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1. Introdución e contextualización 

Introdución xeral 

A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias, 
contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e 
etapas educativas reguladas pola citada Lei.O Real decreto 1105/2014, de 26 dediciembre, establece o currículo básico 
da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Segundo a Lei 8/2013, corresponde ao Goberno o deseño básico, en relación cos obxectivos, competencias, contidos 
e criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o 
carácter oficial e a validez en todo o territorio nacional das titulacións ás que se refiere esta Lei Orgánica. Non obstante, 
dentro dos límites establecidos polas Administracións, os centros docentes desenvolverán e complementarán, no seu 
caso, o currículo e as medidas de atención á diversidade establecidas polas Administracións educativas, adaptándoos ás 
características do alumnado e á súa realidade educativa co fin de atander a todo o alumnado. 

De acordo co artigo 10 do RD 1105/2014, a finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria consiste en acadar que os 
alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, 
científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e de traballo; preparalos para a súa 
incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formalos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas 
na vida como cidadáns. 

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 expresiónsculturais (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. Destexeito, 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 e a estrutura de textos orais propios dos medios de comunicación 

audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes). 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, 
reportaxes e crónicas. 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 

atopadas. 

LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar 
ou en calquera das variedades dialectais. 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro do ámbito educativo e elabora 
un esquema ou resumo. 

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 

LGB1.5.1. 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). 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos 
da linguaxe non verbal. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir da p ráctica habitual de 
autovaliación e propón solucións para melloralas. 

LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e 
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respecta as dos demais. 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e coloquios. 

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e 
despedida. 

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as regras morfosintácticas desta l ingua, en especial a 
colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

LGB1.8.4. 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. 

LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e a lleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. 

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 

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

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa tipoloxía textual (convocatoria, 
actas de reunión e regulamentos). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir da información 
obtida nas bibliotecas. 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o 
coñecemento da mensaxe. 

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. 

LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do emisor. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información. 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, 

actas de reunións e intervencións en foros. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares elaborados a partir de 
información obtida en bibliotecas e outras fontes de información. 

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, 
organización de títulos, capítulos, etc. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e 
ben cohesionados. 

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos. 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao 
seu escrito. 

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). 

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, 
ortográficas e gramaticais). 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a presentación  e facilitar a corrección 
dos textos escritos. 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes 
sociais de lectores e escritores. 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e 
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progresa na aprendizaxe. 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as desempeñan. 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en 
conta os parámetros anteriores. 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas erelacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

LGB13.1. 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 medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a  súa postura. 

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á realidade galega. 

LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a 

súa postura. 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e económica galega. 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa promoción. 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno 

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus 
principais trazos característicos. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da li teratura galega correspondente. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos seus princ ipais contidos, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) 
período(s). 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916. 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde 
destes.a Idade Media ata 1916 e escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos representativos da literatura galega desde a Idade 

Media ata 1916. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas. 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

 

 

 

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

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente.  

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a 
información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e 
seleccionar información. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos 
propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, 
reportaxes. 

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares 
elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e outras fontes de información. 

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas 
ao pé de páxina, organización de títulos, capítulos, etc. 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente 
reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer 
os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas erelacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias).  

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

 

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

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas atopadas. 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro do 
ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

LGB1.5.1. 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). 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir 
da práctica habitual de autovaliación e propón solucións para melloralas. 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega.  

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

LGB1.8.7. 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. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais.  

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario.  

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

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos e explicativos 
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elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas. 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a 
información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais.  

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e 
seleccionar información. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para redactar 
textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seu 
escritos. 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente 
reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma 
(cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua.  

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a 
tipoloxía textual. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as desempeñan.  

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas erelacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

LGB13.1. 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 

LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 

LGB1.5.1. 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). 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de interacción, intervención e cortesía, 
manifesta as súas opinións e respecta as dos demais. 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e coloquios. 

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os demais e usa 
fórmulas de saúdo e despedida. 

LGB1.8.4. 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. 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. 

LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo.  

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente.  

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes.  

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos.  

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos 
propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. 

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer 
os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de 
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cada emisor. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de 
explicar a súa postura. 

LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e 
amósase capaz de explicar a súa postura. 

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e 
económica galega. 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios 
ata 1916. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa promoción. 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico 
cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

LGB4.7.3. 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 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

LGB1.8.4. 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. 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. 

LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo.  

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. 

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), no plano morfosintáctico 
(condensación, concisión e economía) e no plano léxico-semántico (léxico connotativo, simbólico e atractivo para o 
receptor). 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público.  

 

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

LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto.  

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer 
os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos 
e xuízos. 

 

 
 

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso 
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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 seusdereitos no respecto ásdemaispersoas, 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 comúnsdunhasociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 

B1.5. 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. 

 

 

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais 

propias e alleas da actividade educativo, tanto espontáneas como 

planificadas. 

 

B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo 

e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

 

B1.7. Participar activamente en situación propias do ámbito 

educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de 

opinión. 

 

 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 

necesarias para falar en público: planificación do discurso nas 

prácticas orais formais e informais. 

 

 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en 

situacións formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

 

 

 

B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 

coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou 

social da vida cotiá e educativa. 

 

 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro 

neutro, informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou 

educativa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 

B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de 

texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

 

 

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de 

calquera tipo de texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

 

B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e 

interrelación social a través da escritura. 

 

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e 

interrelación social a través da escritura. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a 

posibles interferencias. 

 

 

B3.4.Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega. 
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B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores 

textuais máis comúns, en particular os presentativos, secuenciadores 

de adición, e mais dos mecanismos de cohesión textual como a 

referencia interna de tipo léxico. 

 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas 

producións propias os diferentes conectores textuais e os 

principais mecanismos de cohesión. 

 

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 desenvolvementopersoal. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 

necesarias para falar en público: planificación do discurso nas 

prácticas orais formais e informais. 

 

 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en 

situacións formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

 

 

B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de 

técnicas e estratexias para a produción de textos orais sobre temas 

de actualidade. 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e 

estratexias para realizar exposicións orais planificadas. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 

B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que 

facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura 

comprensiva e crítica de textos. 

