoación e ritmo na lectura en 
voz alta, ignora a puntuación do 
texto ou ten dificultades para 
axustarse aos patróns fonéticos 
do galego.  

 

LGB2.8.1. 

LGB2.8.7. 

LGB2.9.1. 

 

Planifica eficazmente a 
elaboración do texto en equipo 
e responsabilízase do traballo 
asignado. Traballa de xeito 
cooperativo, realizando 
achegas propias e comentando 
as contribucións alleas. Deseña 
un texto adecuado ao tema e 
tipoloxía textual propostos: 
respecta a composición, insire 
correctamente imaxes e segue 
a estrutura do modelo 
estudado. Axústase á extensión 
esixida e a redacción é clara, 
coherente, cohesionada e 
gramaticalmente correcta. 
Emprega léxico adecuado, rico 

Planifica a elaboración do texto 
en equipo e responsabilízase 
do traballo asignado. Traballa 
de xeito cooperativo, realizando 
achegas propias e respectando 
as opinións  alleas. Deseña un 
texto adecuado ao tema e 
tipoloxía textual propostos: 
respecta a composición, insire 
correctamente imaxes e segue 
a estrutura do modelo 
estudado. Emprega léxico 
adecuado. Revisa o texto para 
corrixir erros e coida a 
presentación. Emprega de xeito 
fluído e axeitado o procesador 
de textos. 

Planifica a elaboración do texto 
en equipo e responsabilízase 
do traballo asignado. Traballa 
en grupo sen incidencias. 
Deseña un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos: respecta a 
composición, insire 
correctamente imaxes e segue 
a estrutura do modelo 
estudado. Revisa o texto para 
corrixir erros e coida a 
presentación. Emprega, con 

axuda, o procesador de textos. 

Ten dificultades para traballar 
en equipo,  presenta un texto 
pouco adecuado ao tema e 
tipoloxía textual propostos ou 
descoida a revisión e 
presentación do traballo. 
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UNIDADE 6   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

e variado. Revisa o texto para 
corrixir erros e coida a 
presentación. Emprega de xeito 
fluído e axeitado o procesador 
de textos. 

LGB1.3.1. 

 

Relaciona e define léxico 
relativo á radio e a televisión, 
de xeito guiado e progresivo. 
Identifica préstamos lingüísticos 
do campo semántico estudado 
e explica coas propias palabras 
o seu significado. Incorpora 
novo vocabulario nas súas 
producións orais e escritas e 
exprésase con adecuación, 

riqueza e variedade. 

Relaciona e define léxico 
relativo á radio e a televisión, 
de xeito guiado e progresivo. 
Identifica algúns préstamos 
lingüísticos do campo 
semántico estudado. Incorpora 
novo vocabulario nas súas 
producións orais e escritas 

 

Relaciona e define léxico 
relativo á radio e a televisión, 
de xeito guiado e progresivo. 
Utiliza algúns termos estudados 
nas súas producións orais e 
escritas. 

 

Asimila con dificultades novo 
vocabulario e presenta pobreza 

léxica nas súas producións. 

 

LGB3.5.1. 

 

Coñece as regras xerais de 
acentuación e aplícaas para 
completar palabras dadas. 
Recoñece termos de 
acentuación dubidosa, 
incorpóraos ao seu repertorio 
léxico e emprégaos con 
frecuencia nas súas producións 
escritas. 

Distingue pares diacríticos de 
xeito razoado. 

Respecta as normas de 
acentuación nos seus escritos e 
dá mostras de valorar 
positivamente a súa aplicación. 

Coñece as regras xerais de 
acentuación e aplícaas para 
completar palabras dadas. 
Recoñece termos de 
acentuación dubidosa e 
incorpora algún deles ao seu 
repertorio léxico. 

Distingue pares diacríticos de 
xeito razoado. 

Respecta case sempre as  
regras de acentuación nos seus 
escritos e dá mostras de valorar 
positivamente a súa aplicación. 

Coñece as regras xerais de 
acentuación e aplícaas para 
completar palabras dadas. 
Recoñece algúns termos de 

acentuación dubidosa. 

Distingue pares diacríticos de 
xeito razoado, con algunhas 
dificultades. 

Progresa na corrección 
ortográfica dos seus escritos e 
dá mostras de valorar 
positivamente a aplicación das 
normas. 

Corrixe enunciados amosando 
unha insuficiente asimilación 
das regras xerais de 
acentuación ou non distingue 

entre pares diacríticos.  
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UNIDADE 6   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

CCL 

CAA 

 

Identifica as frases e analiza os 
seus compoñentes sintácticos. 
Aplica estes coñecementos 
para completar e elaborar 
enunciados de xeito guiado, así 
como nas propias producións. 

Identifica as frases e analiza os 
seus compoñentes sintácticos. 
Aplica estes coñecementos 
para completar e elaborar 

enunciados de xeito guiado. 

Identifica as frases e analiza os 
seus compoñentes sintácticos, 
con algún erro. Aplica estes 
coñecementos para completar e 
elaborar enunciados de xeito 
guiado, con algunha dificultade. 

Identifica as frases. Analiza os 
seus compoñentes sintácticos 
con moitas dificultades e mostra 
unha insuficiente asimilación 
destes coñecementos na 
elaboración de enunciados. 

 

LGB4.1.4. 

LGB4.2.1. 

 

Explica a situación 
sociolingüística do galego en 
relación co proceso de 
transmisión lingüística e 
reflexiona sobre este en 
profundidade, empregando o 
propio criterio e achegando 

exemplos. 

Distingue entre bilingüismo 
individual e social e analiza a 
propia práctica lingüística por 
escrito aplicando estes 
coñecementos. 

Interpreta correctamente 
gráficos sobre a evolución do 
bilingüismo inicial no galego e 
extrae conclusións de xeito 
autónomo.  

Opina en voz alta sobre o uso 
do idioma: ofrece argumentos 
lóxicos, coherentes e 
convincentes a prol do galego. 

 

Explica a situación 
sociolingüística do galego en 
relación co proceso de 

transmisión lingüística. 

Distingue entre bilingüismo 
individual e social e analiza a 
propia práctica lingüística por 
escrito aplicando estes 
coñecementos. 

Interpreta correctamente 
gráficos sobre a evolución do 
bilingüismo inicial no galego e 
extrae conclusións de xeito 
autónomo.  

Opina en voz alta sobre o uso 
do idioma: ofrece argumentos 
lóxicos, coherentes e 
convincentes a prol do galego. 

 

 

Explica a situación 
sociolingüística do galego en 
relación co proceso de 

transmisión lingüística. 

Distingue entre bilingüismo 
individual e social e analiza a 
propia práctica lingüística por 
escrito aplicando estes 
coñecementos. 

Interpreta correctamente 
gráficos sobre a evolución do 
bilingüismo inicial no galego e 
extrae conclusións,  de xeito 
guiado.  

Opina en voz alta sobre o uso 
do idioma, mostrando interese 

pola súa normalización. 

 

Explica a situación 
sociolingüística do galego en 
relación co proceso de 
transmisión lingüística, de xeito 
guiado. 

Analiza a propia práctica 
lingüística por escrito, ofrecendo 
indicios dunha insuficiente 
asimilación dos coñecementos 
desenvolvidos e/ou dá mostras 
de escaso interese pola 

normalización do galego. 
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 UNIDADE 7 

ESTÁNDARES 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

BÁSICO/NON BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAXE 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do 
ámbito educativo con respecto ás regras de 
interacción e ás opinións alleas. 

 

Terceiro trimestre   Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e 
atende ás instrucións da persoa moderadora 
nos debates e coloquios. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.8.3. Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa opinión sobre unha 
obra de lectura. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun 
texto en resumos e esquemas que estruturan 
visualmente as ideas. 

 

Básico 10% Proba escrita 
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LGB2.1.2. Busca o significado do léxico 
descoñecido a partir do contexto, analiza a 
forma das palabras ou usa dicionarios para 
contextualizar as acepcións. 

 

 Básico 20% Proba escrita 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as 
secundarias e comprende a relación existente 
entre elas. 

 

  Proba escrita 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e 

implícita dun escrito en función do contexto. 

 

  Proba escrita 

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten 
prexuízos e evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 

  Proba escrita 

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de 
acordo e desacordo sobre aspectos parciais 
ou globais dun texto. 

 
 
 

  Proba escrita 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida  
cotiá e das relacións persoais. 

 

  Proba escrita 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou 
dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir 
dun modelo, fundamentalmente, narrativos e 
descritivos. 

 

Básico 10% Proba escrita 
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LGLB5.1.1. Le con regularidade obras  
literarias e desenvolve criterio lector; expón 
unha opinión persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade e relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros 

coñecementos adquiridos. 

 

   Observación na aula/Rúbrica 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos narrativos breves, 
localiza e describe os elementos estruturais e 
formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais. 

 

  Proba escrita 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente 
autónoma, diversas fontes de información e 
integra os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais e escritos. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das 
bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e 
é quen de solicitar libros e vídeos de xeito 
autónomo. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 
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LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas 
orientadoras, dos fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, 
para a realización de traballos e cita axeitada 
destes. 

. 

   Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas 
que rexen a cortesía na comunicación oral 
(intervén na quenda que lle corresponde, 
respecta as opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións 
orais e escritas propias e alleas a partir da 
avaliación e autoavaliación, propondo 
solucións para a súa mellora. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación comunicativa. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e 
identifica a intención comunicativa de textos 
orais de carácter informativo propios dos 

medios de comunicación audiovisual. 

 

   Observación na aula/Rúbrica 
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LGB1.1.2. Traslada a información relevante 
de discursos orais dos medios de 
comunicación audiovisual a esquemas ou 
resumos. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas 

normalizadoras no ámbito educativo. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica 
lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da 

lingua galega. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e correcta 
atendendo aos compoñentes sintácticos. 

 

  Proba escrita 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a 
puntuación para a cohesión textual. 

 

Básico 10% Proba escrita 

LGB2.1.5. Compila información para 
comprender e ampliar o coñecemento das 
mensaxes: busca bibliografía; consulta libros, 
revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais 
e buscadores de internet. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación dun 
texto en relación coa organización oracional e 
coa forma dun texto (os parágrafos e a 
distribución e ordenación das ideas 
expresadas). 

 

Básico 10% Proba escrita 
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LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos 
diferentes xéneros, sinalando as 
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais 
coma formais. 

 

  Proba escrita 

UNIDADE 7  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

       RESULTADO 
ADQUIRE 
PLENAMENTE (4) 

LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB1.1.1. 

LGB1.1.2. 

 

Ve un vídeo con moita 
atención e interese e 
explica, de xeito 
razoado, a mensaxe 
transmitida nel. Fai 
uso dos 
coñecementos 
adquiridos para  
reflexionar sobre o 
contido tratado. 
Argumenta a favor da 
priorización do galego 
no ámbito educativo 
achegando ideas 
propias, claramente 
expresadas e 
exemplificadas, e 
mostrando unha 
completa asimilación 
dos coñecementos 
desenvolvidos na 
unidade. 

Ve un vídeo con moita 
atención e interese e dá 
mostras de comprender a 
súa mensaxe. Reflexiona 
sobre o contido tratado, 
de xeito guiado. 
Argumenta a favor da 
priorización do galego no 
ámbito educativo 
achegando ideas propias 
e mostrando a asimilación 
dos coñecementos 
desenvolvidos na 
unidade. 

Ve un vídeo con atención e 
interese e dá mostras de 
comprender a súa mensaxe. 
Reflexiona sobre o contido 
tratado, de xeito guiado. 
Argumenta a favor da 
priorización do galego no 
ámbito educativo mostrando 
a asimilación dos 
coñecementos 

desenvolvidos na unidade. 

Ve un vídeo, dá mostras de 
comprender a súa mensaxe 
e reflexiona sobre o seu 
contido, de xeito guiado. 
Demostra escaso interese 
ou unha insuficiente 
asimilación dos 
coñecementos 
desenvolvidos na unidade. 
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LGB1.3.1. 

LGB1.10.1. 

 

Coñece a estrutura 
propia das conversas, 
así como as pautas a 
seguir para o seu 
correcto 
desenvolvemento. 
Reflexiona sobre as 
normas de interacción 
e cortesía, 
examinando a propia 
práctica oral habitual, 
e dá mostras de 
valoralas. 

Participa en 
conversas 
espontáneas e 
representadas 
utilizando fórmulas 
adecuadas, variadas 
e eficaces para 
discrepar e convencer 
e chega a acordos 
con facilidade. 

Coñece a estrutura propia 
das conversas, así como 
as pautas a seguir para o 
seu correcto 
desenvolvemento. 
Reflexiona sobre as 
normas de interacción e 
cortesía, examinando a 
propia práctica oral 
habitual, e dá mostras de 
valoralas. 

Participa en conversas 
espontáneas e 
representadas utilizando 
fórmulas adecuadas para 

discrepar e convencer. 

Reflexiona sobre as normas 
de interacción e cortesía que 
deben rexer as conversas, 
examinando a propia 
práctica oral habitual, e dá 
mostras de valoralas. 

Participa en conversas 
espontáneas e 
representadas utilizando 
fórmulas adecuadas para 
discrepar e convencer, con 
algunha dificultade ou 
desvío. 

Dá escasas mostras de 
coñecer e valorar as normas 
de interacción e cortesía que 
deben rexer as conversas ou 
ignóraas sistematicamente 
na práctica oral. 

 

LGB1.8.1. 

LGB1.8.3. 

 

Participa moi 
activamente en 
debates. Prepara con 
antelación os seus 
argumentos, utiliza 
información 
contrastada e expón 
as ideas de forma 
clara, lóxica, 
coherente e 
convincente. 
Cínguese ao guión 
proposto. Respecta 
sempre as regras de 
interacción. Escoita 
respectuosa e 
atentamente as 
intervencións alleas,  
comenta as 
contribucións dos  
interlocutores e 

Participa activamente en 
debates. Prepara con 
antelación os seus 
argumentos, utiliza 
información contrastada e 
expón as ideas de forma 
lóxica, clara e coherente, 
cinguíndose ao guión 
proposto. Respecta 
sempre as regras de 
interacción. Escoita con 
atención e respecto as 
intervencións alleas e 
emprega fórmulas de 
cortesía adecuadas. 
Atende as instrucións da 
persoa moderadora.  

Realiza intervencións en 
debates. Prepara con 
antelación os seus 
argumentos, utiliza 
información contrastada e 
expón as ideas de forma 
lóxica e clara e cinguíndose 
ao guión proposto. Respecta 
case sempre as regras de 
interacción, mostra respecto 
ante as opinións alleas e 
emprega formulas de 
cortesía adecuadas. Atende 
as instrucións da persoa 

moderadora.  

Participa escasamente en 
debates. Anota os seus 
argumentos e cínguese ao 
guión. Ten dificultades para 
non contradicirse ou 
respectar as regras de 

interacción. 
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emprega fórmulas de 
cortesía adecuadas e 
eficaces. Atende as 
instrucións da persoa 
moderadora ou 
modera o debate. 

Reflexiona en 
profundidade a partir 
do texto e distingue 
entre prexuízos e 
razoamentos 
obxectivos, dando 
mostras de rexeitar 
todo tipo de 
discriminación social. 
Comparte a súa 
opinión respectando 
as regras de 
interacción e expón 
ideas orixinais, 
claramente 
expresadas e 
exemplificadas. 
Ofrece un discurso 
coherente, 
cohesionado e 
gramaticalmente 
correcto. 

Reflexiona sobre o 
contido do texto, dando 
mostras de rexeitar todo 
tipo de discriminación 
social. Comparte a súa 
opinión respectando as 
regras de interacción e 
expón ideas de forma 
organizada e clara.  

Reflexiona a partir do texto, 
dando mostras de rexeitar 
todo tipo de discriminación 
social. Comparte a súa 
opinión respectando as 

regras de interacción. 

Presenta dificultades para 
conceptualizar e formular 
ideas con obxectividade, 
dando mostras de manter 
prexuízos de carácter 
xenófobo, e/ou non respecta 
as regras de interacción. 

 

LGB2.1.1. 

LGB2.1.2. 

LGB2.1.3. 

LGB2.1.4. 

 

Aplica estratexias de 
análise e lectura 
comprensiva con 
frecuencia e 
autonomía e segue os 

pasos necesarios. 

Explica aspectos 
relativos ao contido da 
lectura, en relación 

Aplica estratexias de 
análise e lectura 
comprensiva con 
frecuencia e autonomía e 
segue os pasos 

necesarios. 

Explica o título do texto 
en relación co seu contido 
e achega outro título 

Aplica estratexias de análise 
e lectura comprensiva con 
frecuencia e autonomía e 
segue os pasos necesarios. 

Explica o título do texto en 

relación co seu contido. 

Procura no texto os termos 
correspondentes ás 
definicións dunha serie. 

Aplica estratexias de análise 
e lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía, pero non segue 
os pasos necesarios ou ten 
dificultades para expoñer a 
súa interpretación do texto. 
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cos elementos 
gráficos da banda 
deseñada, e expón as 
súas ideas de forma 
clara e sen 
parafrasear o texto. 
Achega títulos 
alternativos orixinais e 
acaídos para o cómic 
lido. 

Procura no texto os 
termos 
correspondentes ás 
definicións dunha 
serie. 

Completa un cadro 
para extraer 
información da lectura 
e utilízaa no 
comentario do texto, 

de xeito guiado. 

alternativo orixinal e 
adecuado. 

Procura no texto os 
termos correspondentes 
ás definicións dunha 
serie. 

Utiliza un cadro para 
extraer información 
pertinente. 

 

Cobre parcialmente un cadro 
con información extraída do 
texto. 

Reflexiona sobre a 
lingua a partir do texto 
e resolve 
correctamente as 
tarefas propostas, 
amosando un 
desenvolvemento 
integrado e progresivo 
da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua 
a partir do texto e resolve 
con corrección a maior 
parte das tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento 
integrado e progresivo da 
aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
certa corrección as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado 
e progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto. Ten 
dificultades para resolver as 
tarefas e amosa unha 
insuficiente progresión na 
aprendizaxe. 

 

LGB2.5.1. 

LGB2.5.3. 

 

Segue unhas pautas 
de uso dos 
buscadores de 
Internet e utilízaos 
para procurar 
información de xeito 
fluído, autónomo e 
eficaz.  

Coñece as normas de 
uso e o sistema de 
busca das bibliotecas 
e localiza exemplares 

Segue unhas pautas de 
uso dos buscadores de 
Internet e utilízaos para 
procurar información de 
xeito eficaz.  

Coñece as normas de 
uso e o sistema de busca 
das bibliotecas e localiza 
exemplares nelas, con 

axuda. 

Usa con corrección e 
certa frecuencia Internet e 

Segue unhas pautas de uso 
dos buscadores de Internet 
e utilízaos para procurar 
información de xeito eficaz, 
empregando axuda. 

Coñece as normas de uso e 
o sistema de busca das 
bibliotecas e localiza 
exemplares nelas, con 

axuda. 

Usa ás veces Internet e as 
bibliotecas para progresar 

Non segue as pautas de uso 
dos buscadores de Internet 
ou ignora as normas e 
sistema de busca das 
bibliotecas. 
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nelas con facilidade. 

Usa con corrección e 
moita frecuencia 
Internet e as 
bibliotecas para 
progresar na 
aprendizaxe. 

as bibliotecas para 
progresar na 
aprendizaxe. 

na aprendizaxe. 

LGB2.6.1. 

 

 

Detecta mensaxes 
que transmiten usos 
lingüísticos 
discriminatorios e 
reflexiona, de xeito 
obxectivo, sobre os 
prexuízos xenófobos. 
Rexeita e evita 
sempre todo tipo de 
actitudes e expresións 
discriminatorias. 

Detecta mensaxes que 
transmiten usos 
lingüísticos 
discriminatorios e 
reflexiona sobre os 
prexuízos xenófobos. Dá 
mostras de rexeitar e 
tratar de evitar todo tipo 
de actitudes e expresións 
discriminatorias na 
práctica diaria. 

Detecta, rexeita e trata de 
evitar na práctica diaria 
actitudes e expresións 
discriminatorias de todo tipo. 

Dá mostras de manter 
actitudes e usos lingüísticos 

discriminatorios. 

 

LGB2.9.1. 

 

Escribe un texto 
adecuado ao tema e 
tipoloxía textual 
propostos e presenta 
ideas orixinais. 
Axústase á extensión 
esixida e a redacción 
é clara, coherente, 
cohesionada e 
gramaticalmente 
correcta. Emprega 
léxico adecuado, rico 
e variado. Revisa o 
texto para corrixir 
erros e coida a 
presentación. 

Escribe un texto 
adecuado ao tema e 
tipoloxía textual 
propostos. Axústase á 
extensión esixida e a 
redacción é clara e 
gramaticalmente correcta. 
Emprega léxico adecuado 
e variado. Revisa o texto 

e coida a presentación. 

Escribe un texto adecuado 
ao tema e tipoloxía textual 
propostos. Axústase á 
extensión esixida. Revisa o 
texto coida a presentación. 

Escribe un texto 
escasamente adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos e/ou á  extensión 
esixida.  

 

LGB2.12.1. 

 

Presenta contidos 
orixinais, expresados 
nunha progresión 
lóxica e eficaz. 
Escribe un texto 
adecuado ao tema e 
tipoloxía textual 

Escribe un texto 
adecuado ao tema e 
tipoloxía textual 
propostos, axústase á 
extensión esixida e a 
redacción é clara e 
gramaticalmente correcta. 

Escribe un texto adecuado 
ao tema e tipoloxía textual 
propostos e axústase á 
extensión esixida. Utiliza 
léxico adecuado e emprega 
algún recurso estilístico. 
Revisa o texto e coida a 

Escribe un texto 
escasamente adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos e/ou á  extensión 
esixida. 
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propostos, axústase á 
extensión esixida e a 
redacción é clara, 
coherente, 
cohesionada e 
gramaticalmente 
correcta. Utiliza 
abundantes recursos 
estilísticos. Emprega 
léxico adecuado, rico 
e variado. Revisa o 
texto para corrixir 
erros e coida a 

presentación. 

Utiliza algúns recursos 
estilísticos estudados na 
clase. Emprega léxico 
adecuado e variado. 
Revisa o texto e coida a 
presentación. 

presentación. 

LGB3.1.1. 

 

Relaciona e define 
léxico relativo ao cine 
e o teatro, de xeito 
guiado e progresivo. 
Incorpora novo 
vocabulario nas súas 
producións orais e 
escritas e exprésase 
con adecuación, 
riqueza e variedade. 

Relaciona e define léxico 
relativo ao cine e o teatro, 
de xeito guiado e 
progresivo. Incorpora 
novo vocabulario nas 
súas producións orais e 
escritas. 

 

Relaciona e define léxico 
relativo ao cine e o teatro, de 
xeito guiado e progresivo. 
Utiliza algúns termos 
estudados nas súas 
producións orais e escritas. 

 

Asimila con dificultades novo 
vocabulario e presenta 
pobreza léxica nas súas 
producións. 

 

LGB3.6.1. 

 

Coñece as regras de 
uso do punto, a coma 
e o punto e coma e 
aplícaas para corrixir 
textos dados. Explica 
razoadamente a 
diferenza de 
significado en 
enunciados dados, en 
función da 
puntuación. 

Fai sempre un uso 
correcto e eficaz da 
puntuación nas súas 
producións escritas. 

Coñece as regras de uso 
do punto, a coma e o 
punto e coma e aplícaas 
para corrixir textos dados, 
con algunha dificultade. 
Explica razoadamente a 
diferenza de significado 
en enunciados dados, en 

función da puntuación. 

Normalmente fai un uso 
correcto da puntuación 
nas súas producións 

escritas. 

Coñece as regras de uso do 
punto, a coma e o punto e 
coma e aplícaas para corrixir 
textos dados, con algunha 
dificultade. 

Progresa no uso correcto da 
puntuación nas súas 
producións escritas. 

Corrixe textos demostrando 
unha escasa asimilación das 
regras de uso do punto, a 
coma e o punto e coma; non 
puntúa os seus textos ou 
faino de xeito incorrecto. 

 

LG3.9.1. 

 

Identifica 
razoadamente as 

Identifica razoadamente 
as cláusulas en textos 

Identifica razoadamente as 
cláusulas en textos dados e 

Identifica as cláusulas en 
textos dados, pero ten 
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cláusulas en textos 
dados e clasifícaas. 
Aplica estes 
coñecementos nas 

propias producións. 

dados e clasifícaas, con 
algunha dificultade. Trata 
de aplicar estes 
coñecementos nas 

propias producións. 

clasifícaas, con algunhas 
dificultades. 

dificultades para clasificalas.  

LG3.10.1. 

 

Analiza unha 
conversa de 
Whatsapp propia, 
facendo uso dos 
coñecementos 
adquiridos. Recoñece 
nela as partes da 
conversa, así como os 
erros propios e alleos, 
e propón solucións de 
mellora para 
expresarse con maior 

eficacia.  

Analiza unha conversa de 
Whatsapp propia, 
facendo uso dos 
coñecementos 
adquiridos. Recoñece 
nela as partes da 
conversa, así como os 
erros propios e alleos. 

Analiza unha conversa de 
Whatsapp propia, facendo 
uso dos coñecementos 
adquiridos. Recoñece nela 

as partes da conversa. 

Analiza unha conversa de 
Whatsapp propia, mostrando 
unha insuficiente asimilación 
dos coñecementos 

desenvolvidos na unidade. 

 

LGB4.3.1. 

LGB4.3.2. 

 

Coñece a situación do 
galego no ámbito 
educativo. Utiliza 
datos obxectivos, 
tirados de gráficos e 
enquisas, para 
analizar a situación da 
lingua no ensino. 
Reflexiona sobre a 
importancia da 
educación na 
normalización do 
idioma, empregando o 
propio criterio e 
facendo uso de 
coñecementos 
previos. Demostra 
valorar moi 
positivamente a 
defensa e uso do 
galego na escola e 
interésase moito por 
contribuír á 
consecución destes 
obxectivos. 

Coñece a situación do 
galego no ámbito 
educativo. Intepreta 
correctamente gráficos e 
realiza infrerencias sobre 
a situación da lingua no 
ensino. Realiza unha 
enquisa sobre o uso do 
idioma e reflexiona sobre 
a importancia da 
educación na súa 
normalización, facendo 
uso de coñecementos 
previos. Demostra valorar 
positivamente a defensa 
e uso do galego na 
escola e interésase por 
contribuír á consecución 
destes obxectivos. 

Coñece a situación do 
galego no ámbito educativo. 
Realiza unha enquisa sobre 
o uso da lingua e reflexiona 
sobre a importancia da 
educación na normalización, 
de xeito guiado. Demostra 
valorar positivamente a 
defensa e uso do galego na 
escola e interésase por 
contribuír á consecución 
destes obxectivos. 

Coñece a situación do 
galego no ámbito educativo. 
Mostra escaso interese por 
analizar o papel do ensino 

na normalización do idioma. 
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LGLB5.1.1. 

LGLB5.3.1. 

 

Le comprensivamente 
un cómic e dá 
mostras de 
interpretalo 
loxicamente, en 
relación coa súa 
linguaxe gráfica. 
Comenta o contido da 
lectura e expresa a 
súa opinión 
establecendo 
relacións con outros 
ámbitos da súa 
experiencia. Compara 
o argumento da obra 
con outras lecturas e 
comparte os seus 
gustos na clase, 
emitindo xuízos 
críticos razoados e 
empregando o propio 
criterio. Dá mostras 
de asimilar os trazos 
estéticos do texto. 

 
Mostra gusto pola 
lectura regular, 
infórmase con 
interese sobre a 
traxectoria da autora e 
desenvolve 
progresivamente o 
seu criterio lector. 

Le comprensivamente un 
cómic e dá mostras de 
interpretalo loxicamente, 
en relación coa súa 
linguaxe gráfica. 
Comenta, de forma 
guiada, o contido da 
lectura e expresa a súa 
opinión de forma 
coherente, mostrando 
certa asimilación dos 
trazos estéticos do texto. 
Compara o argumento da 
obra con outras lecturas e 
comparte os seus gustos 

na clase. 

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase 
con certo interese sobre a 
traxectoria da autora e 
desenvolve 
progresivamente o seu 
criterio lector. 

 

Le comprensivamente un 
cómic e dá mostras de 
interpretalo loxicamente, en 
relación coa súa linguaxe 
gráfica. Compara o 
argumento da obra con 
outras lecturas e comparte 
os seus gustos na clase, 
mostrando certa asimilación 
dos trazos estéticos do 
texto. 

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria da autora e 
desenvolve progresivamente 
o seu criterio lector. 

Le comprensivamente un 
cómic e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. Ten 
dificultades para establecer 
relacións entre o contido do 
texto e a propia experiencia 
e apreciar os trazos 

estéticos do texto. 

 

Precisa motivación para a 
lectura regular e/ou mostra 
desinterese  pola traxectoria 
da autora. 

 

LGLB5.9.1. 

 

  Emprega     
regularmente e por 
iniciativa propia as 
bibliotecas virtuais e 
os catálogos dixitais 
para obter e ler obras 
literarias adecuadas á 
idade. Dá mostras de 
valorar a 
dispoñibilidade de 
fondos públicos.  

Utiliza algunha vez, por 
iniciativa propia, as 
bibliotecas virtuais e os 
catálogos dixitais para 
obter e ler obras literarias 
adecuadas á idade. Dá 
mostras de valorar a 
dispoñibilidade de fondos 
públicos. 

Utiliza as bibliotecas virtuais 
e manexa os catálogos 
dixitais baixo suxestión. Dá 
mostras de valorar a 
dispoñibilidade de fondos 
públicos. 

Precisa moita motivación 
para usar as bibliotecas 
virtuais e os catálogos 
dixitais. 
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ESTÁNDARES 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

BÁSICO/NON BÁSICO 

 

 

 

 

 

PORCENTAXE 

 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

 

Terceiro trimestre   Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas respectando 
as regras morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete 
vogais, n velar e fonema fricativo palatal 

xordo).  

 

Básico  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais 

espontáneas un léxico rico e variado. 
  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.8.3. Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa opinión sobre unha 
obra de lectura. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 
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LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun 
texto en resumos e esquemas que estruturan 
visualmente as ideas. 

 

  Proba escrita 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico 
descoñecido a partir do contexto, analiza a 
forma das palabras ou usa dicionarios para 
contextualizar as acepcións. 

 

  Proba escrita 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as 
secundarias e comprende a relación existente 
entre elas. 

 

  Proba escrita 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 

comprensivamente textos narrativos breves. 

 

Básico Apto/Non apto Control de lectura 

 

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 
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LGLB5.4.1. Le dramatizada e 
comprensivamente pezas teatrais e recoñece 
os compoñentes e procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos 
diferentes xéneros, sinalando as 
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais 
coma formais. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de 
maneira guiada, identifica os trazos dos 
subxéneros e a funcionalidade dos recursos 
retóricos. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención 
estética servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

 

  Proba escrita 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información 
dixitais para seleccionar contidos relevantes e 
incorporalos ás súas producións. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os 
contidos de exposicións formais ou informais 

breves. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos 
da linguaxe non verbal (a presentación, a 
posta en escena, os xestos e a mirada), 
manifesta autocontrol das emocións ao falar 
en público e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 
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LGB1.9.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias do nivel formal nas prácticas 
orais da lingua. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á 

finalidade da práctica oral. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros 
(repeticións de conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos orais propios e 

alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para 
rexistrar a voz. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos 
definitorios básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB5.8.2. Identifica e describe os principais 
trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou 
varias secuencias fílmicas. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.8.3. Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa opinión sobre unha 
obra de lectura. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 
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LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación comunicativa. 

 

  Proba escrita 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes 
diafásicas do galego. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 
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LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e 
identifica nela os trazos propios da xerga 
estudantil. 

 

   Observación na aula/Rúbrica 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e correcta 
atendendo aos compoñentes sintácticos. 

 

  Proba escrita 

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección 

lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

 

  Proba escrita 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a 
puntuación para a cohesión textual. 

 

  Proba escrita 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 

  Proba escrita 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a 
puntuación para a cohesión textual. 

 

  Proba escita 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e correcta 
atendendo aos compoñentes sintácticos. 

 

  Proba escrita 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 112 de 180 

 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora 
textos orais ou escritos de maneira adecuada 

e correcta atendendo ás normas. 

 

Básico  Observación na aula/Rúbrica 

Proba escrita 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. 
Detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter estético e socioeconómico cara ao 
galego na súa práctica lingüística e na do seu 
contorno. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes 
diafásicas do galego. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos narrativos breves, 
localiza e describe os elementos estruturais e 
formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais. 

 

  Observación na aula/Rúbrica 
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UNIDADE 8   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB1.6.1. 

LGB1.6.2. 

LGB1.6.3. 

LGB1.6.4. 

 

Planifica a súa intervención 
mediante a elaboración dun 
guión. Presenta os contidos en 
progresión lóxica, sen ler. 
Intervén de forma fluída, clara, 
adecuada, coherente, 
cohesionada e gramaticalmente 
correcta: respecta as regras 
morfosintácticas e pronuncia 
adecuadamente as sete vogais, 
o n velar e o fonema fricativo 
palatal xordo. Fai un uso eficaz 
da linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en 
escena, os xestos e a mirada), 
manifesta autocontrol das 
emocións ao falar en público e 
diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 
Emprega léxico formal, rico e 
variado. 

Planifica a súa intervención 
mediante a elaboración dun 
guión. Presenta os contidos en 
progresión lóxica, lendo 
nalgunha ocasión. Intervén de 
forma clara, adecuada e 
gramaticalmente correcta: 
respecta as regras 
morfosintácticas e 
adecuadamente as sete vogais, 
o n velar e o fonema fricativo 
palatal xordo, con algún desvío. 
Coida a linguaxe non verbal (a 
presentación e a posta en 
escena). Progresa no 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
Emprega léxico formal de forma 
adecuada. 

Planifica a súa intervención 
mediante a elaboración dun 
guión. Le o guión con 
frecuencia ou presenta os 
contidos de forma desordenada 
nalgún momento. Respecta, 
con algún desvío, as regras 
morfosintácticas e coida a 
pronuncia. Fai un uso 
consciente dalgúns elementos 
da linguaxe non verbal. Trata 
de autocontrolar as emocións 
ao falar en público. 
Incorpora algún termo de 
carácter formal. 

Improvisa a súa intervención ou 
presenta dificultades para 
intervir de forma clara e 
adecuada. 
Exprésase de xeito incorrecto, 
descoida a linguaxe non verbal 
e/ou non controla as emocións 
ao falar en público. 
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UNIDADE 8   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 
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LGB1.7.1. LGB1.9.1. 

LGB1.9.2. 

LGB1.9.3. LGB1.9.4. 

LGB1.9.5. 

 

Planifica en grupo a realización 
dunha escena cinematográfica, 
seguindo os pasos propostos. 
Procura unha idea orixinal, 
elabora un guión, define as 
escenas e personaxes, escolle 
a música e establece un plan 
de rodaxe. Traballa en grupo 
con interese e de xeito 
cooperativo e presenta un 
traballo orixinal e adecuado. 

Intervén de forma fluída, clara, 
adecuada, coherente, 
cohesionada e gramaticalmente 
correcta: respecta as regras 
morfosintácticas e pronuncia 
adecuadamente as sete vogais, 
o n velar e o fonema fricativo 
palatal xordo. Fai un uso eficaz 
da linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en 
escena, os xestos e a mirada), 
manifesta autocontrol das 
emocións ao falar en público e 
diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

Planifica en grupo a realización 
dunha escena cinematográfica, 
seguindo case na súa 
totalidade os pasos propostos. 
Traballa en grupo con interese 
e de xeito cooperativo e 
presenta un traballo orixinal e 
axeitado aos contidos 
desenvolvidos. 

Intervén de forma clara, 
adecuada e gramaticalmente 
correcta: respecta as regras 
morfosintácticas e 
adecuadamente as sete vogais, 
o n velar e o fonema fricativo 
palatal xordo, con algún desvío. 
Coida a linguaxe non verbal (a 
presentación e a posta en 
escena). Progresa no 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 

 

Elabora un traballo en grupo, 
con interese e de xeito 
cooperativo. Mostra certa 
asimilación dos trazos propios 
da linguaxe cinematográfica, 
pero non segue os pasos 
esixidos para a elaboración da 

escena. 

Respecta, con algún desvío, as 
regras morfosintácticas e coida 
a pronuncia. Fai un uso 
consciente dalgúns elementos 
da linguaxe non verbal. Trata 
de autocontrolar as emocións 
ao falar en público. 

Ten dificultades para traballar 
en grupo e non segue os pasos 
esixidos  ou mostra unha 
insuficiente asimilación dos 
coñecementos. 

Exprésase de xeito incorrecto, 
descoida a linguaxe non verbal 
e/ou non controla as emocións 
ao falar en público. 

 

LGB1.8.3. 

Reflexiona a partir dun texto. 

 

 

Reflexiona en profundidade a 
partir do texto, relacionando o 
contido cos seus coñecementos 
previos. Expón ideas orixinais, 
claramente expresadas e 
exemplificadas. Ofrece un 
discurso coherente, 
cohesionado e gramaticalmente 
correcto e emprega o léxico 
estudado. 

Comparte as 

Reflexiona sobre o contido do 
texto, relacionando o seu 
contido con coñecementos 
previos. Expón ideas de forma 
organizada e clara. Comparte 
as súas opinións respectando 
as regras de interacción. 

Reflexiona a partir do texto, 
dando mostras de comprender 
o seu contido e establecendo 
algunha relación cos seus 
coñecementos previos. 
Comparte as súas opinións 
respectando as regras de 
interacción. 

Presenta dificultades para 
relacionar o contido do texto cos 
seus coñecementos previos e 
formular ideas claras ou non 
respecta as regras de 
interacción. 
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súas opinións 
respectando as regras 
de interacción, 
comenta as 
contribucións alleas e 
emprega as fórmulas 
adecuadas para o 
normal 
desenvolvemento da 
conversa. 

LGB2.1.1. 

LGB2.1.2. 

LGB2.1.3. 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e autonomía e segue 
os pasos necesarios. 

Define mediante as propias 
palabras termos destacados no 
texto, con corrección e 
claridade, e emprégaas 
correctamente en cadanseu 

enunciado. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura e expón as súas ideas 
de forma clara e sen 
parafrasear o texto. 

Extrae e sintetiza información 
do texto de xeito adecuado. 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e autonomía e segue 
os pasos necesarios. 

Define mediante as propias 
palabras termos destacados no 
texto, con algunha dificultade, e 
emprégaos correctamente en 
cadanseu enunciado. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o texto. 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía e segue os pasos 
necesarios. 

Define mediante as propias 
palabras termos destacados no 
texto, con algunhas dificultades. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o texto.  

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía, pero non segue os 
pasos necesarios. 

Define palabras destacadas no 
texto consultando o dicionario. 
Contesta de xeito literal ou 
impreciso preguntas sobre o 

contido da lectura. 

 

 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve 
correctamente as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
corrección a maior parte das 
tarefas propostas, amosando 
un desenvolvemento integrado 
e progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
certa corrección as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 
progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto. Ten dificultades 
para resolver as tarefas e 
amosa unha insuficiente 
progresión na aprendizaxe. 
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LGB2.7.2. 

 

Emprega recursos audiovisuais 
para rexistrar a voz, con fluidez, 
adecuación e autonomía. 

Emprega recursos audiovisuais 
para rexistrar a voz, con 
autonomía. 