 

B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura 

comunicativa das mensaxes e a intención do emisor dos textos 

expositivos e explicativos. 

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura 

comunicativa dos textos expositivos e explicativos. 

 

B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e 

as TIC para obter, organizar e seleccionar a información. 

 

 

 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as 

bibliotecas e outros recursos relacionados coas TIC para obter, 

organizar e seleccionar información. 

 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da 

vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 

intervencións en foros. 

 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da 

vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión 

e intervencións en foros. 

 

B2.10. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios 

dos medios de comunicación, fundamentalmente, entrevistas, 

crónicas e reportaxes. 

 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 

xornalísticos informativos e de opinión, fundamentalmente, 

entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos 

expositivos do ámbito educativo a partir da información obtida na 

biblioteca ou outras fontes de documentación. 

 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos 

do ámbito educativo: informes e proxectos sobre tarefas 

educativas das materias curriculares. 

 

B2.12. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, 

coherencia, cohesión e respecto polas normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 

 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, 

coherencia, cohesión e con respecto polas normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 
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B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir erros. 

 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir as producións escritas. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, 

con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da 

fraseoloxía. 

 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías 

gramaticais na elaboración de textos escritos e orais. 

 

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de 

creación de palabras (derivación e composición). 

 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de 
palabras e as posibilidades de combinación para crear novas 

palabras para crear novos elementos léxicos. 

 

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das 
bibliotecas e doutras fontes de consulta en diferentes soportes, 

especialmente sobre cuestións de uso, de norma e como fonte de 

obtención de información. 

 

B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as 
bibliotecas e outras fontes de consulta para resolver dúbidas e 

progresar na aprendizaxe. 

 

 

B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas 

ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz. 

 

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 

 

B3.8. Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as 
desempeñan de cara á mellora da construción de textos orais e 

escritos con emprego dunha terminoloxía axeitada. 

 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais 

e as unidades que as desempeñan. 

 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores 
textuais máis comúns, en particular os presentativos, secuenciadores 

de adición, e mais dos mecanismos de cohesión textual como a 

referencia interna de tipo léxico. 

 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas 
producións propias os diferentes conectores textuais e os 

principais mecanismos de cohesión. 

 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos 

parágrafos e a vinculación e progresión temáticas en textos alleos e 

propios. Elaboración de textos tendendo a estes valores. 

 

B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. 

Elaborar producións propias segundo estes parámetros. 

 

B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 

nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados cos elementos 

transversais enos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

B3.12. Participar en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 

nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais enos que se eviten estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 

B3.13. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos 
sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa 

integrada. 

 

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a comparación e transformación de textos, 

enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 

solucionar problemas de comprensión e para a produción de 

textos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se 

describan e analicen textos literarios representativos da literatura 

galega desde a Idade Media ata 1916. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se 

describan e analicen textos representativos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916. 
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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 calqueraoutra condición ou circunstancia persoalou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 
entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 

B1.5. 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. 

 

 

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais 

propias e alleas da actividade educativo, tanto espontáneas como 

planificadas. 

 

B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo 

e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

 

B1.7. Participar activamente en situación propias do ámbito 

educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de 

opinión. 

 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 

necesarias para falar en público: planificación do discurso nas 

prácticas orais formais e informais. 

 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en 

situacións formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 

B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de 

texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

 

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de 

calquera tipo de texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos 

medios de comunicación audiovisual, con especial atención ás 

entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes.  

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita 

e explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, o datos 
relevantes de textos orais dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias 

dos medios de comunicación, con especial atención aos programas 

de carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

 

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos 

medios de comunicación, analizar criticamente os seus contidos e 

interpretar as connotacións e mensaxes discriminatorias implícitas. 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos 

expositivos e argumentativos. 

 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e 

argumentativos. 

 

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 

usados no ámbito educativo (presentacións, relatorios e 

intervencións en mesas redondas). 

 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos 

utilizados no ámbito educativo (presentacións, relatorios e 

intervencións en mesas redondas) e identificar as ideas principais 

e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e 

diferenciar as explicacións dos argumentos. 

 

B1.5. 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. 

 

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais 

propias e alleas da actividade educativo, tanto espontáneas como 

planificadas. 
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B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo 

e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

 

B1.7. Participar activamente en situación propias do ámbito 

educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio 

de opinión. 

 

B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou 

social da vida cotiá e educativa. 

 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro 
neutro, informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou 

educativa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá 

e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 

regulamentos. 

 

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións 

sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de 

comunicación e distinción dos contidos informativos e das opinións 

en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de 

comunicación e distinguir entre información e opinión en 

entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

B2.4. Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito 

educativo, especialmente os expositivos e explicativos 

(enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta). 

 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter educativo, 

especialmente os expositivos e explicativos: enciclopedias, webs 

educativas e outros materiais de consulta. 

 

B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de 

texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

 

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de 

calquera tipo de texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

 

B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e 

interrelación social a través da escritura. 

 

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e 

interrelación social a través da escritura. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a 

posibles interferencias. 

 

B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua 

galega. 

 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos 

medios de comunicación audiovisual, con especial atención ás 

entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita 

e explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, o datos 

relevantes de textos orais dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias 

dos medios de comunicación, con especial atención aos programas 

de carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

 

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos 

medios de comunicación, analizar criticamente os seus contidos e 

interpretar as connotacións e mensaxes discriminatorias implícitas. 

 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos 

expositivos e argumentativos. 

 

 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e 

argumentativos. 
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B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 

usados no ámbito educativo (presentacións, relatorios e 

intervencións en mesas redondas). 

 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos 

utilizados no ámbito educativo (presentacións, relatorios e 

intervencións en mesas redondas) e identificar as ideas principais 

e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e 

diferenciar as explicacións dos argumentos. 

 

B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e 

estratexias para a produción de textos orais sobre temas de 

actualidade. 

 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e 

estratexias para realizar exposicións orais planificadas. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 

regulamentos. 

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións 

sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

 

 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de 

comunicación e distinción dos contidos informativos e das opinións 

en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

 

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de 

comunicación e distinguir entre información e opinión en 

entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

B2.4. Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito 

educativo, especialmente os expositivos e explicativos 

(enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta). 