Emprega recursos audiovisuais 
para rexistrar a voz, 
empregando axuda. 

Ten dificultades para empregar 
de xeito adecuado recursos 
audiovisuais. 

 

LGB3.1.1. 

 

Recoñece, relaciona e 
comprende o significado do 
léxico relativo ao parentesco, 
de xeito guiado e progresivo. 
Asocia frases feitas ás súas 
respectivas definicións, 
incorpóraas ao seu repertorio e 
utilízaas con frecuencia. 
Incorpora novos termos nas 
súas producións orais e escritas 
e exprésase con adecuación, 
riqueza e variedade. 

Recoñece, relaciona e 
comprende o significado do 
léxico relativo ao parentesco, 
de xeito guiado e progresivo. 
Asocia frases feitas ás súas 
respectivas definicións. 
Incorpora novo vocabulario nas 
súas producións orais e 
escritas. 

 

Recoñece, relaciona e 
comprende o significado do 
léxico relativo ao parentesco, 
de xeito guiado e progresivo. 
Utiliza algúns termos estudados 
nas súas producións orais e 

escritas. 

 

Asimila con dificultades novo 
vocabulario e presenta pobreza 
léxica nas súas producións. 

 

LGB3.5.2. 

 

Coñece as regras de uso dos 
signos de interrogación e 
exclamación e aplícaas para 
corrixir textos dados, atendendo 
á acentuación dos pronomes. 
Incorpora estes coñecementos 
nas súas producións escritas. 

Coñece as regras de uso dos 
signos de interrogación e 
exclamación e aplícaas para 
corrixir textos dados, atendendo 
á acentuación dos pronomes, 
con algunha dificultade. 
Normalmente fai uso destes 
coñecementos nas súas 
producións. 

Coñece as regras de uso dos 
signos de interrogación e 
exclamación e aplícaas para 
corrixir textos dados, con 
algunha dificultade. 

 

Corrixe textos demostrando 
unha escasa asimilación das 
regras de uso  dos signos de 
interrogación e exclamación ou 
non as aplica nas súas 
producións 

 

LGB3.6.1. 

 

Coñece as regras de uso dos 
dous puntos e os puntos 
suspensivos e aplícaas para 
corrixir textos dados. Fai un uso 
correcto e eficaz da puntuación 
nas súas producións escritas. 

Coñece as regras de uso dos 
dous puntos e os puntos 
suspensivos e aplícaas para 
corrixir textos dados, con 
algunha dificultade. 
Normalmente fai un uso 
correcto da puntuación nas 
súas producións escritas. 

Coñece as regras de uso dos 
dous puntos e os puntos 
suspensivos e aplícaas para 
corrixir textos dados, con 

algunha dificultade. 

Progresa no uso correcto da 
puntuación nas súas 
producións escritas. 

Corrixe textos demostrando 
unha escasa asimilación das 
regras de uso  dos dous puntos 
e os puntos suspensivos; non 
puntúa os seus textos ou faino 
de xeito incorrecto. 
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LG3.9.1. 

 

Segue os pasos precisos para 
recoñecer o suxeito nunha 
cláusula, identifica as unidades 
que desempeñan esta función e 
substitúeas por pronomes. 
Distingue entre tipos de 
cláusulas, en función da 
natureza do predicado. Aplica 
estes coñecementos nas súas 

producións. 

Segue os pasos precisos para 
recoñecer o suxeito nunha 
cláusula, identifica as unidades 
que desempeñan esta función e 
substitúeas por pronomes. 
Distingue entre tipos de 
cláusulas, en función da 
natureza do predicado, con 
algunha dificultade. 

 

Segue os pasos precisos para 
recoñecer o suxeito nunha 
cláusula, identifica as unidades 
que desempeñan esta función e 
substitúeas por pronomes. 
Distingue entre tipos de 
cláusulas, en función da 
natureza do predicado, con 
dificultades. 

 

Non segue os pasos precisos 
para recoñecer o suxeito nunha 
cláusula e distingue entre tipos 
de cláusulas con moitas 

dificultades. 

 

LGB3.12.1. 

 

Dramatiza e comprende un 
texto bilingüe (galego-inglés). 
Dá mostras de desenvolver 
unha competencia comunicativa 
integrada, aplicando os 
coñecementos desenvolvidos 
nas linguas estudadas para 
progresar na aprendizaxe. 

Dramatiza e comprende un 
texto bilingüe (galego-inglés). 

Dramatiza e comprende un 
texto bilingüe (galego-inglés), 

con algunha dificultade. 

Ten moitas dificultades para 
integrar os seus coñecementos 

sobre as linguas estudadas. 

 

LGB4.6.1. 

LGB4.6.2. 

 

Recoñece os rexistros da fala e 
reflexiona sobre as propias 
escollas en función da situación 
comunicativa. Emprega, de 
xeito guiado e progresivo, o 
rexistro adecuado a contextos 
dados. Aplica sempre estes 
coñecementos nas súas 
producións orais e escritas. 

Recoñece os rexistros da fala e 
reflexiona sobre as propias 
escollas en función da situación 
comunicativa. Emprega, de 
xeito guiado e progresivo, o 
rexistro adecuado a contextos 
dados. Aplica case sempre 
estes coñecementos nas súas 
producións orais e escritas. 

Recoñece os rexistros da fala e 
reflexiona sobre as propias 
escollas en función da situación 
comunicativa. Emprega, de 
xeito guiado e progresivo, o 
rexistro adecuado a contextos 
dados, con algúns desvíos.  

Ten dificultades para recoñecer 
e escoller o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 

 

LGLB5.1.1. 

LGLB5.5.1. 

Le e escoita un texto teatral e 
dá mostras de interpretalo 
loxicamente. Comenta o contido 
da lectura e expresa a súa 

Le e escoita un texto teatral e 
dá mostras de interpretalo 
loxicamente. Comenta, de 

Le e escoita un texto teatral e 
dá mostras de interpretalo 
loxicamente. Compara o 

Le comprensivamente un cómic 
e dá mostras de interpretalo 
loxicamente. Ten dificultades 
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LGLB5.4.1. LGB.5.6.1. 

 

 

opinión establecendo relacións 
con outros ámbitos da súa 
experiencia. Compara o 
argumento da obra con outras 
lecturas e comparte os seus 
gustos na clase, emitindo 
xuízos críticos razoados e 
empregando o propio criterio. 
Explica razoadamente as 
características propias do texto 
e da canción inserida nel e dá 
mostras de asimilar os seus  
trazos estéticos. 

 
Mostra gusto pola lectura 
regular, infórmase con interese 
sobre a obra e desenvolve 
progresivamente o seu criterio 
lector. 

forma guiada, o contido da 
lectura e expresa a súa opinión 
de forma coherente, mostrando 
certa asimilación dos trazos 
estéticos do texto. Compara o 
argumento da obra con outras 
lecturas e comparte os seus 
gustos na clase. Explica 
razoadamente as 
características propias do texto 
e da canción inserida nel. 

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a obra e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

 

argumento da obra con outras 
lecturas e comparte os seus 
gustos na clase, mostrando 
certa asimilación dos trazos 

estéticos do texto. 

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a obra e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

para establecer relacións entre 
o contido do texto e a propia 
experiencia e apreciar os trazos 
estéticos do texto. 

 

Precisa motivación para a 
lectura regular e/ou mostra 
desinterese  pola obra. 

LGLB5.7.1. 

 

Presenta contidos orixinais, 
expresados nunha progresión 
lóxica e eficaz. Escribe un texto 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos, axústase á 
extensión esixida e a redacción 
é clara, coherente, cohesionada 
e gramaticalmente correcta. 
Utiliza abundantes recursos 
estilísticos. Emprega léxico 
adecuado, rico e variado. 
Revisa o texto para corrixir 

erros e coida a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos, axústase á 
extensión esixida e a redacción 
é clara e gramaticalmente 
correcta. Utiliza algúns recursos 
estilísticos estudados na clase. 
Emprega léxico adecuado e 
variado. Revisa o texto e coida 
a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos e axústase á 
extensión esixida. Utiliza léxico 
adecuado e emprega algún 
recurso estilístico. Revisa o 
texto e coida a presentación. 

Escribe un texto escasamente 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos e/ou á 
extensión esixida. 

 

LGLB5.8.1. 

LGLB5.8.2. 

 

Describe as características 
básicas da linguaxe 
cinematográfica e define algúns 
termos de uso frecuente nela. 

Describe as características 
básicas da linguaxe 
cinematográfica e define algúns 
termos de uso frecuente nela. 

Describe as características 
básicas da linguaxe 
cinematográfica. Analiza, baixo 
guía, un tráiler: identifica e 

Descoñece as características 
básicas da linguaxe 
cinematográfica ou presenta 
dificultades á hora de aplicar 
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Analiza, baixo guía, un tráiler: 
identifica e explica as escenas 
e planos que o compoñen, así 
como as elipses narrativas. 
Comenta, razoadamente e 
achegando exemplos, a función 
da música na composición da 
obra.  

Mostra unha completa 
asimilación destes 
coñecementos na propia 
produción. 

Analiza, baixo guía, un tráiler: 
identifica e explica as escenas 
e planos que o compoñen, así 
como as elipses narrativas. 

Mostra a asimilación destes 
coñecementos na propia 
produción. 

 

explica as escenas e planos 
que o compoñen, así como as 
elipses narrativas, con algunha 
dificultade. 

 

estes coñecementos na análise 
guiada dun tráiler. 
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UNIDADE 9 

ESTÁNDARES 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

BÁSICO/NON BÁSICO 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de 

exposicións formais ou informais breves. 

 

Terceiro trimestre         Observación na aula/Rúbrica 

        Proba escrita 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe 
non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos 
e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar 
en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e 
seguridade. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias 
do nivel formal nas prácticas orais da lingua. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da 
práctica oral. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de 
conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos 
discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, 
de evitalos. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 
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LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que 

intercambia información e expresa a súa opinión. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a 
partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa 
dicionarios para contextualizar as acepcións. 

 

Básico Proba escrita 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e 

comprende a relación existente entre elas. 

 

 Proba escrita 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita 
dun escrito en función do contexto. 

 

 Proba escrita 

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados 
cos coñecementos propios, antes e despois dunha 
lectura. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de 

carácter educativo. 

 

 Proba escrita 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos 
de distinta tipoloxía a partir dun modelo, 
fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 

 Proba escrita 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras  literarias e 
desenvolve criterio lector; expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o 
seu sentido coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 
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LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos 
narrativos breves, localiza e describe os elementos 
estruturais e formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida 
educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: 
webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

 

 Proba escrita 

LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo 
tipo de textos nos que se expoñan feitos e se expliquen 
ideas e conceptos das distintas materias curriculares. 

 

 Proba escrita 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información 
lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes 

soportes, e noutras obras de consulta. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa 
complexidade que lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

Proba escrita 
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LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para 
expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 

situación comunicativa. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da 
lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

 

Básico Observación na aula/Rúbrica 

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

 

 Observación na aula/Rúbrica 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de 
maneira axeitada e correcta atendendo aos compoñentes 
sintácticos. 

 

 Proba escrita 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proba escrita 
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UNIDADE 9 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

RESULTADO 

  ADQUIRE PLENAMENTE (4)         LOGRA (3)      PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) 

LGB1.9.1. 

LGB1.9.2. 

LGB1.9.3. 

LGB1.9.4. 

LGB1.9.5. 

 

Planifica a súa intervención 
mediante a elaboración dun 
guión. Presenta os contidos en 
progresión lóxica, sen ler. 
Intervén de forma fluída, clara, 
adecuada, coherente, 
cohesionada e gramaticalmente 
correcta: respecta as regras 
morfosintácticas e pronuncia 
adecuadamente as sete vogais, 
o n velar e o fonema fricativo 
palatal xordo. Coida a 
pronuncia, adapta a entoación e 
o ritmo e realiza as pausas 
precisas.  Fai un uso eficaz da 
linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en 
escena, os xestos e a mirada), 
manifesta autocontrol das 
emocións ao falar en público e 
diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 
Emprega léxico formal, rico e 
variado. 

Planifica a súa intervención 
mediante a elaboración dun 
guión. Presenta os contidos en 
progresión lóxica, lendo 
nalgunha ocasión. Intervén de 
forma clara, adecuada e 
gramaticalmente correcta: 
respecta as regras 
morfosintácticas e 
adecuadamente as sete vogais, 
o n velar e o fonema fricativo 
palatal xordo, con algún desvío. 
Coida a pronuncia, a entoación 
e o ritmo e trata de facer as 
pausas precisas. Fai un uso 
consciente da linguaxe non 
verbal (a presentación e a posta 
en escena). Progresa no 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 

Emprega léxico formal de forma 
adecuada. 

Planifica a súa intervención 
mediante a elaboración dun 
guión. Le o guión con 
frecuencia ou presenta os 
contidos de forma desordenada 
nalgún momento. Respecta, 
con algún desvío, as regras 
morfosintácticas e a fonética do 
galego. Coida a pronuncia, a 
entoación e o ritmo e trata de 
facer as pausas precisas. Fai 
un uso consciente dalgúns 
elementos da linguaxe non 
verbal. Trata de autocontrolar 
as emocións ao falar en público. 
Incorpora algún termo de 
carácter formal. 

Improvisa a súa intervención ou 
presenta dificultades para 
intervir de forma clara e 
adecuada. 
Descoida a linguaxe non verbal 
e/ou o control das emocións ao 
falar en público. 

 

LGB1.10.1. 

 

Reflexiona en profundidade a 
partir do texto, relacionando o 
seu contido coas propias 
emocións e experiencias. 
Expón ideas orixinais, 
claramente expresadas e 
exemplificadas. Ofrece un 
discurso coherente, 
cohesionado e gramaticalmente 
correcto. 

Comparte as súas opinións 
respectando as regras de 
interacción, comenta as 

Reflexiona sobre o contido do 
texto, relacionando o seu 
contido coa propia experiencia. 
Expón ideas de forma 
organizada e clara. Comparte 
as súas opinións respectando 
as regras de interacción. 

Reflexiona a partir do texto, 
establecendo relacións coa 
propia experiencia. Comparte 
as súas opinións respectando 
as regras de interacción. 

Presenta dificultades para 
relacionar o contido do texto 
coa propia experiencia e 
formular ideas claras. 
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contribucións alleas e emprega 
as fórmulas adecuadas para o 
normal desenvolvemento da 
conversa. 

LGB2.1.2. 

LGB2.1.3. 

LGB2.1.4. 

LGB2.1.6. 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e autonomía e segue 
os pasos necesarios. 

Define mediante as propias 
palabras termos destacados no 
texto, con corrección e 
claridade, e achega sinónimos. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura e caracteriza os 
personaxes expoñendo as súas 
ideas de forma clara e sen 
parafrasear o texto. 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e autonomía e segue 
os pasos necesarios. 

Define mediante as propias 
palabras termos destacados no 
texto, con algunha dificultade. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura e caracteriza os 
personaxes, sen parafrasear o 
texto. 

 

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía e segue os pasos 
necesarios. 

Define mediante as propias 
palabras termos destacados no 
texto, con algunhas dificultades. 

Contesta razoadamente 
preguntas sobre o contido da 
lectura, sen parafrasear o texto.  

 

Aplica estratexias de análise e 
lectura comprensiva con 
frecuencia e progresiva 
autonomía, pero non segue os 
pasos necesarios. 

Define palabras destacadas no 
texto consultando o dicionario. 
Contesta de xeito literal ou 
impreciso preguntas sobre o 

contido da lectura. 

 

 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve 
correctamente as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 

progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
corrección a maior parte das 
tarefas propostas, amosando 
un desenvolvemento integrado 

e progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto e resolve con 
certa corrección as tarefas 
propostas, amosando un 
desenvolvemento integrado e 

progresivo da aprendizaxe. 

Reflexiona sobre a lingua a 
partir do texto. Ten dificultades 
para resolver as tarefas e 
amosa unha insuficiente 
progresión na aprendizaxe. 

 

LGB2.2.2. 

 

Interpreta correctamente o 
plano dunha cidade e utilízao 
para redactar un texto, 
seguindo un modelo. Emprega 
con corrección, riqueza e 
variedade léxico relativo ao 
tempo cronolóxico. 

Interpreta correctamente o 
plano dunha cidade e utilízao 
para redactar un texto, 
seguindo un modelo. Emprega 
con corrección léxico relativo ao 
tempo cronolóxico. 

Interpreta correctamente o 
plano dunha cidade e utilízao 
para redactar un texto, 
seguindo un modelo. Utiliza 
léxico relativo ao tempo 
cronolóxico, con algunhas 
incorreccións. 

Ten dificultades para interpretar 
correctamente un plano ou 
utiliza con moitas incorreccións 
o léxico relativo ao tempo 

cronolóxico. 

 

LGB2.4.1. 

LGB2.4.2. 

 

Le textos académicos, 
atendendo aos seus trazos 
característicos. Aplica técnicas 
de lectura comprensiva para 
sintetizar e ampliar a 

Le textos académicos, 
atendendo aos seus trazos 
característicos. Aplica técnicas 
de lectura comprensiva para 
sintetizar e ampliar a 

Le textos académicos, 
atendendo aos seus trazos 
característicos. Aplica técnicas 
de lectura comprensiva para 
sintetizar e ampliar a 

Ofrece insuficientes mostras de 
comprender textos académicos, 
non aplica técnicas de lectura 
comprensiva ou non utiliza 
nunca enciclopedias para 
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información de textos dados e 
demostra, respondendo 
preguntas, a súa lóxica 
interpretación. 

Compara enciclopedias en 
formato electrónico e impreso e 
utilízaas con autonomía e moita 
frecuencia para consultar 
información e realizar as 

tarefas. 

información extraída de textos 
dados e demostra, 
respondendo preguntas, a súa 
lóxica interpretación. 

Compara enciclopedias en 
formato electrónico e impreso e 
emprégaas con certa 
frecuencia. 

información extraída de textos 
dados e demostra, 
respondendo preguntas, a súa 
lóxica interpretación. 

Compara enciclopedias en 
formato electrónico e impreso e 
utilízaas algunha vez. 

realizar tarefas. 

 

LGB2.11.1. 

 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos: respecta a 
composición e segue a 
estrutura do modelo estudado. 
Axústase á extensión esixida e 
a redacción é clara, coherente, 
cohesionada e gramaticalmente 
correcta. Emprega léxico 
adecuado, rico e variado. 
Revisa o texto para corrixir 
erros e coida a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos: respecta a 
composición e segue a 
estrutura do modelo estudado, 
con algún desvío. Axústase á 
extensión esixida e a redacción 
é clara e gramaticalmente 
correcta. Emprega léxico 
adecuado e variado. Revisa o 
texto e coida a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos: respecta a 
composición e segue a 
estrutura do modelo estudado, 
con algún desvío. Axústase á 
extensión esixida. Revisa o 
texto coida a presentación. 

Escribe un texto escasamente 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos e/ou á  
extensión esixida.  

 

LGB2.11.1. 

 

Presenta contidos orixinais, 
expresados nunha progresión 
lóxica e eficaz. Escribe un texto 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos, axústase á 
extensión esixida e a redacción 
é clara, coherente, cohesionada 
e gramaticalmente correcta. 
Utiliza abundantes recursos 
estilísticos. Emprega léxico 
adecuado, rico e variado. 
Revisa o texto para corrixir 
erros e coida a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos, axústase á 
extensión esixida e a redacción 
é clara e gramaticalmente 
correcta. Utiliza algúns recursos 
estilísticos estudados na clase. 
Emprega léxico adecuado e 
variado. Revisa o texto e coida 
a presentación. 

Escribe un texto adecuado ao 
tema e tipoloxía textual 
propostos e axústase á 
extensión esixida. Utiliza léxico 
adecuado e emprega algún 
recurso estilístico. Revisa o 
texto e coida a presentación. 