 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter educativo, 

especialmente os expositivos e explicativos: enciclopedias, webs 

educativas e outros materiais de consulta. 

 

B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e 

as TIC para obter, organizar e seleccionar a información. 

 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as 

bibliotecas e outros recursos relacionados coas TIC para obter, 

organizar e seleccionar información. 

 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, textos propios da vida 

cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 

intervencións en foros. 

 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida 

cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 

intervencións en foros. 

 

B2.10. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios 

dos medios de comunicación, fundamentalmente, entrevistas, 

crónicas e reportaxes. 

 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 

xornalísticos informativos e de opinión, fundamentalmente, 

entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos 
expositivos do ámbito educativo a partir da información obtida na 

biblioteca ou outras fontes de documentación. 

 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos 
do ámbito educativo: informes e proxectos sobre tarefas 

educativas das materias curriculares. 

 

B2.12. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, 
coherencia, cohesión e respecto polas normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 

 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, 
coherencia, cohesión e con respecto polas normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas 

 

B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir erros. 

 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir as producións escritas. 

 

B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e 

interrelación social a través da escritura. 
B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e 

interrelación social a través da escritura. 
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Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, 

con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da 

fraseoloxía. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías 

gramaticais na elaboración de textos escritos e orais. 

 

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de 

creación de palabras (derivación e composición). 

 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de 
palabras e as posibilidades de combinación para crear novas 

palabras para crear novos elementos léxicos. 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a 

posibles interferencias. 

 

B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua 

galega. 

 

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das 

bibliotecas e doutras fontes de consulta en diferentes soportes, 

especialmente sobre cuestións de uso, de norma e como fonte de 

obtención de información. 

 

B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as 

bibliotecas e outras fontes de consulta para resolver dúbidas e 

progresar na aprendizaxe. 

 

B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas 

ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz. 

 

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 

 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

 

B3.8. Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as 
desempeñan de cara á mellora da construción de textos orais e 

escritos con emprego dunha terminoloxía axeitada. 

 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais 

e as unidades que as desempeñan. 

 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores 
textuais máis comúns, en particular os presentativos, secuenciadores 

de adición, e mais dos mecanismos de cohesión textual como a 

referencia interna de tipo léxico. 

 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas 
producións propias os diferentesconectores textuais e os principais 

mecanismos de cohesión. 

 

B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa 

expresada. 

 

B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de 

textos orais e escritos. 

 

B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 

nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados cos elementos 

transversais enos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

B3.12. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 

nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados cos elementos 

transversais enos que se eviten estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

B3.13. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos 

sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa 

integrada. 

 

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das 

linguas, mediante a comparación e transformación de textos, 

enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a produción de 

textos. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización 

coas TIC para a realización de traballos e cita axeitada destas. 

 

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos 

recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada 

destas. 
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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 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que 

facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura 

comprensiva e crítica de textos. 

 

B2.12. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, 

coherencia, cohesión e respecto polas normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, 

coherencia, cohesión e con respecto polas normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 

 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en simesmo, 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 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 

necesarias para falar en público: planificación do discurso nas 

prácticas orais formais e informais. 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en 

situacións formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

 

B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e 

estratexias para a produción de textos orais sobre temas de 

actualidade. 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e 

estratexias para realizar exposicións orais planificadas. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e 

as TIC para obter, organizar e seleccionar a información. 

 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as 

bibliotecas e outros recursos relacionados coas TIC para obter, 

organizar e seleccionar información. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos 

medios de comunicación audiovisual, con especial atención ás 

entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa 

implícita e explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, o 
datos relevantes de textos orais dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias 

dos medios de comunicación, con especial atención aos programas 

de carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

 

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos 

medios de comunicación, analizar criticamente os seus contidos e 

interpretar as connotacións e mensaxes discriminatorias implícitas. 

 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos 

expositivos e argumentativos. 

 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e 

argumentativos. 
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B1.4. Comprensión, interpretación e valoración detextos orais 

usados no ámbito educativo (presentacións,relatorios eintervencións 

en mesas redondas). 

 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos 

utilizados no ámbito educativo (presentacións, relatorios e 

intervencións en mesas redondas) e identificar as ideas principais 

e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e 

diferenciar as explicacións dos argumentos. 

 

B1.5. 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. 

 

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais 

propias e alleas da actividade educativo, tanto espontáneas como 

planificadas. 

 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética 

galega correcta e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan 

asociar a ela. 

 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega 

correcta e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar 

a ela. 

 

B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo 

e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

 

▪ B1.7. Participar activamente en situación propias do ámbito 

educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de 

opinión. 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 

necesarias para falar en público: planificación do discurso nas 

prácticas orais formais e informais. 

 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en 

situacións formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

 

B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 

coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou 

social da vida cotiá e educativa. 

 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro 

neutro, informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou 

educativa. 

 

B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de 

técnicas e estratexias para a produción de textos orais sobre temas 

de actualidade. 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e 

estratexias para realizar exposicións orais planificadas. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que 

facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura 

comprensiva e crítica de textos. 

 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e 

das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 

regulamentos. 

 

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das 

relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de 

comunicación e distinción dos contidos informativos e das opinións 

en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de 

comunicación e distinguir entre información e opinión en 

entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

B2.4. Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito 

educativo, especialmente os expositivos e explicativos 

(enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta). 

 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter educativo, 

especialmente os expositivos e explicativos: enciclopedias, webs 

educativas e outros materiais de consulta. 

 

B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura 

comunicativa das mensaxes e a intención do emisor dos textos 

expositivos e explicativos. 

 

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura comunicativa 

dos textos expositivos e explicativos. 

 

B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e 

as TIC para obter, organizar e seleccionar a información. 

 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as 

bibliotecas e outros recursos relacionados coas TIC para obter, 

organizar e seleccionar información. 
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B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de 

texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

 

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de 

calquera tipo de texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do 

galego. 

 

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns 

fonéticos do galego. 

 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión 

eintervencións en foros. 

 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 

intervencións en foros. 