Escribe un texto escasamente 
adecuado ao tema e tipoloxía 
textual propostos e/ou á  
extensión esixida. 

 

LGB3.1.1. 

 

Recoñece e relaciona léxico 
relativo ao tempo cronolóxico, 
de xeito guiado e progresivo. 
Incorpora novos termos nas 
súas producións orais e escritas 
e exprésase con adecuación, 

Recoñece e relaciona léxico 
relativo ao tempo cronolóxico, 
de xeito guiado e progresivo. 
Incorpora novo vocabulario nas 
súas producións orais e 
escritas. 

Recoñece e relaciona léxico 
relativo ao tempo cronolóxico, 
de xeito guiado e progresivo. 
Utiliza algúns termos estudados 
nas súas producións orais e 
escritas. 

Asimila con dificultades novo 
vocabulario e presenta pobreza 

léxica nas súas producións. 
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riqueza e variedade.   

LGB3.3.1. 

 

Coñece a estrutura dos 
dicionarios e interpreta 
correctamente a información 
complementaria que conteñen. 
Manexa o dicionario impreso 
con fluidez e autonomía e 
compara, de forma razoada, as 
diferenzas entre este e o 
dicionario dixital.  

Emprega con moita frecuencia 
dicionarios impresos e dixitais 
para resolver dúbidas. 

Coñece a estrutura dos 
dicionarios e interpreta 
correctamente a información 
complementaria que conteñen. 
Manexa o dicionario impreso 
con fluidez e autonomía e 
compara, de forma razoada, as 
diferenzas entre este e o 
dicionario dixital.  

Emprega con bastante 
frecuencia dicionarios impresos 
e dixitais para resolver dúbidas. 

Coñece a estrutura dos 
dicionarios e interpreta 
correctamente a información 
complementaria que conteñen. 
Manexa o dicionario impreso 
con  autonomía e compara, de 
forma razoada, as diferenzas 
entre este e o dicionario dixital.  

Emprega de vez en cando 
dicionarios impresos e dixitais 

para resolver dúbidas. 

Coñece a estrutura dos 
dicionarios, pero interpreta 
parcialmente a información que 
conteñen ou precisa motivación 
para empregalos con 

frecuencia. 

 

 

LGB3.5.1. 

 

Coñece as regras de uso das 
parénteses e as comiñas e 
aplícaas para corrixir textos 
dados. Explica razoadamente a 
función destes signos nun texto. 
Incorpora estes coñecementos 
nas súas producións escritas. 

Coñece as regras de uso das 
parénteses e as comiñas e 
aplícaas para corrixir textos 
dados. Explica a función destes 
signos nun texto, con algunha 
dificultade. Normalmente fai uso 
destes coñecementos nas súas 

producións. 

Coñece as regras de uso das 
parénteses e as comiñas, 
aplícaas para corrixir textos 
dados e explica a súa función, 
con algunha dificultade. 

 

Corrixe textos demostrando 
unha escasa asimilación das 
regras de uso  das parénteses e 
as comiñas ou non as aplica 
nas súas producións 

 

LG3.9.1. 

 

Identifica razoadamente os 
complementos directo e 
indirecto en textos dados, así 
como as unidades que 
desempeñan esas funcións, e 
substitúeos polos pronomes 
correspondentes. Recoñece os 
complementos circunstanciais 
en oracións, clasifícaos 
segundo o seu tipo e indica as 
unidades que realizan esas 
funcións. Aplica estes 
coñecementos nas propias 

producións. 

Identifica razoadamente os 
complementos directo e 
indirecto en textos dados, así 
como as unidades que 
desempeñan esas funcións. 
Recoñece os complementos 
circunstanciais en oracións, 
clasifícaos segundo o seu tipo e 
indica as unidades que realizan 
esas funcións.  

Trata de aplicar estes 
coñecementos nas propias 
producións. 

Identifica razoadamente os 
complementos directo e 
indirecto en textos dados, así 
como as unidades que 
desempeñan esas funcións. 
Recoñece os complementos 
circunstanciais en oracións, 
indica as unidades que realizan 
esas funcións e trata de 
clasificar aqueles, con algunhas 
dificultades. 

 

Identifica os complementos en 
oracións e textos dados, pero 
ten dificultades para clasificalos 
e recoñecer as unidades que 

desempeñan tales funcións. 

 

LGB4.6.3. 

LGB4.6.4. 

 

Recoñece e valora a variedade 
estándar, reflexiona en 
profundidade sobre os seus 
contextos de uso e debate 
sobre o emprego das 

Recoñece e valora a variedade 
estándar, reflexiona sobre os 
seus contextos de uso e debate 
sobre o emprego das 
variedades dialectais nos 

Recoñece e valora a variedade 
estándar, reflexiona sobre os 
seus contextos de uso e debate 
sobre o emprego das 
variedades dialectais nos 

Recoñece a variedade 
estándar. 

Interésase pouco por debater 
sobre o seu uso ou dá mostras 
de manter prexuízos asociados 
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variedades dialectais nos 
medios de comunicación. 
Expón a súa opinión de forma 
clara, ordenada e convincente e 

facendo uso do propio criterio.  

Analiza, baixo guía, os 
prexuízos asociados ás 
variantes diatópicas, dando 
mostras de rexeitalos. 

medios de comunicación. 
Expón a súa opinión de forma 
clara e ordenada, mostrando a 
asimilación dos coñecementos 

adquiridos.  

Analiza, baixo guía, os 
prexuízos asociados ás 
variantes diatópicas, dando 
mostras de rexeitalos. 

medios de comunicación, 
mostrando a asimilación dos 
coñecementos adquiridos.  

Demostra comprender e 
rexeitar os prexuízos asociados 
ás variantes diatópicas. 

ás variantes dialectais. 

LGLB5.1.1. LGLB5.3.1. 

 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 
Comenta o contido da lectura e 
expresa a súa opinión 
establecendo relacións  con 
outros ámbitos da súa 
experiencia. Compara o 
argumento da obra con outras 
lecturas e comparte os seus 
gustos na clase, emitindo 
xuízos críticos razoados e 
empregando o propio criterio. 
Dá mostras de asimilar os 
trazos estéticos do texto. 

 
Mostra gusto pola lectura 
regular, infórmase con interese 
sobre a traxectoria da autora e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 
Comenta, de forma guiada, o 
contido da lectura e expresa a 
súa opinión de forma 
coherente, mostrando certa 
asimilación dos trazos estéticos 
do texto. Compara o argumento 
da obra con outras lecturas e 
comparte os seus gustos na 
clase. 

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria da autora e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. 
Compara o argumento da obra 
con outras lecturas e comparte 
os seus gustos na clase, 
mostrando certa asimilación dos 
trazos estéticos do texto. 

 

Ofrece mostras de ler con 
regularidade, infórmase con 
certo interese sobre a 
traxectoria da autora e 
desenvolve progresivamente o 
seu criterio lector. 

Le expresiva e 
comprensivamente un texto 
narrativo e dá mostras de 
interpretalo loxicamente. Ten 
dificultades para establecer 
relacións entre o contido do 
texto e a propia experiencia e 
apreciar os trazos estéticos do 
texto. 

 

Precisa motivación para a 
lectura regular e/ou mostra 
desinterese  pola traxectoria da 

autora. 
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5. Concrecións metodolóxicas 

 

Concrecións metodolóxicas 

Fomentarase na aula un ambiente de traballo fundamentado no respecto mutuo e traballarase para 
conseguir unha axeitada e ben motivada dinámica de traballo no espazo da aula, que facilite a resolución 
de actividades e a súa corrección en gran grupo, coa finalidade de intentar aproveitar de maneira eficaz o 
tempo de clase semanal. O libro de texto e o material TIC, así como calquera outra ferramenta 
empregaranse de regra en función desta dinámica, fomentando un enfoque comunicativo-funcional que 
reduza as explicacións teóricas maxistrais e incida de maneira máis decidida nun enfoque que reforce as 
destrezas básicas na materia de Lingua. 

 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Materiais e recursos didácticos 

O libro de texto de referencia para o traballo diario na aula é Lingua Galega e Literatura de 2º de ESO 
(editorial Anaya). Asemade, as aulas están dotadas de ordenador e pantalla dixital, así como de ordenadores 
portátiles do programa Abalar, e empregarase estas ferramentas TIC cando a ocasión o precise. O alumnado 
empregará tamén un caderno ou cartafol de aula para o almacenamento de actividades escritas. Os libros de 
lectura obrigatorios e optativos complementan o material de traballo, e de todos eles existen varios 
exemplares a disposición na biblioteca do centro. Eventualmente, poderase facer uso de gravadoras dixitais 
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(poderían servir as que existen nos teléfonos móbiles) para a elaboración de gravacións dixitais ou 
fotografías precisas para a implementación dalgunhas das actividades propostas. 

Os libros de lectura programados son os seguintes:  

 

Libros de lectura 

I AVALIACIÓN 

OBRIGATORIO 

• A cova das vacas mortas, Santiago Jaureguízar, Xerais 

OPTATIVOS 

• Chamádeme Simbad, Francisco Castro, Galaxia 
• Bala perdida, M. Rivas, Obradoiro 

II AVALIACIÓN 

OBRIGATORIO 

• Os nenos numerados, Juan Farias, Xerais 

OPTATIVOS 

 

• Charlie e a fábrica de chocolate, R. Dahl, Xerais 
• Os arriscados, M. Mouriño, Galaxia 
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III AVALIACIÓN 

OBRIGATORIO 

• Lúa do Senegal, Agustín F. Paz, Xerais 

OPTATIVOS 

• Veleno tinto, Ramón Carredano, Fóra de xogo 
• O veleno da risa. Unha historia para Tintimán en Lugo, Jaureguizar, Xerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA AVALIAR A COMPRENSIÓN LECTORA 
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ADQUIRE PLENAMENTE LOGRA PROGRESA PRECISA APOIO 

RECURSOS Emprega dicionarios, impresos e 

dixitais, con fluidez e autonomía., e 

interpreta correctamente a información 

complementaria. Utiliza outros recursos 

para ampliar a información do texto. 

Coñece a estrutura do dicionario e 

utilízao de xeito autónomo para 

consultar léxico descoñecido. 

Interpreta correctamente a información 

complementaria. 

Utiliza o dicionario de xeito autónomo 

para consultar léxico descoñecido, 

pero non sempre interpreta 

correctamente a información 

complementaria. 

Ten dificultades para empregar o 

dicionario de xeito autónomo e ignora a 

información complementaria. 

 

LÉXICO Define palabras ou expresións 

destacadas con fluidez e exactitude, 

utilizando o propio léxico. Mostra 

interese por aprender palabras novas e 

amplía o seu repertorio. 

Define palabras destacadas con certa 

fluidez, utilizando case sempre o propio 

léxico. Amplía o seu repertorio. 

Ten algunhas dificultades de 

comprensión do léxico e precisa axuda 

á hora de definir palabras, pero resolve 

as tarefas. Trata de incorporar os 

novos termos ao seu repertorio. 

Ten moitas dificultades de 

comprensión do léxico e precisa moita 

axuda á hora de definir palabras. 

 

COMPRENSIÓN Responde loxicamente preguntas 

sobre o texto, con precisión e claridade 

e empregando o propio léxico. 

Distingue claramente entre as ideas 

principais e secundarias e elabora a 

súa propia interpretación do contido. 

Responde loxicamente preguntas 

sobre o texto, dando mostras de 

comprender o seu sentido, pero ten 

algunhas dificultades para expresarse. 

Distingue as ideas principais, con 

algunha dificultade, e elabora a súa 

propia interpretación do contido. 

Mostra algunhas dificultades na 

comprensión, pero recoñece o sentido 

global do texto empregando axuda. 

Distingue as ideas principais, con 

algunha dificultade. 

Mostra moitas dificultades na 

comprensión textual.  
 

RESUMO Segue os pasos precisos para resumir 

e sintetizar o texto. Identifica as ideas 

máis relevantes e resume o contido 

con claridade e concisión, utilizando  

palabras propias e na extensión 

requirida. 

Segue os pasos precisos para resumir 

e sintetizar o texto. Identifica a maior 

parte das ideas relevantes e resume o 

texto con algunha dificultade, nunha 

extensión aproximada. 

Identifica a maior parte das ideas 

relevantes, pero non segue os pasos 

precisos para resumir o texto ou 

reproduce algún fragmento de xeito 

literal. 

Ignora totalmente os pasos para 

resumir o texto e transcribe fragmentos 

de xeito literal. 

 

IDENTIFICACIÓN DO TEMA Distingue o tema principal do texto, así 

como o de cada un dos parágrafos que 

o compoñen. 

Distingue o tema principal do texto e 

algunhas ideas secundarias. 

Distingue o tema principal do texto, con 

algunha dificultade. 

Ten dificultades para distinguir o tema 

principal. 
 

INTERPRETACIÓN Interpreta o sentido global e a 

intencionalidade do emisor, atendendo 

aos elementos contextuais. Contrasta 

os contidos cos coñecementos propios, 

antes e despois da lectura, e realiza 

comentarios orixinais e  acaídos. 

Interpreta o sentido global e a 

intencionalidade do emisor, atendendo 

aos elementos contextuais. Contrasta 

os contidos cos coñecementos propios, 

de xeito guiado. 

Interpreta o sentido global e a 

intencionalidade do emisor, con 

algunhas dificultades en canto aos 

elementos contextuais. Establece 

algunha relación cos propios 

coñecementos e o contido do texto, de 

xeito guiado. 

Ten dificultades para establecer 

relacións cos propios coñecementos e 

considerar os elementos contextuais 

na interpretación global do texto. Dá 

mostras de captar o seu sentido, pero 

extrae conclusións literais. 
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ANÁLISE Recoñece os trazos principais do 

xénero ou a  tipoloxía textual dada e 

aplica estes coñecementos na 

interpretación do texto. 

Recoñece, con axuda, os trazos 

principais do xénero ou a tipoloxía 

textual e utiliza estes coñecementos na 

interpretación global do texto. 

Recoñece algúns trazos xerais do 

xénero ou  tipoloxía textual, de xeito 

illado e con algunhas dificultades. 

Non recoñece os trazos propios do 

xénero ou tipoloxía textual. 
 

VALORACIÓN CRÍTICA Emite a súa opinión de forma 

argumentada, achegando exemplos e 

establecendo relacións coa propia 

experiencia. 

Emite a súa opinión de forma lóxica e 

achega algún exemplo para apoiala. 

Emite a súa opinión con algunhas 

dificultades e sen achegar exemplos. 

Non emite a propia opinión ou faino de 

forma ilóxica. 
 

CRITERIO LECTOR Dá mostras do progresivo 

desenvolvemento do seu criterio lector: 

interésase moito pola lectura, asimila 

os trazos estéticos dos textos literarios 

adecuados á idade, comparte as súas 

opinións e recoñece algúns autores e 

autoras relevantes. 

Interésase pola lectura;   dá mostras de 

asimilar os trazos estéticos dos textos 

literarios adecuados á idade e 

comparte a súa opinión.  

Dá mostras de asimilar 

progresivamente os trazos estéticos 

dos textos e le con certa regularidade. 

Ten dificultades para asimilar os trazos 

estéticos dos textos e non se interesa 

pola lectura. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR A COMPOSICIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

ADQUIRE PLENAMENTE LOGRA PROGRESA PRECISA APOIO 

PLANIFICACIÓN Segue os pasos precisos para procurar 

información en máis dunha fonte, con 

fluidez e autonomía. Selecciona a 

información relevante, de xeito 

autónomo, e utiliza esquemas sinxelos e 

mapas conceptuais para ordenar as 

ideas e estruturar o contido do texto.  

Procura información en máis dunha 

fonte, de xeito guiado e seguindo os 

pasos precisos. Selecciona a 

información relevante, con algunha 

dificultade. 

Utiliza esquemas sinxelos e mapas 

conceptuais para ordenar as ideas e 

estruturar o contido. 

Procura información nunha única fonte, 

de xeito guiado e seguindo os pasos 

precisos, pero non a discrimina en 

función da  relevancia. 

Utiliza un esquema para ordenar as 

ideas. 

Procura información sen seguir os pasos 

precisos ou non planifica a composición. 

 

ADECUACIÓN Axústase á extensión e á tipoloxía 

textual requirida.  

Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou 

formal, segundo o esixa a situación 

comunicativa. 

Axústase á extensión e á tipoloxía 

textual requirida.  

Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou 

formal, segundo o esixa a situación 

comunicativa, con algunha vacilación 

neste último. 

Axústase aproximadamente á extensión 

requirida e adáptase á tipoloxía textual 

esixida, con algún desvío ou carencia. 

Distingue entre o rexistro coloquial e 

formal e trata de adecuar o texto á 

situación comunicativa, con algunhas 

vacilacións. 

Presenta unha extensión moi inferior ou 

superior á requirida e o formato textual 

non é o axeitado. 

Non distingue os rexistros e non 

emprega o adecuado. 

 

COHERENCIA O texto consta dunha estrutura definida 

e organiza as ideas en parágrafos.   

O texto presenta unha estrutura sinxela, 

pero correcta. 

Hai algún fallo na estrutura ou esta é 

pouco definida e confusa. 

O texto carece de estrutura, expón ideas 

desordenadas e inconexas. 

 

COHESIÓN Emprega conectores textuais básicos e 

concordancias dentro do sintagma 

nominal e o sintagma verbal e a 

información preséntase de xeito 

organizado. Puntúa o texto en relación 

coa organización oracional, os 

parágrafos e a distribución e ordenación  

das ideas. 

Emprega conectores textuais básicos, 

pero a información lígase de forma 

sinxela. Fai un uso correcto da 

puntuación. 

Emprega algúns  conectores. Fai un uso 

correcto da puntuación, malia algún erro 

ou descoido. 

Non utiliza mecanismos de cohesión e 

non puntúa o texto ou presenta moitos 

erros de puntuación. 

 

ORTOGRAFÍA Respecta as normas ortográficas e non 

presenta erros. 

O texto contén algúns erros en palabras 

pouco frecuentes. 

O texto contén algún erro ortográfico en 

palabras de uso frecuente, pero 

progresa no respecto ás normas. 

Comete sistematicamente erros 

ortográficos. 
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CORRECCIÓN Respecta as normas morfosintácticas e 

utiliza léxico adecuado. 

Respecta as normas morfosintácticas, 

con algunha excepción. 

O texto presenta algúns erros 

morfosintácticos, pero mostra progreso. 

O texto presenta moitos erros de tipo 

morfosintáctico e custa comprender o 

escrito. 

 

RIQUEZA LÉXICA Utiliza léxico rico e variado, emprega 

sinónimos e expresións propias do 

galego. 

Utiliza léxico variado e  emprega 

sinónimos. 

Utiliza léxico correcto, pero pouco 

variado. 

O texto presenta pobreza léxica.  

CONTIDO Céntrase no contido proposto e amosa 

creatividade e coherencia no tratamento 

do tema. As ideas formúlanse nunha 

progresión lóxica e eficaz e están ben 

argumentadas. 

Trata o contido proposto. Formula as 

ideas nunha progresión lóxica, con algún 

desvío, e en xeral están ben 

argumentadas. 

Trata o contido proposto, con algunha 

desviación. As ideas expóñense de xeito 

pouco organizado ou non se 

desenvolven na súa totalidade. 

Non trata o contido proposto.  

PRESENTACIÓN O traballo está ben presentado, con 

pulcritude e limpeza. Enténdese a letra 

con claridade, ten as marxes adecuadas 

e non presenta manchas ou utilizou 

adecuadamente as funcións básicas dun 

procesador de textos e empregou o 

corrector ortográfico. 

O traballo está ben presentado, con 

pulcritude e limpeza, agás algunha 

excepción. Enténdese a letra e, en xeral, 

garda as marxes ou utilizou un 

procesador de textos con bastante 

corrección. 

O traballo presenta algúns riscos, pero 

enténdese a letra ou utilizou o 

procesador, de xeito rudimentario. 

O traballo presenta moitos riscos, non se 

entende a letra ou ten dificultades para 

usar as funcións básicas do  procesador 

de textos. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPRESIÓN ORAL 

 

ADQUIRE PLENAMENTE LOGRA PROGRESA PRECISA APOIO 

ADECUACIÓN Coñece as diferenzas entre 

discursos formais e espontáneos e 

desenvólvese correctamente e no 

rexistro adecuado. Respecta a 

estrutura idónea da conversa e 

emprega diversas fórmulas de saúdo 

e despedida. Aplica as máximas de 

cooperación e cortesía para lograr 

unha comunicación eficaz. 

Utiliza o rexistro adecuado á intención 

comunicativa e ao contexto, con algún 

desvío. Aplica as máximas de 

cooperación e cortesía para lograr 

unha comunicación eficaz. 

Utiliza o rexistro adecuado á intención 

comunicativa e ao contexto, con algúns 

desvíos. Procura aplicar as máximas 

de cooperación e cortesía a maior 

parte das veces. 

Utiliza un rexistro totalmente 

inadecuado e ignora as máximas de 

cooperación e cortesía. 

 

COHERENCIA Presenta as ideas con orde e de 

xeito claro e coherente.  

Presenta as ideas de xeito claro e 

coherente, con algunha excepción. 

A presentación de ideas é clara e 

correcta, con algunhas excepcións. 

Presenta as ideas de xeito 

desordenado e incoherente. 
 

COHESIÓN Emprega diferentes conectores e 

evita as repeticións. 

Emprega diferentes conectores. Emprega algúns conectores textuais. Presenta discursos inconexos.  

CORRECCIÓN Respecta as normas 

morfosintácticas (en especial, a 

colocación do pronome átono), así 

como a fonética galega, e utiliza 

léxico adecuado. 

Comete algúns erros de pronuncia ou 

na colocación dos pronomes; corrixe 

os castelanismos. 

Comete algúns erros de pronuncia ou 

na colocación dos pronomes e 

emprega algúns  castelanismos. 

Comete moitos erros morfosintácticos 

e de pronuncia e utiliza castelanismos 

sistematicamente. 

 

PRONUNCIA E FLUIDEZ Exprésase con claridade e fluidez e 

respecta as regras prosódicas e 

fonéticas do galego. Pronuncia de 

xeito adecuado as 7 vogais, o n velar 

e o fonema fricativo palatal xordo. 

Exprésase con claridade e fluidez e 

pronuncia de xeito adecuado, con 

algún erro. 

Exprésase con progresiva fluidez e 

pronuncia de xeito adecuado, con 

algúns erros. 

Carece de fluidez e pronuncia de xeito 

inadecuado. 
 

RIQUEZA LÉXICA Presenta riqueza léxica, emprega 

vocabulario estudado na clase e usa 

expresións propias do galego. 

Exprésase con corrección e 

variedade en situacións cotiás. 

Incorpora algúns termos estudados na 

clase e usa algunha expresión propia 

do galego. Ten un léxico suficiente, 

relativo a situacións cotiás, e corrixe os 

castelanismos. 

Utiliza algún termo estudado na clase. 

Ten un léxico limitado, relativo a 

situacións cotiás, e tende a usar 

castelanismos, pero progresa na 

aprendizaxe. 

Presenta pobreza léxica e  léxico 

relativo a situacións cotiás insuficiente 

e incorrecto. 

 

ASPECTOS PROSÓDICOS Fai un uso consciente dos elementos 

prosódicos (pronuncia axeitada, 

pausas, ton, timbre e volume). 

Emprega conscientemente os 

elementos prosódicos (pronuncia, ton, 

timbre e volume), con algunha 

excepción. 

Ten dificultades para controlar o 

volume de voz e non usa 

conscientemente os outros elementos 

prosódicos. 

Obvia o coidado dos elementos 

prosódicos nas súas intervencións. 
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LINGUAXE NON VERBAL Fai un uso consciente,  adecuado e 

eficaz da linguaxe non verbal (os 

xestos e a mirada). 

Ten algunha dificultade para manexar 

a súa linguaxe non verbal, pero en 

xeral domínaa. 

Fai un uso consciente dos xestos e a 

mirada, con algunhas dificultades. 

Descoida totalmente a linguaxe non 

verbal. 
 

ESCOITA ACTIVA Posúe habilidades de escoita activa. 

Mantén unha actitude respectuosa e 

atenta ante as intervencións alleas e 

comenta as contribucións dos 

interlocutores. 

Desenvolve habilidades de escoita 

activa. Mantén unha actitude 

respectuosa e atenta ante as 

intervencións alleas. 

Mantén unha actitude correcta ante as 

intervencións alleas, con algunha 

excepción. 

Adopta unha actitude xeralmente 

incorrecta e irrespectuosa ante as 

intervencións alleas. 

 

RESPECTO ÁS NORMAS DE 

INTERACCIÓN 

Respecta sempre as normas de 

interacción e cortesía. Intervén na 

súa quenda, respecta e valora as 

opinións alleas e rexeita e evita a 

linguaxe discriminatoria. 

Respecta sempre as normas de 

interacción. Intervén na quenda que lle 

corresponde e evita a linguaxe 

discriminatoria. 

Intervén na súa quenda, con algunha 

excepción. 

Non respecta, polo xeral, as normas de 

interacción. 
 

ARGUMENTACIÓN Desenvolve argumentos de forma 

orixinal, clara, comprensible e 

coherente e cínguese ao tema. 

Desenvolve argumentos de forma 

lóxica e comprensible e cínguese ao 

tema, con algunha excepción. 

Desenvolve argumentos de forma 

lóxica e comprensible, con algunhas 

excepcións, e  divaga nalgún punto. 

Os argumentos carecen de lóxica e 

desenvolvemento e tende á 

divagación. 

 

DEFENSA DA SÚA 

POSTURA 

Defende a súa postura mostrando 

autoconfianza, sentido crítico, 

capacidade de diálogo e tolerancia 

cara ás opinións alleas. 

Defende a súa postura mostrando 

autoconfianza e certa capacidade de 

diálogo. 

Defende a súa postura mostrando 

autoconfianza. 

Non defende a súa postura ou faino de 

xeito irreflexivo e intolerante. 
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RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPRESIÓN ORAL PLANIFICADA 

 

ADQUIRE PLENAMENTE LOGRA PROGRESA PRECISA APOIO 

PLANIFICACIÓN Planifica a exposición seguindo os 

pasos precisos para procurar e 

seleccionar información relevante. 

Elabora un guión para organizar os 

contidos e utilízao para orientarse na 

exposición, sen ler. Aplica técnicas e 

estratexias estudadas na clase e 

practica en voz alta. 

Planifica a exposición procurando e 

seleccionando algunha información, 

aínda que non é totalmente pertinente 

ou non sempre segue os pasos 

precisos. Elabora un guión para 

organizar os contidos e utilízao para 

orientarse, lendo nalgunha ocasión 

puntual. Aplica técnicas e practica en 

voz alta. 

Planifica a exposición procurando e 

seleccionando algunha información, 

aínda que non é totalmente pertinente 

ou non sempre segue os pasos 

precisos. Elabora un guión para 

organizar os contidos e emprégao para 

ler en gran parte da exposición. Trata 

de aplicar técnicas, con algunha 

dificultade, e practica en voz alta. 

Non planifica a súa exposición, non 

segue o guión ou le a maior parte do 

tempo e ignora sistematicamente as 

técnicas estudadas. 

 

ADECUACIÓN Coñece as diferenzas entre discursos 

formais e espontáneos, adecúa a 

pronuncia á finalidade da práctica 

oral e incorpora palabras do rexistro 

formal. Adapta o tempo da 

exposición convenientemente e 

consegue realizar a totalidade da 

tarefa. 

Adecúa a súa pronuncia e léxico á 

finalidade da práctica oral, con algunha 

dificultade. Adapta o tempo da 

exposición, de maneira aproximada, e 

consegue realizar a totalidade da 

tarefa. 

Coñece as diferenzas entre discursos 

formais e espontáneos, pero ten 

dificultades para adecuarse á situación 

ou  ao tempo esixido. 

Ten dificultades para distinguir entre 

discursos formais e espontáneos, 

utiliza un rexistro totalmente 

inadecuado e o tempo é excesivo ou 

insuficiente. 

 

COHERENCIA A selección e ordenación de ideas é 

axeitada e a exposición consta de  

presentación, desenvolvemento e 

conclusión.  

A ordenación de ideas é correcta, pero 

a exposición carece de presentación 

ou conclusión.  

Ordena as ideas, pero presenta algúns 

fallos e non segue a estrutura 

adecuada. 

Presenta as ideas de xeito 

desordenado e incoherente e a 

exposición carece de estrutura. 

 

COHESIÓN Emprega diversos  conectores e evita 

as repeticións. 

Emprega diferentes conectores. Emprega algúns conectores textuais. Presenta un discurso inconexo.  

CORRECCIÓN Respecta as normas morfosintácticas 

(en especial, a colocación do 

pronome átono), así como a fonética 

galega, e utiliza léxico adecuado. 

Comete algúns erros de pronuncia ou 

na colocación dos pronomes; corrixe 

os castelanismos. 

Comete algúns erros de pronuncia ou 

na colocación dos pronomes e 

emprega algúns  castelanismos. 

Comete moitos erros morfosintácticos e 

de pronuncia e utiliza castelanismos 

sistematicamente. 

 

PRONUNCIA E FLUIDEZ Exprésase con claridade e fluidez e 

respecta as regras prosódicas e 

fonéticas do galego. Pronuncia de 

xeito adecuado as 7 vogais, o n velar 

e o fonema fricativo palatal xordo. 

Exprésase con claridade e fluidez e 

pronuncia de xeito adecuado, con 

algún erro. 

Exprésase con progresiva fluidez e 

pronuncia de xeito adecuado, con 

algúns erros. 

Carece de fluidez e pronuncia de xeito 

inadecuado. 
 

RIQUEZA LÉXICA Incorpora léxico formal estudado na 

clase; emprega expresións propias 

Incorpora léxico formal estudado na 

clase,  emprega algunhas expresións 

Incorpora algún termo  formal estudado 

na clase e exprésase con corrección. 

Presenta pobreza léxica e non 

incorpora termos formais. 
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do galego e evita o uso de 

coloquialismos e palabras comodín. 

Exprésase con riqueza léxica, 

variedade e corrección. 

propias do galego e exprésase con 

corrección. 

LINGUAXE NON VERBAL Fai uso da linguaxe non verbal (a 

posta en escena, os xestos e a  

mirada). 

Ten algunhas dificultades para 

manexar a súa linguaxe non verbal, 

pero fai un uso consciente desta e 

coida a posta en escena. 

Coida a posta en escena, pero non fai 

un uso consciente dos xestos e a 

mirada. 

Descoida totalmente a linguaxe non 

verbal. 
 

AUTOCONTROL DAS 

EMOCIÓNS 

Manifesta certo autocontrol das 

emocións ao falar en público e 

diríxese ao auditorio con seguridade 

e autoconfianza. 

Manifesta autocontrol das emocións ao 

longo da exposición, con algunhas 

excepcións. 

Ten dificultades en canto ao 

autocontrol das emocións, pero 

progresa e remata a exposición. 

A falta de control das emocións 

impídelle rematar a exposición. 
 

CONTIDO Domina o tema e trátao de forma 

orixinal, xerando interese. Utiliza 

exemplos para facilitar a 

comprensión. 

Domina o tema e trátao de forma 

correcta. Utiliza algún exemplo para 

facilitar a comprensión. 

Domina o tema e trátao de forma 

correcta, pero non utiliza exemplos. 

Non domina o tema ou trátao de xeito 

inadecuado. 
 

PRESENTACIÓN Acompaña a exposición con soportes 

audiovisuais e emprégaos de xeito 

fluído. 

Emprega un programa informático para 

acompañar a exposición, con algunha 

dificultade na coordinación. 

Emprega un programa informático, 

pero ten moitas dificultades para 

manexalo durante a exposición. 

Non utiliza soportes audiovisuais.  
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RÚBRICAS DE AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS
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COMPETENCIAS E INDICADORES 
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Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais informativos e coñece os seus trazos característicos.     

Comprende textos orais sinxelos do ámbito social e educativo e segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía.     

Desenvolve habilidades de escoita activa e mantén unha actitude respectuosa e atenta ante as intervencións alleas en debates e situacións de 

intercambio de opinións. 
    

Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e reflexiona criticamente sobre as mensaxes.     

Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta: distingue o timbre das vogais tónicas e os sons consonánticos do galego.     

Comprende textos orais en lingua portuguesa e repara nas diferenzas de pronuncia con respecto ao galego.     

Realiza unha narración oral, de xeito fluído e adecuado.     

Realiza exposicións orais, de xeito fluído e adecuado.     

Amplía o seu coñecemento da fraseoloxía e o léxico relacionado coa casa, a alimentación e a diversidade social e cultural e a  paz, e utiliza novas 
expresións nas súas producións orais. 

    

Pronuncia correctamente as vogais e recoñece o punto de articulación das consoantes.     

Utiliza adecuadamente o substantivo nas súas producións orais e fai uso dos procedementos de formación de palabras con flexib ilidade e 
creatividade. 

    

Intervén en intercambios de opinións, debates e coloquios con respecto ás regras de interacción e as opinións alleas.     

Reflexiona oralmente sobre os textos e compara con compañeiros/as a súa opinión sobre as lecturas.     

Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá e en conversas de tipo informal.     
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Elabora adecuadamente unha enquisa sobre corresponsabilidade nas tarefas domésticas.     

Utiliza estratexias de lectura comprensiva e análise do contido para interpretar os textos e emprega diferentes recursos bibliográficos e dixitais para 
resolver dúbidas e complementar a información. 

    

Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, blogs e cartas persoais.     

Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá.     

Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias) e localiza a información destacada nas portadas e titulares dos 
xornais. 

    

Le en voz alta con dicción, entoación, ritmo adecuado e respecto pola puntuación.     

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos e descritivos e recoñece os elementos estruturais e formais máis salientables.     

Elabora esquemas sinxelos e mapas conceptuais para ordenar as ideas e estruturar o texto.     

Utiliza diferentes mecanismos de cohesión textual: anáfora, substitución, elipse e conectores.     

Produce textos propios da vida cotiá e as relacións sociais: un diario, cartas persoais, unha carta dirixida a un xornal e un texto publicitario.     

Produce textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo: titulares, noticias e a primeira páxina dun xornal, en grupo.     

Produce textos sinxelos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, descricións e explicacións sobre os contidos.     

Emprega os trazos propios dos textos narrativos, descritivos e dialogados para transformar textos dados.     

Escribe textos narrativos e descritivos sinxelos de forma adecuada e con coherencia, cohesión e corrección.     

Amplía o seu coñecemento da fraseoloxía e o léxico relacionado coa casa, a alimentación e a diversidade social e cultural e a  paz, e utiliza novas 

expresións nas súas producións escritas. 
    

Coñece o alfabeto e utiliza adecuadamente as vogais e consoantes na escrita.     

Usa correctamente o b e o v; o h; o x e o s nos seus escritos e aplica estratexias para a corrección ortográfica dos textos.     

Utiliza adecuadamente o substantivo nas súas producións escritas e fai uso dos procedementos de formación de palabras con flexibilidade e 
creatividade. 

    

Reflexiona, a partir dun texto, sobre a extinción de animais e plantas e dá mostras de se interesar  pola preservación do medio e as condicións de 
vida dos seres vivos do seu contorno. 

    

Elabora, seguindo un modelo, a descrición dunha nova especie, os seus hábitos e condicións de vida.     
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Reflexiona oralmente sobre a profesión científica, ofrecendo indicios de interesarse pola ciencia e valorar positivamente o coñecemento empírico e as 
contribucións da investigación á sociedade. 

    

Interpreta correctamente un plano numerado e emprégao para ampliar o seu coñecemento do léxico relativo á casa por dentro.     

Emprega táboas e cadros auxiliares para extraer e organizar información.     

Fai unha enquisa e realiza un tratamento dos datos obtidos para extraer e sistematizar a información.     

Sitúa nun mapa os países pertencentes á comunidade lusófona, coñece os seus principais datos xeográficos e calcula o tamaño da poboación de 
lingua portuguesa no mundo. 

    

Completa palabras computando grafías e realiza sopas de letras.     

Amplía o seu coñecemento do léxico relativo á casa e reflexiona sobre a corresponsabilidade nas tarefas domésticas, dando mostras de interesarse 
por se responsabilizar dos propios hábitos hixiénicos. 

    

Amplía o seu coñecemento do léxico relativo á alimentación e reflexiona sobre os propios hábitos de consumo alimentario.     

Interpreta correctamente gráficos sobre o uso do galego e utiliza esta información para tirar conclusións sobre a súa evolución.     

Emprega datos numéricos relativos ás linguas para realizar inferencias sobre a súa situación sociolingüística.     

Comprende textos orais do ámbito audiovisual.     

Coñece, compara e le xornais en formato dixital.     

Consulta dicionarios dixitais para resolver dúbidas sobre o léxico.     

Identifica os trazos propios dos blogs.     

Coñece recursos en rede en lingua portuguesa.     

Aplica técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva para a interpretación dos textos: resume o seu contido, realiza esquemas, 
responde preguntas e define termos destacados. 

    

Planifica as súas producións mediante esquemas e mapas conceptuais, seguindo unhas pautas.     

Obtén, de xeito progresivamente autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios e noutras obras de consulta.     

Reflexiona sobre as normas ortográficas e morfolóxicas do galego a partir dos textos e aplica os coñecementos adquiridos sobre o funcionamento da 
lingua na produción de textos orais e escritos. 

    

Recoñece e emprega diferentes mecanismos de cohesión lingüística para mellorar as súas producións.     
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Toma conciencia dos procesos de aprendizaxe, planifica as tarefas e segue os pasos establecidos.     

Mostra interese pola realización das tarefas, desenvólvese correctamente no traballo cooperativo e xera estratexias para progresar en distintos 
contextos de aprendizaxe, xestionando favorablemente os recursos e motivacións persoais. 

    

Recoñece o erro como parte da aprendizaxe e mostra unha actitude positiva e cooperativa en situacións de avaliación, autoaval iación e coavaliación.     

Dá mostras de valorar positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe e utiliza os coñecementos lingüísticos desenvolvidos 

nunha das linguas para mellorar a comprensión e produción de textos en calquera das outras, desenvolvendo unha competencia comunicativa integrada. 
    

Identifica, en producións lingüísticas propias e alleas, erros e dificultades expresivas e deseña estratexias para mellorar e  progresar de xeito 
autónomo. 

    

Valora a importancia de respectar as normas de interacción e cortesía nas intervencións orais.     

Dá mostras de respectar e valorar as opinións alleas, desenvolve a capacidade de diálogo, resolve conflitos e chega a acordos con certa facilidade 
en situacións de estudo e conversas informais. 

    

Reflexiona, de xeito crítico, sobre as mensaxes dos medios de comunicación e distingue entre contidos informativos e valorativos.     

Reflexiona, a partir dos textos, sobre diferentes formas de inxustizas sociais, ofrecendo indicios de valorar a igualdade, os dereitos humanos e a 
xustiza. 

    

Elabora un anuncio contra a explotación infantil, dando mostras de se interesar pola solidariedade e a cooperación entre os pobos.     

Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá.     

Coñece e aplica as pautas precisas para a redacción eficaz de textos propios da vida social: cartas.     

Amplía o seu coñecemento do léxico relativo á diversidade social e cultural e a paz; define diversas formas de discriminación social, procura 
información sobre estas e dá mostras de rexeitar todo tipo de prexuízos, así como calquera forma de violencia. 

    

Debate sobre as vantaxes e inconvenientes do consumo no comercio local e as grandes superficies, ofrecendo indicios de comprender a importancia 
dos hábitos de consumo responsable. 