 

B2.10. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios 
dos medios de comunicación, fundamentalmente, entrevistas, 

crónicas e reportaxes. 

 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 
xornalísticos informativos e de opinión, fundamentalmente, 

entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos 
expositivos do ámbito educativo a partir da información obtida na 

biblioteca ou outras fontes de documentación. 

 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos 
do ámbito educativo: informes e proxectos sobre tarefas 

educativas das materias curriculares. 

 

B2.12. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, 
coherencia, cohesión e respecto polas normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 

 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, 
coherencia, cohesión e con respecto polas normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas 

 

B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir erros. 

 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir as producións escritas. 

 

B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e 

interrelación social a través da escritura. 

 

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e 

interrelación social a través da escritura. 

 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 

nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados cos elementos 

transversais enos quese evitenestereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

B3.12. Participar en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 

nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais enos que se evitenestereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos 

da literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da 

literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos 

representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos 

representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 

e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada período. 

 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas 

dramatizadas de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler 

dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 

da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 
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B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se 

describan e analicen textos literarios representativos da literatura 

galega desde a Idade Media ata 1916. 

 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se 

describan e analicen textos representativos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916. 

 

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización 

coas TIC para a realización de traballos e cita axeitada destas. 

 

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos 

recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada 

destas. 

 

B5.6. Creación ou recreación de textos sinxelos de intención 

literaria partindo das características dos traballados na aula co fin de 

desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

 

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria 

partindo das características dos traballados na aula co fin de 

desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

i) Comprender e expresarse nunhaoumáislinguasestranxeiras de maneira apropiada.  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de 

creación de palabras (derivación e composición). 

 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de 

palabras e as posibilidades de combinación para crear novas 

palabras para crear novos elementos léxicos. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outraspersoas, 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 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 

B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou 

social da vida cotiá e educativa. 

 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro 
neutro, informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou 

educativa. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e 

preciso, con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da 

fraseoloxía. 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías 

gramaticais na elaboración de textos escritos e orais. 

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das 
bibliotecas e doutras fontes de consulta en diferentes soportes, 

especialmente sobre cuestións de uso, de norma e como fonte de 

obtención de información. 

 

B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os 
dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de consulta para resolver 

dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.6. A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia 

social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916, e análise e 

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

 

B4.4. Recoñecer os principias elementos na orixe e formación da 

lingua galega, así como identificar as causas e consecuencias dos 

feitos máis relevantes da historia social da lingua desde os seus 

inicios ata 1916. 

 

Bloque 5. Educación literaria 
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B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da 

literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da 

literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos 

representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

 

 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 

1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada período. 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas 
dramatizadas de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se 

describan e analicen textos literarios representativos da literatura 

galega desde a Idade Media ata 1916. 

 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se 

describan e analicen textos representativos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916. 

 

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización 

coas TIC para a realización de traballos e cita axeitada destas. 

 

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse 

cos recursos das TIC para a realización de traballos e cita 

axeitada destas. 

B5.6. Creación ou recreación de textos sinxelos de intención literaria 

partindo das características dos traballados na aula co fin de 

desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

 

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria 

partindo das características dos traballados na aula co fin de 

desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión 

dos sentimentos e xuízos. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outraspersoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 
saúdecorporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvementopersoal 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 súamellora. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das 

bibliotecas e doutras fontes de consulta en diferentes soportes, 

especialmente sobre cuestións de uso, de norma e como fonte de 

obtención de información. 

 

B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as 

bibliotecas e outras fontes de consulta para resolver dúbidas e 

progresar na aprendizaxe. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.6. Creación ou recreación de textos sinxelos de intención 

literaria partindo das características dos traballados na aula co fin de 

desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria 

partindo das características dos traballados na aula co fin de 

desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

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

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
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B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 

coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou 

social da vida cotiá e educativa. 

 

 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro 

neutro, informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou 

educativa. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do 

galego. 

 

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns 

fonéticos do galego. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal 

e de sinal de identidade dun pobo. 

 

 

 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo, apreciar o plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a 

importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta 

comunidade cultural.  

 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade e consciencia da necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua 

galega, afirmando o plurilingüismo. 

 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia 

atendendo á presenza da lingua galega. 

 

 

B4.3. A lusofonía. 

 

 

B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir 

vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da 

contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación 

sociolingüística en canto a usos e actitudes no contorno máis 

próximo (aula e barrio), con aproximación aos prexuízos 

lingüísticos máis evidentes. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia 

atendendo á presenza da lingua galega. 

B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes 

positivas cara ao proceso de recuperación do galego, favorecemento 

do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e consciencia 
da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e 

colectivo do uso normalizado da lingua galega. 

B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir 

vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da 

contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

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 
outraslinguas, en especial coas pertencentes á comunidadelusófona. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética 

galega correcta e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan 

asociar a ela.  

 

 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega 

correcta e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar 

a ela. 

 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 

necesarias para falar en público: planificación do discurso nas 

prácticas orais formais e informais. 

 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en 

situacións formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns 
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galego. 

 

fonéticos do galego. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal 

e de sinal de identidade dun pobo. 

 

 

 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun pobo, apreciar o plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a 

importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta 

comunidade cultural.  

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade e consciencia da necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua 

galega, afirmando o plurilingüismo. 

 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia 

atendendo á presenza da lingua galega. 

 

 

B4.3. A lusofonía. 

 

 

B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir 
vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da 

contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

 

B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación 
sociolingüística en canto a usos e actitudes no contorno máis 

próximo (aula e barrio), con aproximación aos prexuízos 

lingüísticos máis evidentes. 

 

B4.4. Recoñecer os principias elementos na orixe e formación da 
lingua galega, así como identificar as causas e consecuencias dos 

feitos máis relevantes da historia social da lingua desde os seus 

inicios ata 1916. 

 

B4.5. Proceso de normalización.Desenvolvemento de actitudes 

positivas cara ao proceso de recuperación do galego, favorecemento 
do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e consciencia 

da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e 

colectivo do uso normalizado da lingua galega. 

 

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do 

Estado español. 