    

Demostra valorar positivamente a diversidade lingüística e interesarse por contribuír a mellorar a situación das linguas minorizadas.     

Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran.     

Coñece a Lei de normalización lingüística e reflexiona sobre a súa aplicación, dando mostras de interese pola normalización do idioma en todos os 

ámbitos de uso. 
    

Coñece e valora os seus deberes e dereitos lingüísticos.     

Asume os seus dereitos e deberes no contexto do centro educativo.     



 

Páxina 145 de 180 

 

Manifesta a súa opinión con seguridade e autoconfianza e desenvolve progresivamente destrezas comunicativas e de autocontrol das emocións ao 
falar en público. 

    

Desenvolve o seu sentido crítico e aplica, de xeito progresivo, o propio criterio no tratamento da información e na lectura e  interpretación de textos 

literarios. 
    

Desenvolve a creatividade a través da produción de textos sinxelos de intención estética.     

Toma conciencia da importancia das propias decisións e hábitos, así como do impacto destes no medio físico e social, e desenvolve o seu sentido da 
iniciativa. 

    

Reflexiona, a partir de lecturas, sobre a súa autonomía persoal e sobre a cooperación no contorno familiar e social.     

Asume riscos, de xeito responsable, e mostra creatividade na elaboración de tarefas individuais e en equipo; toma a iniciativa con frecuencia, 
amosando unha actitude respectuosa e cooperativa. 

    

Interésase por ampliar o seu coñecemento do idioma, utilizar as formas propias do galego e evitar as interferencias con outras linguas.     

Dá mostras de valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e social.      

Dá mostras de valorar e respectar a diversidade lingüística como símbolo da identidade dos pobos.     

Valora o galego como lingua propia e dá mostras de interesarse pola propia contribución á súa normalización.     

Demostra valorar a importancia de falar galego no contexto lusófono.     

Desenvolve progresivamente o seu criterio lector e interésase pola lectura regular; le textos narrativos e aproxímase á traxectoria de autores e 
autoras relevantes na literatura xuvenil galega. 

    

Distingue e describe os trazos definitorios do texto narrativo e descritivo e aplica estes coñecementos na escrita.     

Dá mostras de asimilar os trazos estéticos dos textos e interesarse pola aplicación dos coñecementos adquiridos para progresar na creación literaria.     
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Ve atenta e comprensivamente vídeos de natureza diversa, identifica a súa mensaxe e reflexiona sobre o seu contido.     

Comprende textos orais informativos sinxelos (documentais, entrevistas).     

Comprende textos orais sinxelos do ámbito social e educativo e segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía.     

Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correctas, recoñece erros nas producións propias e alleas e propón solucións de mellora.     

Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos asociados á pronuncia do galego.     

Desenvolve habilidades de escoita activa e mantén unha actitude respectuosa e atenta ante as intervencións alleas en debates e situacións de 
intercambio de opinións. 

    

Escoita comprensivamente poemas musicados e cancións.     

Realiza exposicións orais breves, de xeito fluído e adecuado.     

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas do galego (a colocación do pronome átono), así 
como a fonética propia (pronuncia as sete vogais, o n velar o fonema fricativo palatal xordo). 

    

Amplía o seu coñecemento da fraseoloxía e o léxico relacionado coa música, o contorno e a radio e a televisión, e utiliza novas expresións nas súas 
producións orais. 

    

Usa correctamente os grupos consonánticos bl/br, pl/pr e fl/fr nas súas producións.     

Usa correctamente os grupos consonánticos cc, ct, pc, pt nas súas producións, así como as terminacións -cio, -cia, -zo e -za.     

Utiliza adecuadamente o adxectivo e o verbo nas súas producións orais.     

Aplica o seu coñecemento sobre os compoñentes sintácticos (a frase) nas súas producións orais.     



 

Páxina 147 de 180 

 

Dramatiza poemas, de xeito fluído e adecuado.     

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal.     

Intervén en intercambios de opinións, debates e faladoiros con respecto ás regras de interacción e as opinións alleas.     

Reflexiona oralmente sobre os textos e compara con compañeiros/as a súa opinión sobre as lecturas.     

Coñece, aprecia e aplica as máximas de cooperación e cortesía na comunicación oral.     

Fai uso dos aspectos prosódicos e a linguaxe non verbal nas súas producións orais e manifesta un progresivo autocontrol das emocións ao falar en 
público. 

    

Participa en conversas espontáneas, reais e simuladas, empregando fórmulas adecuadas para expor a súa opinión, discrepar e convencer.     

Realiza unha solicitude oral, de xeito fluído e adecuado.     

Detecta e analiza prexuízos de carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno e dá mostras de 
rexeitalos. 

    

Utiliza estratexias de lectura comprensiva e análise do contido para interpretar os textos e emprega diferentes recursos bibl iográficos e dixitais para 
resolver dúbidas e complementar a información. 

    

Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: solicitudes e textos expositivos (folletos).     

Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá.     

Le en voz alta con dicción, entoación, ritmo adecuado e respecto pola puntuación.     

Le expresiva e comprensivamente poemas, identifica o seu tema, recoñece os trazos característicos e analiza os principais recursos estilísticos de 
xeito guiado. 

    

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos e recoñece os elementos estruturais e formais máis salientables.     

Elabora esquemas sinxelos e mapas conceptuais para ordenar as ideas e estruturar o texto.     

Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.     

Utiliza diferentes mecanismos de cohesión textual: anáfora, substitución, elipse e conectores.     

Emprega estratexias para revisar os textos e coidar a súa presentación.     

Utiliza, de xeito progresivamente autónomo, o procesador de textos e a función de corrección.     

Produce textos propios da vida cotiá e as relacións sociais: solicitudes e textos expositivos (un folleto).     
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Produce textos sinxelos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, descricións e explicacións sobre os contidos.     

Escribe textos narrativos e descritivos sinxelos de forma adecuada e con coherencia, cohesión e corrección.     

Amplía o seu coñecemento da fraseoloxía e o léxico relacionado coa música, o contorno e a radio e a televisión, e utiliza novas expresións nas súas 
producións escritas. 

    

Coñece o alfabeto e utiliza adecuadamente as vogais e consoantes na escrita.     

Usa correctamente os grupos consonánticos bl/br, pl/pr e fl/fr nas súas producións.     

Usa correctamente os grupos consonánticos cc, ct, pc, pt  nas súas producións, así como as terminacións -cio, -cia, -zo e -za.     

Aplica correctamente as regras xerais de acentuación nos seus escritos e distingue entre pares diacríticos.     

Utiliza adecuadamente o adxectivo e o verbo nas súas producións escritas.     

Aplica o seu coñecemento sobre os compoñentes sintácticos (a frase) nos seus escritos.     

Escribe adecuadamente poemas, seguindo un modelo.     

Emprega táboas e cadros auxiliares para extraer e organizar información.     

Completa palabras computando grafías e realiza sopas de letras.     

Realiza listaxes para extraer e organizar información procedente dos textos.     

Amplía o seu coñecemento do léxico relativo ao contorno e dá mostras de se interesar pola preservación do medio.     

Comprende textos relativos ao medio natural.     

Amplía o seu coñecemento do léxico relativo á alimentación e reflexiona sobre os propios hábitos de consumo alimentario, dando mostras de manter 
unha actitude saudable. 

    

Consulta e interpreta datos numéricos para realizar inferencias sobre o uso do galego no seu contorno.     

Elabora gráficos a partir de datos numéricos e contrasta a información contida neles.     

Comprende textos orais do ámbito audiovisual.     

Procura información en buscadores de Internet para ampliar a información dos textos, consulta páxinas web e emprega recursos en rede.     

Utiliza, de xeito progresivamente autónomo, o procesador de textos e a función de corrección.     

Consulta dicionarios dixitais para resolver dúbidas sobre o léxico.     
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Amplía o seu coñecemento do léxico relativo á música.     

Elabora un compendio de iconas empregadas na mensaxería móbil e reflexiona sobre o seu uso.     

Utiliza estratexias para lograr unha comunicación oral eficaz e adecuada.     

Aplica técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva para a interpretación dos textos: resume o seu contido, realiza esquemas, 
responde preguntas e define termos destacados. 

    

Planifica as súas producións mediante esquemas e mapas conceptuais, seguindo unhas pautas.     

Emprega estratexias para a revisión e a mellora da presentación dos textos escritos.     

Obtén, de xeito progresivamente autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios e noutras obras de consulta.     

Reflexiona sobre as normas ortográficas e morfolóxicas do galego a partir dos textos e aplica os coñecementos adquiridos sobre o funcionamento da 
lingua na produción de textos orais e escritos. 

    

Recoñece e emprega diferentes mecanismos de cohesión lingüística para mellorar as súas producións.     

Toma conciencia dos procesos de aprendizaxe, planifica as tarefas e segue os pasos establecidos.     

Mostra interese pola realización das tarefas, desenvólvese correctamente no traballo cooperativo e xera estratexias para progresar en distintos 
contextos de aprendizaxe, xestionando favorablemente os recursos e motivacións persoais. 

    

Recoñece o erro como parte da aprendizaxe e mostra unha actitude positiva e cooperativa en situacións de avaliación, autoaval iación e coavaliación.     

Dá mostras de valorar positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe e utiliza os coñecementos lingüísticos desenvolvidos 
nunha das linguas para mellorar a comprensión e produción de textos en calquera das outras, desenvolvendo unha competencia comunicativa integrada. 

    

Identifica, en producións lingüísticas propias e alleas, erros e dificultades expresivas e deseña estratexias para mellorar e  progresar de xeito 

autónomo. 
    

Valora a importancia de respectar as normas de interacción e as máximas de cooperación e cortesía nas intervencións orais e desenvólvese 
oralmente facendo uso destes coñecementos. 

    

Dá mostras de respectar e valorar as opinións alleas, desenvolve a capacidade de diálogo, resolve conflitos e chega a acordos con certa facilidade 
en situacións de estudo e conversas informais. 

    

Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que leven implícitos prexuízos e discriminacións.     

Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos asociados á pronuncia do galego.     

Interpreta adecuadamente os elementos básicos da comunicación non verbal e fai uso destes nas súas interaccións.     
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Reflexiona oralmente e por escrito, a partir dos textos, sobre as condicións de desigualdade entre homes e mulle res, ofrecendo indicios de rexeitar 
prexuízos de xénero. 

    

Reflexiona, oralmente e por escrito, sobre a violencia de xénero, dando mostras de rexeitala en todas as súas manifestacións.     

Reflexiona, oralmente e por escrito, sobre a vida en sociedade, a pertenza a un grupo e as relacións persoais, dando mostras de manter unha 
actitude cívica, cooperativa e non violenta. 

    

Reflexiona oralmente sobre as vantaxes e inconvenientes de vivir no medio rural ou urbano, empregando o propio criterio.     

Mostra unha actitude crítica e reflexiva ante os medios de comunicación e ofrece indicios de comprender o impacto dos propios hábitos de consumo 
e lecer, adoptando unha disposición  responsable e saudable. 

    

Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá.     

Coñece e aplica as pautas precisas para a redacción eficaz de textos propios da vida social: solicitudes e folletos.     

Coñece a situación do galego no seu contorno (concello e comarca) e analiza guiadamente as diferenzas con outros contextos      

Coñece as iniciativas normalizadoras do seu contorno e dá mostras de interesarse por contribuír persoalmente á normalización do galego.     

Comparte a súa experiencia lingüística cos demais membros do grupo e dá mostras de valorar a interculturalidade, a integración social e o 

plurilingüismo como expresión de riqueza. 
    

Asume os seus dereitos e deberes no contexto do centro educativo.     

Manifesta a súa opinión con seguridade e autoconfianza e desenvolve progresivamente destrezas comunicativas e de autocontrol das emocións ao 
falar en público. 

    

Desenvolve o seu sentido crítico e aplica, de xeito progresivo, o propio criterio no tratamento da información e na lectura, interpretación, análise e 
produción de textos. 

    

Desenvolve a creatividade a través da produción de textos sinxelos de intención estética.     

Toma conciencia da importancia das propias decisións e hábitos, así como do impacto destes no medio físico e social, e desenvolve o seu sentido da 

iniciativa. 
    

Reflexiona, a partir de lecturas, sobre a súa autonomía persoal e sobre a cooperación no contorno familiar e social.     

Asume riscos, de xeito responsable, e mostra creatividade na elaboración de tarefas individuais e en equipo; toma a iniciativa con frecuencia, 

amosando unha actitude respectuosa e cooperativa. 
    

Recoñece a importancia dos elementos non verbais e das máximas de cooperación e cortesía en función do contexto cultural e situacional.     

Interésase por ampliar o seu coñecemento do idioma, utilizar as formas propias do galego e evitar as interferencias con outras linguas.     
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Dá mostras de valorar a interculturalidade e o plurilingüismo como unha fonte de riqueza persoal e social.      

Valora o galego como lingua propia e dá mostras de interesarse pola propia contribución á súa normalización.     

Incorpora ao seu repertorio léxico relacionado coa música e coñece e valora pezas musicais en galego.     

Incorpora ao seu repertorio léxico relacionado coa radio e a televisión e emprégao para reflexionar criticamente sobre estes medios.     

Coñece, usa e valora os topónimos e antropónimos galegos.     

Desenvolve progresivamente o seu criterio lector e interésase pola lectura regular; le textos narrativos e poéticos e aproxímase á traxectoria de 
autores e autoras relevantes na literatura xuvenil galega. 

    

Distingue e describe os trazos definitorios do texto poético, analiza os principais recursos estilísticos e aplica estes coñecementos na escrita.     

Dá mostras de asimilar os trazos estéticos dos textos e interesarse pola aplicación dos coñecementos adquiridos para progresar na creación literaria.     
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Ve atenta e comprensivamente vídeos de natureza diversa, identifica a súa mensaxe e reflexiona sobre o seu contido.     

Comprende textos orais sinxelos do ámbito social e educativo e segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía.     

Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correctas, recoñece erros nas producións propias e alleas e propón solucións de mellora.     

Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos asociados á pronuncia do galego.     

Desenvolve habilidades de escoita activa e mantén unha actitude respectuosa e atenta ante as intervencións alleas en debates e situacións de 
intercambio de opinións. 

    

Recoñece os trazos da variedade estándar do galego e valóraa como variante unificadora.     

Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais.     

Escoita comprensivamente un texto teatral e unha canción bilingüe (galego-inglés), identifica o tema e intención comunicativa e reflexiona sobre o seu 
contido.  

    

Ve atentamente o tráiler dun filme e recoñece nel os trazos propios da linguaxe cinematográfica.     

Realiza exposicións orais breves, de xeito fluído, adecuado e correcto.     

Realiza descricións orais, de xeito fluído, adecuado e correcto.     

Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual.     
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Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación, coherentes, cohesionados e correctos.     

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas do galego (a colocación do pronome átono), así 
como a fonética propia (pronuncia as sete vogais, o n velar o fonema fricativo palatal xordo). 

    

Amplía o seu coñecemento da fraseoloxía e o léxico relacionado co cine e o teatro, o parentesco e o tempo cronolóxico, e utiliza novas expresións 
nas súas producións orais. 

    

Aplica o seu coñecemento sobre os compoñentes sintácticos (a cláusula) nas súas producións orais.     

Participa na realización dunha escena fílmica de xeito fluído, adecuado e correcto.     

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal.     

Intervén en intercambios de opinións, debates e faladoiros con respecto ás regras de interacción e as opinións alleas.     

Reflexiona oralmente sobre os textos e compara con compañeiros/as a súa opinión sobre as lecturas.     

Coñece, aprecia e aplica as máximas de cooperación e cortesía na comunicación oral.     

Utiliza as fórmulas de tratamento axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa.     

Recoñece as diferenzas entre discursos formais e espontáneos.     

Fai uso dos aspectos prosódicos e a linguaxe non verbal nas súas producións orais e manifesta un progresivo autocontrol das emocións ao falar en 
público. 

    

Participa en conversas espontáneas, reais e simuladas, empregando fórmulas adecuadas para expor a súa opinión, discrepar e convencer.     

Recoñece os rexistros lingüísticos adecuados á cada situación comunicativa e aplica estes coñecementos na práctica.     

Identifica na propia práctica lingüística os trazos propios da xerga estudantil.     

Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona.     

Utiliza estratexias de lectura comprensiva e análise do contido para interpretar os textos e emprega diferentes recursos bibl iográficos e dixitais para 

resolver dúbidas e complementar a información. 
    

Segue os pasos precisos para procurar información nos buscadores de Internet e emprégaa para comprender e ampliar o coñecemen to das 
mensaxes. 

    

Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá.     

Comprende e interpreta textos académicos e recoñece os seus trazos característicos: usa e compara enciclopedias e dicionarios en formato impreso 
e dixital. 
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Coñece e usa con frecuencia e autonomía dicionarios impresos e dixitais e interpreta adecuadamente a información complementaria que conteñen.     

Le en voz alta con dicción, entoación, ritmo adecuado e respecto pola puntuación.     

Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz.     

Le comprensivamente un cómic e interpreta loxicamente o seu contido, en relación coa súa linguaxe gráfica.     

Le dramatizada e comprensivamente un texto teatral e recoñece os seus trazos característicos.     

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos e recoñece os elementos estruturais e formais máis salientables.     

Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos 

e a cita axeitada destes. 
    

Elabora esquemas sinxelos e mapas conceptuais para ordenar as ideas e estruturar o texto.     

Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.     

Utiliza diferentes mecanismos de cohesión textual: anáfora, substitución, elipse e conectores.     

Emprega estratexias para revisar os textos e coidar a súa presentación.     

Utiliza, de xeito progresivamente autónomo, o procesador de textos e a función de corrección.     

Produce textos propios da vida cotiá e as relacións sociais: solicitudes e textos expositivos (un folleto).     

Usa os signos de puntuación en relación coa organización oracional e coa forma do texto.     

Revisa e reescribe os textos con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas: emprega adecuadamente os signos de interrogación e 
exclamación, as parénteses e as comiñas. 

    

Produce textos propios da vida cotiá: unha conversa de Whatsapp.     

Produce textos sinxelos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, descricións e explicacións sobre os contidos.     

Escribe adecuadamente unha ficha de carácter científico, seguindo un modelo.     

Escribe textos narrativos e descritivos sinxelos de forma adecuada e con coherencia, cohesión e corrección.     

Amplía o seu coñecemento da fraseoloxía e o léxico relacionado co cine e o teatro, o parentesco e o tempo cronolóxico e utiliza novas expresións 
nas súas producións escritas. 

    

Aplica o seu coñecemento sobre os compoñentes sintácticos (a cláusula) nos seus escritos.     
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Planifica e escribe adecuadamente unha escena cinematográfica, aplicando os coñecementos desenvolvidos na clase.     

Emprega táboas e cadros auxiliares para extraer e organizar información.     

Realiza listaxes para extraer e organizar información procedente dos textos.     

Emprega un cuestionario para obter información e extrae conclusións dos datos obtidos.     

Reflexiona sobre o uso das tecnoloxías, dando mostras de adoptar unha actitude crítica, responsable e saudable.     

Amplía o seu coñecemento do léxico relativo ao tempo cronolóxico.     

Amplía o seu coñecemento do léxico relativo ao cinema, recoñece os trazos propios da súa linguaxe e utilízaos para elaborar unha escena fílmica.     

Interpreta correctamente un plano dunha cidade e utilízao para calcular a duración temporal dos traxectos.     

Interpreta correctamente gráficos relativos ao coñecemento do galego e utiliza a información extraída para realizar conclusións sobre a situación 

sociolingüística do idioma. 
    

Comprende textos relativos ao medio natural e dá mostras de se interesar pola preservación do contorno e as condicións de vida dos seres vivos.     

Comprende textos de carácter científico e elabora, seguindo un modelo, unha ficha desta índole sobre as características dun animal.     

Comprende textos orais do ámbito audiovisual.     

Procura información en buscadores de Internet para ampliar a información dos textos, consulta páxinas web e emprega recursos en rede.     

Utiliza, de xeito progresivamente autónomo, o procesador de textos e a función de corrección.     

Consulta dicionarios dixitais para resolver dúbidas sobre o léxico e compáraos con obras en formato impreso.     

Comprende mensaxes propias da mensaxería móbil.     

Reflexiona, a partir dun cómic, sobre o emprego da mensaxeria móbil, dando mostras de adoptar unha actitude crítica e responsable.     

Escribe adecuadamente unha conversa de Whatsapp.     

Utiliza recursos procedentes das TIC para mellorar a presentación dos seus textos orais.     

Grava unha escena cinematográfica, de xeito autónomo e adecuado.     

Comprende e escribe adecuadamente correos electrónicos.     

Utiliza estratexias para lograr unha comunicación oral eficaz e adecuada.     
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Aplica técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva para a interpretación dos textos: resume o seu contido, realiza esquemas, 
responde preguntas e define termos destacados. 

    

Planifica as súas producións mediante esquemas, mapas conceptuais e guións, seguindo unhas pautas.     

Emprega estratexias para a revisión e a mellora da presentación dos textos escritos.     

Obtén, de xeito progresivamente autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios e noutras obras de consulta.     

Segue os pasos precisos para procurar e seleccionar información a través dos buscadores de Internet, e utilízaa de xeito eficaz para ampliar os seus 
coñecementos. 

    

Reflexiona sobre as normas ortográficas e morfolóxicas do galego a partir dos textos e aplica os coñecementos adquiridos sobre o funcionamento da 

lingua na produción de textos orais e escritos. 
    

Recoñece e emprega diferentes mecanismos de cohesión lingüística para mellorar as súas producións.     

Coñece, analiza e valora a situación do galego no ensino.     

Reflexiona, a partir dun texto, sobre as materias escolares.     

Toma conciencia dos procesos de aprendizaxe, planifica as tarefas e segue os pasos establecidos.     

Mostra interese pola realización das tarefas, desenvólvese correctamente no traballo cooperativo e xera estratexias para progresar en distintos 
contextos de aprendizaxe, xestionando favorablemente os recursos e motivacións persoais. 

    

Recoñece o erro como parte da aprendizaxe e mostra unha actitude positiva e cooperativa en situacións de avaliación, autoavaliación e coavaliación.     

Dá mostras de valorar positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe e utiliza os coñecementos lingüísticos desenvolvidos 
nunha das linguas para mellorar a comprensión e produción de textos en calquera das outras, desenvolvendo unha competencia comunicativa integrada. 

    

Identifica, en producións lingüísticas propias e alleas, erros e dificultades expresivas e deseña estratexias para mellorar  e progresar de xeito 
autónomo. 

    

Valora a importancia de respectar as normas de interacción e as máximas de cooperación e cortesía nas intervencións orais e d esenvólvese 

oralmente facendo uso destes coñecementos. 
    

Dá mostras de respectar e valorar as opinións alleas, desenvolve a capacidade de diálogo, resolve conflitos e chega a acordos con certa facilidade 
en situacións de estudo e conversas informais. 

    

Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que leven implícitos prexuízos e discriminacións.     

Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos asociados á pronuncia do galego.     

Interpreta adecuadamente os elementos básicos da comunicación non verbal e fai uso destes nas súas interaccións.     
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Reflexiona, a partir dun texto, sobre a integración e a solidariedade no centro educativo, dando mostras de rexeitar todo tipo de prexuízos 
discriminatorios e de asumir valores de cooperación, igualdade e civismo. 

    

Debate sobre o acollemento de inmigrantes e refuxiados, mostrando unha actitude cívica, solidaria e respectuosa cos dereitos humanos.     

Reflexiona, a partir dos textos, sobre as relacións sociais, a autopercepción e a expresión dos propios sentimentos, ofrecendo indicios de manter 
unha actitude mental sociable e saudable. 

    

Conversa sobre diferentes modelos de familia, ofrecendo indicios de respectar os dereitos civís, sexuais e afectivos das persoas e adoptando unha 
actitude non discriminatoria. 

    

Mostra, a través da reflexión, que aprecia o plurilingüismo como expresión de riqueza, respecta os dereitos lingüísticos e valora positivamente as 
medidas de protección das linguas minorizadas. 

    

Asume os seus dereitos e deberes no contexto do centro educativo.     

Manifesta a súa opinión con seguridade e autoconfianza e desenvolve progresivamente destrezas comunicativas e de autocontrol das emocións ao 

falar en público. 
    

Desenvolve o seu sentido crítico e aplica, de xeito progresivo, o propio criterio no tratamento da información e na lectura, interpretación, análise e 
produción de textos. 

    

Desenvolve a creatividade a través da produción de textos sinxelos de intención estética.     

Toma conciencia da importancia das propias decisións e hábitos, así como do impacto destes no medio físico e social, e desenvolve o seu sentido da 
iniciativa. 

    

Desenvólvese adecuadamente en situacións da vida cotiá, amplía o seu coñecemento do léxico relativo ao tempo cronolóxico e asume 
progresivamente a propia xestión do tempo. 

    

Asume riscos, de xeito responsable, e mostra creatividade na elaboración de tarefas individuais e en equipo; toma a iniciativa con frecuencia, 

amosando unha actitude respectuosa e cooperativa. 
    

Recoñece a importancia dos elementos non verbais e das máximas de cooperación e cortesía en función do contexto cultural e situacional.     

Interésase por ampliar o seu coñecemento do idioma, utilizar as formas propias do galego e evitar as interferencias con outras linguas.     

Demostra apreciar a aplicación das normas ortográficas e morfolóxicas nos textos.     

Dá mostras de valorar a interculturalidade e o plurilingüismo como unha fonte de riqueza persoal e social.      

Valora o galego como lingua propia e dá mostras de interesarse pola propia contribución á súa normalización.     

Comprende a importancia do ensino na normalización do galego e interésase por participar nas principais medidas normalizadoras neste ámbito.     
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Valora o estándar como variante unificadora e rexeita os prexuízos asociados ás variedades dialectais.     

Incorpora ao seu repertorio léxico relacionado co cinema e o teatro e valora positivamente o emprego do galego nestes medios.     

Desenvolve progresivamente o seu criterio lector e interésase pola lectura regular; le textos narrativos e teatrais e aproxímase á traxectoria de 
autores e autoras relevantes na literatura xuvenil galega. 

    

Identifica os trazos propios do texto teatral e compara e analiza, baixo guía, textos de diferentes xéneros, sinalando as diferenzas estruturais e 

formais. 
    

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.     

Dá mostras de asimilar os trazos estéticos dos textos e interesarse pola aplicación dos coñecementos adquiridos para progresar na creación literaria.     

Emprega con frecuencia e autonomía as bibliotecas, manexa adecuadamente o sistema de busca e valora positivamente a dispoñibilidade dos seus 
fondos. 
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Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de carácter informativo propios dos medios de comunicación 

audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais), traslada a información importante a esquemas e resumos e distingue as ideas principais e secundarias. 
    

Ve atenta e comprensivamente vídeos de natureza diversa, identifica a súa mensaxe e reflexiona sobre o seu contido.     

Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do ámbito social e educativo e segue instrucións para 

realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 
    

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da 
linguaxe non verbal. 

    

Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

    

Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións.     

Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións orais propias e alleas e propón solucións para melloralas.     

Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos asociados á pronuncia do galego.     

Desenvolve habilidades de escoita activa e mantén unha actitude respectuosa e atenta ante as intervencións alleas en debates e situacións de 
intercambio de opinións. 

    

Recoñece os trazos da variedade estándar do galego e valóraa como variante unificadora.     
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Comprende textos orais en lingua portuguesa e repara nas diferenzas de pronuncia con respecto ao galego.     

Escoita comprensivamente poemas musicados e cancións.     

Escoita comprensivamente un texto teatral e unha canción bilingüe (galego-inglés), identifica o tema e intención comunicativa e reflexiona sobre o 
seu contido.  

    

Ve atentamente o tráiler dun filme e recoñece nel os trazos propios da linguaxe cinematográfica.     

Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual.     

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

    

Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

    

Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada).     

Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.     

Realiza narracións, descricións e exposicións orais breves de xeito fluído, adecuado, coherente,  cohesionado e gramaticalmente correcto.     

Realiza exposicións orais planificadas de xeito fluído, adecuado, coherente, cohesionado e gramaticalmente correcto.     

Fai uso dos aspectos prosódicos e a linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das 

emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 
    

Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da lingua.     

Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral.     

Dramatiza poemas, de xeito fluído e adecuado.     

Participa na realización dunha escena fílmica de xeito fluído, adecuado e correcto.     

Intervén en debates e faladoiros do ámbito educativo con respecto ás regras de interacción e ás opinións alleas.     

Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios.     

Reflexiona oralmente sobre os textos e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre as obras de lectura.     

Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen solicitar unha información ou un servizo.     



 

Páxina 161 de 180 

 

 

 

Coñece, aprecia e aplica as máximas de cooperación e cortesía na comunicación oral.     

Participa en conversas espontáneas, reais e simuladas, empregando fórmulas adecuadas para expor a súa opinión, discrepar e convencer.     

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal.     

Fai un uso eficaz dos aspectos prosódicos e a linguaxe non verbal nas súas producións orais.     

Realiza unha solicitude oral, de xeito fluído e adecuado.     

Analiza as similitudes e diferenzas entre os discursos formais e espontáneos, recoñece os rexistros lingüísticos adecuados a cada situación 
comunicativa e aplica estes coñecementos na práctica. 

    

Identifica na propia práctica lingüística os trazos propios da xerga estudantil.     

Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona.     

Analiza e sintetiza o contido dos textos en resumos e esquemas que estruturan visualmente as ideas.     

Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións.     

Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre elas.     

Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto.     

Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos 
audiovisuais e buscadores de internet. 

    

Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura.     

Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, 

solicitudes e folletos. 
    

Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá.     

Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, correspondencia escolar.     

Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias).     

Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: portadas e titulares.     

Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 
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Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias 
curriculares. 

    

Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e 

escritos. 
    

Coñece e utiliza habitualmente e de xeito autónomo dicionarios impresos ou en versión dixital.     

Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto e elabora a súa propia interpretación deste.     

Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe.     

Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz.     

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos e descritivos e recoñece os elementos estruturais e formais máis salientables.     

Le expresiva e comprensivamente poemas, identifica o seu tema, recoñece os trazos característicos e analiza os principais recursos estilísticos, de 

xeito guiado. 
    

Le comprensivamente un cómic e interpreta loxicamente o seu contido, en relación coa súa linguaxe gráfica.     

Le dramatizada e comprensivamente un texto teatral e recoñece os seus trazos característicos.     

Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos 
e a cita axeitada destes. 

    

Planifica a elaboración dos escritos mediante esquemas sinxelos, mapas conceptuais e guións.     

Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.     

Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores).     

Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das 
ideas expresadas). 

    

Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas.     

Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos e correctores.     

Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos.     

Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes, folletos, conversas de Whatsapp, correos 
electrónicos e participación en foros. 
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Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo (noticias, titulares, a portada dun xornal).     

Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre 
contidos das materias curriculares. 

    

Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos.     

Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido.     

Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos e correctores para 
textualizar e revisar e mellorar os escritos. 

    

Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir 

coñecementos. 
    

Emprega táboas e cadros auxiliares para extraer e organizar información.     

Realiza listaxes para extraer e organizar información procedente dos textos.     

Emprega cuestionarios e enquisas para obter información e extrae conclusións dos datos obtidos.     

Sitúa nun mapa os países pertencentes á comunidade lusófona, coñece os seus principais datos xeográficos e calcula o tamaño da poboación de 

lingua portuguesa no mundo. 
    

Completa palabras computando grafías e realiza sopas de letras.     

Reflexiona sobre o uso das tecnoloxías, dando mostras de adoptar unha actitude crítica, responsable e saudable.     

Amplía o seu coñecemento do léxico relativo ás tarefas domésticas, a alimentación, o contorno, o tempo cronolóxico e o cinema.     

Recoñece os trazos propios da linguaxe cinematográfica e utilízaos para elaborar unha escena fílmica.     

Interpreta correctamente planos.     

Interpreta e elabora gráficos relativos ao uso e coñecemento do galego e utiliza a información extraída para realizar conclusións sobre a situación 
sociolingüística do idioma. 

    

Emprega datos numéricos relativos ás linguas para realizar inferencias sobre a súa situación sociolingüística.     

Comprende textos relativos ao medio natural, reflexiona sobre o seu coidado e dá mostras de se interesar pola preservación do contorno e as 

condicións de vida dos seres vivos. 
    

Ofrece indicios de interesarse pola ciencia e valorar positivamente o coñecemento empírico e as contribucións da investigación á sociedade.     
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Comprende textos de carácter científico e elabora, seguindo un modelo, fichas desta índole.     

Comprende textos orais do ámbito audiovisual.     

Procura información en buscadores de Internet para ampliar a información dos textos, consulta páxinas web e emprega recursos en rede.     

Utiliza, de xeito progresivamente autónomo, o procesador de textos e a función de corrección.     

Consulta dicionarios dixitais para resolver dúbidas sobre o léxico e compáraos con obras en formato impreso.     

Comprende mensaxes propias da mensaxería móbil.     

Reflexiona, a partir dun cómic, sobre o emprego da mensaxeria móbil, dando mostras de adoptar unha actitude crítica e responsable.     

Escribe adecuadamente unha conversa de Whatsapp.     

Utiliza recursos procedentes das TIC para mellorar a presentación dos seus textos orais.     

Grava unha escena cinematográfica, de xeito autónomo e adecuado.     

Comprende e escribe adecuadamente correos electrónicos.     

Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e educativos en lingua galega adaptados á súa idade e compáraos 
con outros similares da lusofonía. 

    

Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos 
e cita axeitada destes. 

    

Utiliza estratexias para lograr unha comunicación oral eficaz e adecuada.     

Aplica técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva para a interpretación dos textos: resume o seu contido, realiza esquemas, 

responde preguntas e define termos destacados. 
    

Planifica as súas producións mediante esquemas, mapas conceptuais e guións, seguindo unhas pautas.     

Emprega estratexias para a revisión e a mellora da presentación dos textos escritos.     

Obtén, de xeito progresivamente autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios e noutras obras de consulta.     

Segue os pasos precisos para procurar e seleccionar información a través dos buscadores de Internet, e utilízaa de xeito eficaz para ampliar os seus 

coñecementos. 
    

Reflexiona sobre as normas ortográficas e morfolóxicas do galego a partir dos textos e aplica os coñecementos adquiridos sobre o funcionamento da     
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lingua na produción de textos orais e escritos. 

Recoñece e emprega diferentes mecanismos de cohesión lingüística para mellorar as súas producións.     

Coñece, analiza e valora a situación do galego no ensino.     

Reflexiona, a partir dun texto, sobre as materias escolares.     

Toma conciencia dos procesos de aprendizaxe, planifica as tarefas e segue os pasos establecidos.     

Mostra interese pola realización das tarefas, desenvólvese correctamente no traballo cooperativo e xera estratexias para progresar en distintos 
contextos de aprendizaxe, xestionando favorablemente os recursos e motivacións persoais. 

    

Recoñece o erro como parte da aprendizaxe e mostra unha actitude positiva e cooperativa en situacións de avaliación, autoavaliación e coavaliación.     

Dá mostras de valorar positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe e utiliza os coñecementos lingüísticos desenvolvidos 
nunha das linguas para mellorar a comprensión e produción de textos en calquera das outras, desenvolvendo unha competencia comunicativa integrada. 

    

Identifica, en producións lingüísticas propias e alleas, erros e dificultades expresivas e deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 

    

Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e 

recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 
    

Dá mostras de respectar e valorar as opinións alleas, desenvolve a capacidade de diálogo, resolve conflitos e chega a acordos con certa fac ilidade 
en situacións de estudo e conversas informais. 

    

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da 
linguaxe non verbal. 

    

Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita e evita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións.     

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

    

Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente.     

Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de interacción e ás opinións alleas.     

Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios.     

Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das 
emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 
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Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da lingua e emprega o rexistro lingüístico adecuado á situación 
comunicativa. 

    

Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen solicitar unha información ou un servizo.     

Desenvólvese adecuadamente en conversas de diverso tipo, respectando as máximas de cooperación e cortesía e utilizando as fórmulas adecuadas.     

Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e normas de convivencia.     

Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran.     

Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego.     

Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de riqueza cultural.     

Coñece e valora as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo.     

Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega.     

Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito educativo e local.     

Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica 

lingüística e na do seu contorno. 
    

Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona.     

Reflexiona, de xeito crítico, sobre as mensaxes dos medios de comunicación e distingue entre contidos informativos e valorativos.     

Reflexiona, a partir dos textos, sobre diferentes formas de inxustiza social, ofrecendo indicios de valorar a igualdade, os dereitos humanos e a 
xustiza. 

    

Coñece e utiliza léxico relativo á diversidade social e cultural e a paz; define diversas formas de discriminación social e dá mostras de rexe itar todo 
tipo de prexuízos, así como calquera forma de violencia. 

    

Reflexiona oralmente e por escrito, a partir dos textos, sobre as condicións de desigualdade entre homes e mulleres, ofrecendo indicios de rexeitar 
prexuízos de xénero. 

    

Reflexiona, oralmente e por escrito, sobre a violencia de xénero, dando mostras de rexeitala en todas as súas manifestacións.     

Reflexiona, oralmente e por escrito, sobre a vida en sociedade, a pertenza a un grupo e as relacións persoais, dando mostras de manter unha 

actitude cívica, cooperativa e non violenta. 
    

Reflexiona oralmente sobre as vantaxes e inconvenientes de vivir no medio rural ou urbano, empregando o propio criterio.     
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Mostra unha actitude crítica e reflexiva ante os medios de comunicación e ofrece indicios de comprender o impacto dos propios hábitos de consumo 
e lecer, adoptando unha disposición  responsable e saudable. 

    

Reflexiona, a partir dos textos, sobre a integración e a solidariedade, dando mostras de rexeitar todo tipo de prexuízos discriminatorios e de asumir 

valores de cooperación, igualdade e civismo. 
    

Mostra unha actitude cívica, solidaria e respectuosa cos dereitos humanos e rexeita os prexuízos sobre as persoas en relación co seu lugar de orixe     

Reflexiona, a partir dos textos, sobre as relacións sociais, a autopercepción e a expresión dos propios sentimentos, ofrecendo indicios de manter 
unha actitude mental sociable e saudable. 

    

Conversa sobre diferentes modelos de familia, ofrecendo indicios de respectar os dereitos civís, sexuais e afectivos das persoas e adoptando unha 
actitude non discriminatoria. 

    

Asume os seus dereitos e deberes no contexto do centro educativo.     

Manifesta a súa opinión con seguridade e autoconfianza e desenvolve progresivamente destrezas comunicativas e de autocontrol das emocións ao 

falar en público. 
    

Desenvolve o seu sentido crítico e aplica, de xeito progresivo, o propio criterio no tratamento da información e na lectura, interpretación, análise e 
produción de textos. 

    

Desenvolve a creatividade a través da produción de textos sinxelos de intención estética.     

Toma conciencia da importancia das propias decisións e hábitos, así como do impacto destes no medio físico e social, e desenvolve o seu sentido da 
iniciativa. 

    

Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá e asume progresivamente a propia xestión do tempo.     

Reflexiona, a partir de lecturas, sobre a súa autonomía persoal e sobre a cooperación no contorno familiar e social.     

Asume riscos, de xeito responsable, e mostra creatividade na elaboración de tarefas individuais e en equipo; toma a iniciativa con frecuencia, 
amosando unha actitude respectuosa e cooperativa. 

    

Recoñece a importancia dos elementos non verbais e das máximas de cooperación e cortesía en función do contexto cultural e situacional.     

Interésase por ampliar o seu coñecemento do idioma, utilizar as formas propias do galego e evitar as interferencias con outras linguas.     

Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir 
coñecementos. 