 

 

 

B4.6. A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia 

social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916, e análise e 

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación 

persoal en relación a eles. 

 

 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado 

español. 

 

 

B4.7. Identificar e clasificar as variantes diastráticas do galego, 

recoñecer os trazos da variedade estándar da lingua galega, 

valorala como variante unificadora e apreciar a variante diatópica 

propia. 

 

B4.8. Prexuízos lingüísticos. 

 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación 

persoal en relación a eles. 

B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que 
caracterizan as variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da 

lingua galega e da función da lingua estándar, uso normalizado da 

variante dialectal propia da zona e utilización e valoración da 

variante estándar da lingua en situacións de carácter formal. 

 

B4.7. Identificar e clasificar as variantes diastráticas do galego, 
recoñecer os trazos da variedade estándar da lingua galega, 

valorala como variante unificadora e apreciar a variante diatópica 

propia. 

4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de avaliación que 
permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser 
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observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas 
estandarizadas comparables. 

 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar de aprendizaxe, 
a temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a materia e o procedemento e os instrumentos de avaliación. 

 

Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

4.1. TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

B
lo

q
u

e 1. C
o

m
u

n
icació

n
 o

ral 

Estándares de materia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

         x x x 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais 
e traslada a información 
relevante a esquemas ou 

resumos. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
identifica a intención 
comunicativa de programas de 
carácter informativo: noticias, 
reportaxes e crónicas. 

         x x x 

LGB1.2.2. Compara o 
tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de 
comunicación e extrae 
conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

         x x x 

LGB1.2.3. Reflexiona sobre as 
mensaxes e rexeita usos 
lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos e discriminacións. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.3.1. Identifica as ideas 
principais e secundarias dun 
texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou 
informal, producido na variante 
estándar ou en calquera das 

variedades dialectais. 

       x x    

LGB1.3.2. Recoñece a intención 
comunicativa dos textos. 

x            

LGB1.3.3. Diferencia as 
explicacións dos argumentos. 

       x x    

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas 
dentro do ámbito educativo e 
elabora un esquema ou resumo. 

x        x    

LGB1.4.2. Recoñece os 
procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en 
contra. 

        x    
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LGB1.5.1. 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). 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.5.2. Recoñece 
a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, 
ton, timbre e volume) e o 
significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe non 
verbal. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión 
dunha pronuncia galega 
correcta, recoñece os erros de 
produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual de 
autovaliación e propón solucións 

para melloralas. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.6.2. Comprende, 
interpreta e rexeita os prexuízos 
que se poidan asociar á maneira 
de pronunciar a lingua galega. 

  x x       x  

LGB1.7.1. Participa activamente 
en debates ou coloquios, 
respecta as regras de 
interacción, intervención e 
cortesía, manifesta as súas 
opinións e respecta as dos 

demais. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, 
non divaga e atende ás 
instrucións do moderador nos 
debates e coloquios. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.7.3. Avalía as 

intervencións propias e alleas. 
x x x x x x x x x x x x 

LGB1.7.4. Respecta as quendas 
de palabra, o espazo, xesticula 
de xeito adecuado, escoita 
activamente os demais e usa 

fórmulas de saúdo e despedida. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.8.1. Elabora guións para 
organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais 
breves. 

       x     

LGB1.8.2. Participa con fluidez 
nas intervencións orais 
espontáneas ou formais 
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). 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.8.4. Fai uso 
dos aspectos prosódicos da 
linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en 
escena, os xestos e a mirada), 

x x x x x x x x x x x x 
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manifesta autocontrol das 
emocións ao falar en público e 
diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 LGB1.8.5. Emprega nas 
intervencións orais espontáneas 
un léxico rico e variado. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.8.6. Adecúa a súa 
pronuncia á finalidade da 

práctica oral. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.8.7. Recoñece a avalía 
erros (repeticións de conectores, 
pobreza léxica e castelanismos) 
nos discursos orais propios e 
alleos e trata, progresivamente, 
de evitalos. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.9.1. Participa en 
conversas informais nos que 
intercambia información e 

expresa a súa opinión. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.9.2. Desenvólvese 
correctamente en situacións da 
vida cotiá que implique solicitar 
unha información ou un servizo. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de 
tratamento e as regras de 
cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación 
comunicativa. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.9.4. Realiza e explica 
resumos ou exposicións 
educativas sinxelas. 

       x     

LGB1.10.1. Consulta os medios 
de información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes 
e incorporalos ás súas 
producións. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB1.10.2. Emprega as TIC 
para facer as súas 
presentacións máis claras e 

atractivas visualmente. 

x x x x x x x x x x x x 

B
lo

q
u

e 2. C
o

m
u

n
icació

n
 escrita. L

er e escrib
ir 

LGB2.1.1. Usa técnicas de 
síntese do contido dos textos: 
subliñados, esquemas e 
resumos. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB2.1.2. Usa técnicas de 
ampliación e organización da 
información: táboas, cadros, 
gráficos e mapas conceptuais. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB2.1.3. Busca e asimila o 
significado de palabras do 
rexistro formal e incorpóraas 
progresivamente ao seu 
vocabulario. 

 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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▪ LGB2.1.4. Relaciona a 
información explícita e 
implícita dun escrito en 
función do contexto. 

x x x x x x x x x x x x 

 

▪ LGB2.2.1. Comprende e 
interpreta textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas 
de reunión e regulamentos. 

       x     

▪ LGB2.2.2. Identifica os trazos 
característicos dun escrito 
(tipografía, distribución de 
espazos e escollas léxicas) 
coa tipoloxía textual 
(convocatoria, actas de 

reunión e regulamentos). 

       x     

B
lo

q
u

e
 3

. F
u
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a
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▪ LGB2.3.1. Comprende e 
interpreta textos xornalísticos, 
fundamentalmente en 
entrevistas, crónicas e 

reportaxes. 

         x x x 

▪ LGB2.3.2. Distingue entre os 
contidos informativos e as 
opinións que se expresan nos 
textos xornalísticos. 

         x x x 

▪ LGB2.4.1. Comprende e 
interpreta textos propios do 
ámbito educativo, 
especialmente os expositivos 
e explicativos elaborados a 
partir da información obtida 
nas bibliotecas. 

       x     

▪ LGB2.4.2. Consulta fontes 
xerais (enciclopedias) e 
especializadas (monográficos 
e webs temáticas) para 
ampliar a información e 
mellorar o coñecemento da 
mensaxe. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB2.4.3. Interpreta, deduce 
e explica a información que 
aparece en diagramas, 
gráficas e mapas 
conceptuais. 