    

Demostra apreciar a aplicación das normas ortográficas e morfolóxicas nos textos.     
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Dá mostras de valorar a interculturalidade e o plurilingüismo como unha fonte de riqueza persoal e social.      

Valora o galego como lingua propia e dá mostras de interesarse pola propia contribución á súa normalización.     

Demostra valorar a importancia de falar galego no contexto lusófono.     

Comprende a importancia do ensino na normalización do galego e interésase por participar nas principais medidas normalizadoras neste ámbito.     

Valora o estándar como variante unificadora, rexeita os prexuízos asociados ás variedades dialectais e emprega a súa variedade diatópica.     

Incorpora ao seu repertorio léxico relacionado coa música, a radio, o cinema e o teatro e valora positivamente o emprego do galego nestes medios.     

Emprega habitualmente recursos en rede de lecer en lingua galega e portuguesa.     

Coñece, usa e valora os topónimos e antropónimos galegos.     

Desenvolve progresivamente o seu criterio lector e interésase pola lectura regular; le textos narrativos, poéticos e teatrais e aproxímase á traxectoria 

de autores e autoras relevantes na literatura xuvenil galega. 
    

Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.     

Describe, caracteriza, analiza e emprega os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.     

Emprega con frecuencia e autonomía as bibliotecas, manexa adecuadamente o sistema de busca e valora positivamente a dispoñibilidade dos seus 
fondos. 
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7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

7.1. Criterios de avaliación 

 

 

 

Avaliacións parciais 

Realizaranse tres avaliacións parciais. Cada avaliación parcial constará como mínimo dunha proba global na que se 

combinarán varios estándares de aprendizaxe. Nesta proba poderán combinarse preguntas teóricas (que non poderán 

quedar en branco) e exercicios prácticos.  A cualificación terá en conta a corrección e xusteza dos contidos e tamén a 

corrección e calidade da lingua empregada. Caso de haber dúas probas parciais ou máis por avaliación, estas  farán media 

sempre e cando se teña unha nota igual ou superior ao 3. 

Poderase aprobar a avaliación cunha nota media de 4´5 se o alumno suma a nota dos libros de lectura optativos,  sendo 

de 0´5 puntos como máximo cada un deles. A nota obtida deberá ser un 5. 

Ademais, para aprobar o alumno deberá ter Apto o caderno de clase e o libro de lectura obrigatoria. Tamén será condición 
para aprobar utilizar a lingua galega na aula. 

Poderá haber un exame oral cuxa cualificación será APTO/NON APTO. No caso de que se inclúa un exame oral, para 

aprobar a avaliación será condición indispensable a cualificación positiva nesta proba.  

O que non supere a avaliación terá un exame de recuperación no seguinte trimestre. A cualificación desta recuperación 

será a que compute para facer a media entre avaliacións. A nota dos libros de lectura (ata 0,5 por cada un) só conta para o 

exame convencional de avaliación, non para a recuperación. A nota da recuperación deberá ser igual ou superior a 5 e, de 

ser o caso, deberá superarse o control do libro de lectura obrigatorio.  

Cando o/a alumno/a aprobado/a obteña de media en calquera avaliación unha cualificación decimal superior a 0,5 

poderase redondear á alza, sempre que demostre interese pola materia, participación activa na clase e realizase os 
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traballos propostos. 

 

Avaliación final 

A nota da avaliación ordinaria establecerase segundo a nota media entre as tres avaliacións, sempre que o alumno teña 

dúas avaliacións aprobadas cun 5 e a terceira cun 3 ou máis. O resultado da nota media deberá ser un 5 como mínimo 

para aprobar o curso. Na cualificación final o redondeo farase a favor do/a alumno/a a partir dun 5 sempre que demostre 

interese pola materia, participación activa na clase e realizase todos os traballos propostos.  

  Os/as alumnos/as que suspenden terán un exame final con todos os contidos, ou, se é o caso, do libro de lectura 

obrigatoria. A nota para aprobar será igualmente 5. 

  O alumnado que desexe subir a nota final de curso, baixo a súa responsabilidade, tamén se presentará ao exame final, 

sendo a súa cualificación final a que obteña nesta proba global. 

 Obviamente, a lingua vehicular e de uso obrigatorio na aula é o galego. O non emprego desta lingua será avaliado 

negativamente e provocará o suspenso na materia. 

 

Avaliación extraordinaria 

Consistirá nunha proba global de toda a materia dada en xuño ou, se é o caso, en setembro. Esta proba incluirá o exame 

do(s) libro(s) de lectura obrigatoria para aqueles alumnos que o(s) tiveren suspensos. Para aprobar será necesario obter 

unha cualificación igual ou superior a 5 no exame da materia e, no seu caso, aprobar o(s) libro(s) de lectura con Apto. No 

caso dos libros de lectura obrigatoria pendentes, a non superación do control implica o suspenso na materia e a 

necesidade de a recuperar no curso seguinte.   

 



 

Páxina 171 de 180 

 

 

 

7.2. Criterios de cualificación 

 

Criterios de cualificación 

Requisitos indispensables para aprobar a materia 

Para aprobar a materia de Lingua Galega e Literatura é indispensable cumprir cos requisitos que a continuación se 

relacionan. O incumprimento de calquera deles implicará un suspenso na materia: 

• Ter completo o caderno de clase, con todas as actividades propostas realizadas, o cal implica o traballo 

diario na aula, así como a inclusión das posibles explicacións complementarias do profesor. Valoraranse 

aspectos como organización, limpeza, caligrafía ... 

• Ter unha cualificación final igual ou superior a cinco. 

• Ter superada a proba do libro de lectura obrigatorio. 

• Empregar como lingua vehicular de uso obrigatorio na aula o galego. 

 

Criterios de corrección de FALTAS: 

Desconto por faltas. 

Sobre a puntuación global do exame poderanse descontar ata un máximo de 1 punto. Distinguirase entre :  

Faltas leves (acento non diacrítico). Penalizaranse con 0´05 

Faltas graves (acento diacrítico, b/v, h, y ...). Penalizaranse con 0´1 

Faltas moi graves. Penalizaranse con 0´2. Considéranse faltas moi graves, entre outras:  

-o emprego de tempos compostos 

-o non mantemento da alternancia vocálica nos verbos 

-o uso incorrecto do infinitivo conxugado 

-a confusión de te e che 

-a confusión de lle e lles 

-a colocación incorrecta dos pronomes átonos 

-o uso incorrecto do posesivo sen artigo 
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-o emprego do relativo quen en plural 

-o emprego de plural en –os nos demostrativos 

-a non contracción dalgunhas preposicións con certos pronomes 

-o uso de algún posposto con valor negativo 

-a formación incorrecta do plural dos substantivos rematados en –l 

-a asignación incorrecta do xénero nalgúns substantivos 

-o uso incorrecto da preposición a co complemento directo 

-castelanismos léxicos ou gramaticais 

 

Libros de lectura 

En cada avaliación, os alumnos deberán ler un libro con carácter obrigatorio do que se fará unha proba de lectura. A nota 

do control de lectura será APTO/NON APTO. O/a alumno/a que non supere a proba de lectura non aprobará a avaliación. 

Cando un alumno teña a avaliación superada pero NON APTO o libro de lectura a nota da avaliación será un 4 e terá unha 

recuperación do libro de lectura obrigatoria na seguinte avaliación. En caso de non superar a recuperación do libro de 

lectura en ningunha das ocasións o alumno/a deberá acudir á convocatoria extraordinaria de setembro. Se suspende de 

novo o control de lectura do libro obrigatorio na convocatoria de setembro o/a alumno/a suspenderá a materia e deberá 

recuperala no curso seguinte. 

Haberá, tamén, dúas lecturas optativas en cada unha das avaliacións. Cada libro de lectura voluntaria sumará, como 

máximo, 0´5p sobre a nota global da avaliación. Pode sumarse a un 4´5 para obter a avaliación positiva. Será necesario 

obter un 5 de nota media para superar a avaliación. 

Haberá, tamén, dúas lecturas optativas en cada unha das avaliacións. Cada libro de lectura voluntaria sumará, como 

máximo, 0´5p sobre a nota global da avaliación. Pode sumarse a un 4´5 para obter a avaliación positiva. Será necesario 

obter un 5 de nota media para superar a avaliación. 

Exame oral 

Poderá haber un exame oral cuxa cualificación será APTO/NON APTO. No caso de que se inclúa un exame oral, para 

aprobar a avaliación será condición indispensable a cualificación positiva nesta proba. 

Recuperación de avaliación 

 O alumno que non supere a avaliación terá un exame de recuperación no seguinte trimestre. A cualificación desta 
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recuperación será a que compute para facer a media entre avaliacións. A nota dos libros de lectura (ata 0,5 por cada un) só 

conta para o exame convencional de avaliación, non para a recuperación. A nota da recuperación deberá ser igual ou 

superior a 5 e, de ser o caso, deberá superarse o control do libro de lectura obrigatorio.  

  Cando o/a alumno/a aprobado/a obteña de media en calquera avaliación unha cualificación decimal superior a 0,5 

poderase redondear á alza, sempre que demostre interese pola materia, participación activa na clase e realizase os 

traballos propostos. 
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8. Criterios de promoción 

Os criterios que serán de aplicación neste curso 2016-2017 na promoción de alumnado serán aqueles que se establezan nesta comunidade autónoma 
como consecuencia da aplicación da LOMCE. 

 

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Programa  a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o 
tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de xeito 
progresivo os contidos da programación de 
aula tendo en conta as particularidades de 

cada un dos grupos. 

  

  4.  Programa actividades e estratexias en 
función dos estándares de aprendizaxe. 

  

  5.  Planifica as clases de xeito flexible, 
preparando actividades e recursos axeitados á 
programación de aula e ás necesidades e os 
intereses do alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e 
os instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos seus alumnos. 

  

  7. Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que podan ter contidos afíns á 
súa disciplina. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 
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Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao 
principio de cada unidade. 

  

  2.  Formula situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais eou coa súa funcionalidade.  

  

  4.  Informa sobre os progresos acadados e 
as dificultades atopadas.  

  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades 
cos intereses do alumnado. 

  

  6.  Estimula a participación activa dos 
estudantes en clase. 

  

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas 
antes de pasar a unha nova unidade ou tema 
con mapas conceptuais, esquemas… 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para resolver dúbidas 
e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases. 

  

 4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo 
para apoiar os contidos na aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén 
unha comunicación fluída cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dun xeito 

ordenado e comprensible para os alumnos. 
  

  8.  Formula actividades que permitan acadar 
os estándares de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

  

  9.  Formula actividades grupais e individuais.   
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ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Realiza a avaliación inicial a principio de 
curso para axustar a programación ao nivel 
dos estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

  

  3.  Revisa, a cotío, os traballos propostos na 
aula e fóra dela. 

  

  4.  Proporciona a información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e o xeito de 
melloralas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os 
traballos e actividades dos alumnos e dá 
pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza criterios de avaliación abondo, que 
atenda de xeito equilibrado a avaliación dos 
diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

  8.  Propón novas actividades que facilites a 
adquisición de obxectivos cando estes non 
teñan sido acadados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de máis nivel 
cando os obxectivos teñan sudo acadados con 
suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel dos estudantes, 
etc. 

  

11.  Emplea diferentes medios para informar 
dos resultados aos estudiantes e ás familias. 

  

10. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes  

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 
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Na ESO, as materias son de contido progresivo polo que a súa superación nun curso supón a superación da materia 
do curso anterior se estivese pendente.  

Ademais da avaliación continua correspondente ao curso no que se está matriculado, realizarase outra avaliación 
continua particular para a materia pendente, avaliación que será independente da anterior. A superación de esta 
avaliación continua particular suporá o aprobado da materia pendente. 

Para a preparación desta avaliación continua, entregarase aos alumnos unha serie de traballos, que serán 
supervisados polo profesor da aula para a súa realización e corrección. Estes traballos, que serán valorados polo 
docente, incluirán exercicios similares aos que se esixirán na realización das probas e a nota que se obteña neles suporá 
o 10 por cento do total da avaliación parcial correspondente. 

Ademais das dúas opcións xa citadas (avaliación continua do curso actual e avaliación continua particular para a 
materia do curso anterior), existe unha terceira vía para aprobar a materia pendente: as convocatorias oficiais que se 
realizarán nos meses de maio e setembro e nas que se realizan probas sobre a totalidade da materia. 

O profesor ou a profesora que se encarguendo de supervisar o progreso destes alumnos é o profesor que imparte a 
materia no curso actual. Os alumnos que non cursen a materia no curso actual serán supervisados polo xefe ou xefa do 
departamento. 

 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 

consecuencia dos seus resultados  

Deseño da avaliación inicial 

Ao inicio do curso comprobaranse os coñecementos previos dos alumnos e das alumnas de cada grupo mediante 
unha avaliación inicial que consistirá nunha proba sobre comprensión dun texto e unha serie de cuestións  relacionadas 
cos contidos do curso, a esta proba escrita inicial poderanse engadir os datos extraídos da observación do 
desenvolvemento do alumno ou alumna na práctica de aula diaria  

Medidas individuais e colectivas 

O obxectivo desta proba diagnóstica é o de coñecer o nivel inicial de que parte o alumnado e será de utilidade, 
asemade, para o establecemento, de darse a pertinente dispoñibilidade horaria, de programas específicos de reforzo 
na materia de Lingua Galega e Literatura para aqueles alumnos e aquelas alumnas en que se detecte unha necesidade 
de aplicación de medidas individuais. A nivel de grupo, sobre a base dos datos recadados na avaliación inicial 
perfilaranse os materiais de aula e o deseño de actividades. 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos 
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proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A partir dela poderemos:  

 

•  Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no 
seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades 
e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia 
familiar, etc.).  

•  Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de tempos 
grupais para favorecer a intervención individual).  

•  Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se van 
empregar.  

•  Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.  

•  Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.  

•  Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que 
interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  

 

Os alumnos e alumnas con necesidades especiais promoveranse para asistir a clases de apoio coa PT.  

 

 Este curso 2015-16 non haberá un agrupamento ou programa de reforzo en ningún curso da ESO. 

12. Medidas de atención á diversidade 

Medidas de atención á diversidade 

En colaboración co departamento de orientación se procurará detectar os casos dos alumnos que 
precisen medidas de atención especiais e elaboraranse actividades ó seu nivel para conseguir que poidan 
avanzar na súa aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, 

con carácter informativo, faise os alumnos de primeiro e segundo curso da ESO. 

En función das características, do número de individuos que precisan atención, e da dispoñibilidade do centro 
(tanto persoal como material) poden facerse agrupamentos específicos para mellorar as competencias deste 
alumnado na materia de Lingua e Literatura. 

Neste curso 2018-19 existen dous grupos de exención de francés que reciben cadansúas dúas horas 

semanis de reforzo en lingua galega (2º ESO A,B,C).  
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13. Concreción dos elementos transversais  

 

Elementos transversais que se traballarán 

Comprensión lectora: será tratada mediante lecturas e diferentes tipos de textos durante todo o curso para ser quen de 
extraer a información necesaria e progresar no coñecemento, lectura e estudo da literatura e no goce da lectura como fonte 
de enriquecemento persoal e cultural. 

Expresión oral e escrita: traballarase mediante a expresión ordenada e clara de pensamentos, emocións e opinións. 
Fomentarase asemade o diálogo, a formación dun xuízo crítico, a xeración de ideas, a estruturación do coñecemento, a 
dotación ao discurso de coherencia e cohesión, a adopción de decisións e o goce da escoita, lendo ou expresándose de 
forma oral (respectando as normas de comunicación) e escrita. 

Comunicación audiovisual: será tratada mediante a busca, selección e emprego de ferramentas dixitais para transmitir 
información e comprender as mensaxes dos medios de comunicación, así como para construír distintos tipos de 
documento. 

Tecnoloxías da información e da comunicación: traballarase mediante a utilización de ferramentas en soportes variados 
(dicionarios, enciclopedias, xornais dixitais e outros) coa intención de mellorar as habilidades de obtención de información, 
así como mediante a adquisición de coñecementos axeitados para seleccionar, analizar criticamente, organizar, relacionar 
e sintetizar a información co fin de transformala en coñecemento. Fomentarase o uso das novas tecnoloxías para a 
aprendizaxe de contidos da materia. Procurarase asemade o fomento do uso da rede de maneira autónoma no 
desenvolvemento da materia, tanto na aula, coordinados polo profesor, como fóra dela. 

Espírito emprendedor: será tratado a través do desenvolvemento da iniciativa persoal e da autonomía mediante a 
intervención en situacións de comunicación real ou simulada, así coma na elaboración de textos propios, na participación 
en traballos e proxectos en grupo e na expresión da propia opinión con espírito crítico. 

Educación cívica e constitucional: traballarase mediante a comprensión crítica da realidade, así como mediante o 
coñecemento e exercicio dos valores democráticos e dos dereitos civís en textos seleccionados de lectura e comentario. 
No que fai á educación cívica, o respecto escrupuloso a aspectos básicos de educación, convivencia, urbanismo e respecto 
mutuo formarán parte obrigatoria do día a día do alumnado na aula de Lingua e fóra dela, o que inclúe as actividades 
complementarias e extraescolares que se realicen coa presenza ou supervisión do profesor de Lingua. 

Educación para a paz, desenvolvemento dos valores de tolerancia e respecto polos dereitos humanos: será especialmente 
tratada no día a día da aula así como nos temas onde se fale do conflito lingüístico e do respecto polas diferentes 
variedades lingüísticas, así como en textos seleccionados de lectura e comentario. 

Prevención da violencia de xénero e de calquera tipo de violencia ou discriminación: o esforzo coeducativo será un dos 
eixos da nosa actividade docente e nel incluiranse tanto contidos presentes no libro de texto como aqueloutros que vaian 
aparecendo no día a día nos medios de comunicación impresos ou dixitais. Fomentarase o debate e a reflexión sobre a 
igualdade entre homes e mulleres así como da necesidade de iniciativas proactivas a prol da promoción e igualdade da 
muller na sociedade contemporánea e unha reflexión crítica dos estereotipos de xénero que operan na sociedade. Na 
prevención e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida así como de calquera forma de violencia (de 
xénero, contra persoas con discapacidade, racismo, xenofobia ou outras) búscase que o alumnado aprenda a dar a súa 
opinión e a argumentar con educación e respectando as regras que rexen este tipo de intercambios comunicativos, sen 
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monopolizar a palabra, respectando as quendas de intervención e empregando un ton de voz axeitado. 

A educación ambiental e o respecto polo medio natural: fomentarase as referencias e reflexións críticas sobre a nosa 
relación co medio natural, a contaminación ambiental, os animais e as plantas, para traballar a importancia do respecto 
polo medio ambiente e a educación ambiental. 

 

Outros temas tales coma a educación medioambiental, a educación para a saúde, a educación viaria... serán introducidos a 
través da selección de textos empregados e do seu comentario. 

 

 

14. Actividades complementarias e extraescolares 

Actividades complementarias e extraescolares 

Para o curso de 2º de ESO están por determinar. 

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos 
resultados académicos e procesos de mellora 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

Este departamento distribúe entre os seus membros á finalización de cada avaliación e no mes de xuño unha enquisa na que se 
recollan os aspectos máis significativos do desenvovemento da programación, entre eles o grao de cumprimento da mesma, motivos, 
se os houber, de non acadar o 100% do establecido, cambios introducidos na programación ao longo da avaliación (ou do curso) e a 
súa motivación, a cantidade de libros voluntarios que se leron na avaliación así como a valoración por parte do alumnado dos libros 
lidos e actividades desenvoltas polo departamento. O departamento, en reunión ordinaria ao final de cada avaliación e nas 
convocatorias ordinaria de xuño e extraordinaria de setembro, porá en común os resultados da enquisa e analizará as cualificacións 
académicas do alumnado na nosa materia con vistas a introducir melloras na nosa práctica docente en cursos vindeiros. 

 

 