       X     

▪ LGB2.5.1. Interpreta o 
sentido global e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas de textos expositivos e 
explicativos. 

       x     

▪ LGB2.5.2. Identifica a 
estrutura comunicativa das 
mensaxes escritas e a 
intención do emisor. 

x            

▪ LGB2.6.1. Aplica 
correctamente o sistema de 
procura na biblioteca e nos 
buscadores de internet para 
obter, organizar e seleccionar 
información. 

▪  

x x x x x x x x x x x x 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

▪ LGB2.7.1. Identifica e x x x x x x x x x x x x 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 27 de 65 

 

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

▪ LGB2.7.2. Recoñece e evita 
usos lingüísticos que 
transmiten prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB2.8.1. Le en voz alta, de 
xeito fluído e respecta a 
fidelidade ao texto. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB2.8.2. Respecta os 
patróns fonéticos do galego 
(fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a 
dicción e o ritmo axeitado á 

lectura do texto. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB2.9.1. Produce, en 
formato papel ou dixital, 
textos da vida cotiá ou das 
relacións sociais, segundo os 
modelos propostos na aula: 
convocatorias, actas de 
reunións e intervencións en 
foros. 

       x     

▪ LGB2.10.1. Produce, en 
soporte impreso ou dixital, 
textos xornalísticos, 
fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas, 
reportaxes. 

         x x x 

▪ LGB2.11.1. Produce, en 
soporte impreso ou dixital, 
textos expositivos e 
explicativos sobre distintas 
materias curriculares 
elaborados a partir de 
información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de 
información.  

       x  x x x 

▪ LGB2.11.2. Usa 
correctamente elementos 
formais nos traballos 
educativos: citas 
bibliográficas, índices, 
paxinación, notas ao pé de 
páxina, organización de 
títulos, capítulos, etc. 

x x x x x x x x x x x x 

LGB2.12.1. Planifica a 
composición dos escritos en 
función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para 
redactar textos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB2.12.2. Redacta 
borradores, utiliza esquemas, 
árbores ou mapas 
conceptuais para planificar e 
organizar os seu escritos. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB2.12.3. Consulta fontes 
de información en distintos 
soportes para seleccionar 
contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e 
incorporará ao seu escrito. 

x x x x x x x x x x x x 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 28 de 65 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

▪ LGB2.12.4. Utiliza o rexistro 
lingüístico adecuado en 
función da situación 
comunicativa e do ámbito de 

uso. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB2.12.5. Usa elementos 
lingüísticos e discursivos para 
alcanzar a coherencia e 
cohesión interna (conectores 
e tratamento de formas 
verbais). 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB2.12.6. Revisa os textos 
de xeito gradual para resolver 
dificultades de contido 
(temática e estrutura) e de 
forma (cuestións tipográficas, 
ortográficas e gramaticais). 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB2.13.1. Usa as TIC 
(procesadores de textos e 
correctores ortográficos) para 
organizar os contidos, 
mellorar a presentación e 
facilitar a corrección dos 
textos escritos. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB2.14.1. Coñece e utiliza 
as ferramentas TIC para 
intercambiar opinións sobre 
escritos alleos e escribir e dar 
a coñecer os propios en 
blogs, redes sociais de 
lectores e escritores. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB3.1.1. Selecciona o léxico 
e as expresións axeitadas en 
contextos comunicativos de 

uso formal da lingua. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB3.2.1. Produce textos 
orais e escritos de diferentes 
xéneros cun correcto uso das 
distintas categorías 

gramaticais. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB3.2.2. Identifica e explica 
os usos e valores das 
categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención 
comunicativa e a tipoloxía 
textual. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB3.3.1. Recoñece e 
explica os procedementos de 
creación de palabras. 

 X           

▪ LGB3.3.2. Crea palabras 
novas utilizando os 
procedementos de creación. 

 x           

▪ LGB3.4.1. Recoñece e usa 
adecuadamente a fonética da 
lingua galega. 

 

x x x x x x x x x x x x 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

▪ LGB3.5.1. Utiliza os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta en diferentes 

x x x x x x x x x x x x 
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soportes, resolven as súas 
dúbidas sobre o uso correcto 
da lingua e progresa na 
aprendizaxe. 

▪ LGB3.6.1. Emprega textos 
orais e escritos e respecta as 
normas gramaticais.  

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB3.7.1. Revisa os textos 
para puntuar correctamente.  

  x x         

▪ LGB3.8.1. Recoñece e 
explica nos textos as funcións 
sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que 
as desempeñan. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB3.9.1. Identifica, explica e 
usa distintos conectores, así 
como outros mecanismos que 
lle achegan cohesión a un 
texto. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB3.10.1. Determina o 
tema, delimita a estrutura e 
identifica a progresión 
temática en producións 
propias e alleas. Elabora 
textos nos que ten en conta 
os parámetros anteriores. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB3.11.1. Interpreta o 
sentido de textos orais e 
escritos, identifica a intención 
comunicativa e a recoñece a 
postura de cada emisor. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB3.12.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan 
varias linguas erelacionados 
cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos 
ou culturais e valora as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB13.1. 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. 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua 
como medio de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e 
amósase capaz de explicar a 
súa postura. 

x x x x x x x x x x x x 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

▪ LGB4.1.2. Distingue entre 
bilingüismo e diglosia e 
aplica estes termos de forma 

  x          
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Bloqu
e 4. 
Lingu
a e 
socie
dade 

axeitada á realidade galega. 

▪ LGB4.1.3. Valora o 
plurilingüismo inclusivo, 
desde a lingua propia, como 
expresión da riqueza cultural 
da humanidade e amósase 
capaz de explicar a súa 
postura. 

  x          

▪ LGB4.1.4. Coñece as linguas 
que forman parte da nosa 

familia lingüística. 

x    x        

▪ LGB4.1.5. Coñece os 
territorios que forman parte 
da comunidade lusófona e a 
importancia desta na vida 

social e económica galega.  

x    x        

▪ LGB4.1.6. Incorpora á súa 
práctica cotiá os principais 
recursos da rede en lingua 
portuguesa (buscadores e 
enciclopedias). 

  x          

▪ LGB4.2.1. Describe e analiza 
a situación sociolingüística de 
Galicia. 

   x      x   

▪ LGB4.2.2. Analiza gráficas 
sobre o uso do galego 
segundo a idade das 

persoas. 

   x         

▪ LGB4.2.3. Identifica os 
castelanismos nas 
producións lingüísticas e 
depura estes elementos no 

seu propio discurso. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB4.3.1. Coñece as 
principais iniciativas 
normalizadoras da lingua 
galega. 

   x         

▪ LGB4.3.2. Comprende o 
concepto normalización e 
explica o proceso 
normalizador do galego. 

   x         

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa 
propia práctica lingüística e 
valora a importancia de 
contribuír individual e 
socialmente á normalización 
da lingua galega. 

   x         

LGB4.4.1. Recoñece os 
principias elementos na orixe e 
formación da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

x x  x x x       

▪ LGB4.4.2. Recoñece os 
acontecementos relevantes 
da historia social da lingua 
galega desde os seus inicios 
ata 1916. 

x x  x x x       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

▪ LGB4.4.3. Identifica as 
causas dos feitos máis 
relevantes da historia social 

x x  x x x       
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da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916. 

▪ LGB4.4.4. Identifica as 
consecuencias dos feitos 
máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde 
os seus inicios ata 1916. 

x x  x x x       

▪ LGB4.4.5. Interpreta gráficos, 
táboas, textos e información 
dos medios e das TIC, 
relacionados coa historia 
social da lingua galega desde 
os seus inicios ata 1916. 

x x  x x x       

▪ LGB4.5.1. Coñece a 
lexislación estatal e 
autonómica que regula a 
utilización do galego e a súa 
promoción. 

x x x x x x       

▪ LGB4.6.1. Coñece o que é un 
prexuízo, detecta e analiza a 
presenza de prexuízos de 
carácter sociocultural e 
sociopolítico cara ao galego 
na súa práctica lingüística e 
na do seu contorno. 

x  x x         

▪ LGB4.7.1. Identifica e 
clasifica as variantes 
diastráticas do galego. 

x x    x x      

▪ LGB4.7.2. Recoñece os 
trazos da variedade estándar 
da lingua galega e valóraa 

como variante unificadora. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGB4.7.3. Rexeita os 
prexuízos sobre as 
variedades dialectais e utiliza 
os trazos propios da súa 

zona. 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloqu
e 5. 
Educa
ción 
literar
ia. 

▪ LGLB5.1.1. Identifica as 
distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media 

ata 1916. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGLB5.1.2. Comprende e 
explica razoadamente as 
distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e 
sinala os seus principais 
trazos característicos. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, 
seguindo criterios razoados, 
textos representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 para a 
súa lectura. 

 

 

x x x x x x x x x x x x 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

▪ LGLB5.2.2.Le 
autonomamente obras ou 
textos representativos da 
literatura galega desde a 

x x x x x x x x x x x x 
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Idade Media ata 1916, 
resume o seu contido, sinala 
os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da 
literatura galega 
correspondente. 

▪ LGB5.2.3. Comenta, de forma 
guiada, textos de obras da 
Literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, sinala 
os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da 
literatura galega 
correspondente. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGLB5.2.4. Compara textos 
literarios dunha mesma 
época ou período ou de 
diferentes épocas e períodos 
atendendo aos seus 
principais contidos, sinala os 
seus trazos característicos 
definitorios e pon todo en 
relación co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico 
da(s) época(s) ou do(s) 
período(s). 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva, 
comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos 
da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGLB5.3.2. Participa con 
proveito de audicións de 
textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura 
galega desde a Idade Media 
ata 1916 e escribe/debate, 
argumentadamente, sobre 
aspectos literarios básicos 

destes. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos 
individual e/ou 
colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos 
representativos da literatura 
galega desde a Idade Media 
ata 1916. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGLB5.5.1. Consulta fontes 
de información básicas para a 
realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada 
destas. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGLB5.5.2. Emprego de 
diferentes recursos básicos 
das TIC para a realización de 
traballos sinxelos e cita 
axeitada destes. 

x x x x x x x x x x x x 

▪ LGLB5.6.1. Crea ou recrea 
textos sinxelos de intención 
literaria partindo das 

x x x x x x x x x x x x 
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4.2. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Básicos / 
Non 
básicos 

Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 

falar 

B1.1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa implícita e 
explícita, o tema, a idea principal e 
as secundarias, o datos relevantes 
de textos orais dos medios de 
comunicación audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e 
identifica a intención comunicativa e a estrutura 

de textos orais propios dos medios de 
comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, 

crónicas e reportaxes). 

B Observación directa 

Análise de textos 

Caderno de clase 

Proba escrita 

Rúbrica de textos escritos 

▪ LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada 
a información relevante a esquemas ou 
resumos. 

NB Observación directa 

Caderno de clase 

▪ B1.2. Identificar o propósito 
comunicativo en textos orais 
dos medios de comunicación, 
analizar criticamente os seus 
contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes 

discriminatorias implícitas. 

▪ LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as 
secundarias e identifica a intención 
comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

B Observación directa 

Análise de textos 

Caderno de clase 

Proba escrita 

Rúbrica de textos escritos 

▪ LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma 
noticia en diferentes medios de comunicación 
e extrae conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas atopadas. 

NB Observación directa 

 

▪ LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e 
rexeita usos lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos e discriminacións. 

B Observación directa 

Debate 

▪ B1.3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais expositivos 

e argumentativos. 

▪ LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou informal, producido 
na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

Rúbrica de textos escritos 

▪ LGB1.3.2. Recoñece a intención 
comunicativa dos textos. 

B Observación directa 

 
▪ LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos 

argumentos. 
NB Observación directa 

 
▪ B1.4. Comprender textos orais 

expositivos e argumentativos 
utilizados no ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e 

▪ LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, 
a tese e os argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas dentro do 
ámbito educativo e elabora un esquema ou 

NB Observación directa 

Debate 

características dos 
traballados na aula. 

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o 
gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular 
os sentimentos e xuízos. 

x x x x x x x x x x x x 
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intervencións en mesas 
redondas) e identificar as ideas 
principais e secundarias, o 
propósito comunicativo implícito 
ou explícito, e diferenciar as 
explicacións dos argumentos. 

resumo. Caderno de clase 

▪ LGB1.4.2. Recoñece os procedementos 
lingüísticos para manifestarse a favor ou en 
contra. 

NB Observación directa 

Debate 

 
▪ B1.5. Coñecer e usar as 

normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e 
alleas da actividade educativo, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

▪ LGB1.5.1. 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). 

B Observación directa 

Debate 

 

 
▪ LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos 

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

B Observación directa 

Debate 

 

 
▪ B1.6. Valorar as producións 

emitidas cunha fonética galega 
correcta e actitude crítica ante 
os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

▪ LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha 
pronuncia galega correcta, recoñece os erros 
de produción oral propia e allea a partir da 
práctica habitual de autovaliación e propón 
solucións para melloralas. 

B Observación directa 

 

▪ LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os 
prexuízos que se poidan asociar á maneira 
de pronunciar a lingua galega. 

B Observación directa 

 

 
▪ LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e 

asúmea como a variedade habitual do seu 
contexto. 

B Observación directa 

 

 
▪ B1.7. Participar activamente en 

situación propias do ámbito 
educativo e de interese para o 
alumnado que xeren 
intercambio de opinión. 

▪ LGB1.7.1. Participa activamente en debates 
ou coloquios, respecta as regras de 
interacción, intervención e cortesía, manifesta 
as súas opinións e respecta as dos demais. 

NB Observación directa 

Debate 

 

▪ LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e 
atende ás instrucións do moderador nos 
debates e coloquios. 

NB Observación directa 

 

 
▪ LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e 

alleas. 
NB Observación directa 

▪ LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, 
o espazo, xesticula de xeito adecuado, 
escoita activamente os demais e usa 
fórmulas de saúdo e despedida. 

B Observación directa 

Debate 

 
▪ B1.8. Aplicar técnicas e 

estratexias para falar en 
público, en situacións formais 
ou informais, de forma 
individual ou en grupo. 

▪ LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os 
contidos de exposicións formais ou informais 
breves. 

NB Observación directa 

Caderno de clase 

▪ LGB1.8.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas ou formais 
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).  

B Observación directa 

 

 
▪ LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais 

expresións propias do galego: infinitivo 

conxugado e fraseoloxía adecuada. 

 

B 

Observación directa 

 

▪ LGB1.8.4. 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. 

NB Observación directa 
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▪ LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais 

espontáneas un léxico rico e variado. 
B Observación directa 

 

▪ LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á 
finalidade da práctica oral. 

 Observación directa 

 
▪ LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros 

(repeticións de conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos orais propios e 
alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

B Observación directa 

 

 
▪ B1.9. Producir discursos breves 

e comprensibles, nun rexistro 
neutro, informal ou máis culto, 
sobre temas da vida cotiá ou 
educativa. 

▪ LGB1.9.1. Participa en conversas informais 
nos que intercambia información e expresa a 
súa opinión. 

NB Observación directa 

Debate 

▪ LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en 
situacións da vida cotiá que implique solicitar 
unha información ou un servizo. 

NB Observación directa 

 

 
▪ LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e 

as regras de cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación comunicativa. 

NB Observación directa 

 

▪ LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou 
exposicións educativas sinxelas. 

NB Observación directa 

 

 
▪ B1.10. Coñecer e aplicar, con 

axuda das TIC, técnicas e 
estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

▪ LGB1.10.1. Consulta os medios de 
información dixitais para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás súas producións. 

NB Observación directa 

Caderno de clase 

▪ LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis claras e atractivas 
visualmente. 

NB Observación directa 

 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 

escribir 

▪ B2.1. Aplicar técnicas e 
estratexias que facilitan a 
lectura comprensiva e crítica de 
textos. 

▪ LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido 

dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 
B Caderno de clase 

▪ LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e 
organización da información: táboas, cadros, 
gráficos e mapas conceptuais. 

NB Caderno de clase 

 
▪ LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de 

palabras do rexistro formal e incorpóraas 
progresivamente ao seu vocabulario. 

B Caderno de clase 

Observación directa 

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

NB Caderno de clase 

Observación directa 

 
▪ B2.2. Comprender e interpretar 

textos da vida cotiá e das 
relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión 
e regulamentos. 

▪ LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos 
propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos. 

NB Caderno de clase 

Observación directa 

▪ LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos 
dun escrito (tipografía, distribución de 
espazos e escollas léxicas) coa tipoloxía 
textual (convocatoria, actas de reunión e 
regulamentos). 

NB Caderno de clase 

Observación directa 

 
▪ B2.3. Comprender e interpretar 

escritos propios dos medios de 
comunicación e distinguir entre 
información e opinión en 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

▪ LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos 
xornalísticos, fundamentalmente en 

entrevistas, crónicas e reportaxes. 

NB Caderno de clase 

Observación directa 

Análise de textos 

Rúbrica de textos escritos 
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Proba escrita 

▪ LGB2.3.2. Distingue entre os contidos 
informativos e as opinións que se expresan 
nos textos xornalísticos. 

B Caderno de clase 

Observación directa 

 
▪ B2.4. Comprender e interpretar 

textos de carácter educativo, 
especialmente os expositivos e 
explicativos: enciclopedias, 
webs educativas e outros 
materiais de consulta. 

▪ LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos 
propios do ámbito educativo, especialmente 
os expositivos e explicativos elaborados a 

partir da información obtida nas bibliotecas. 

NB Caderno de clase 

Observación directa 

Análise de textos 

▪ LGB2.4.2. Consulta fontes xerais 
(enciclopedias) e especializadas 
(monográficos e webs temáticas) para 
ampliar a información e mellorar o 
coñecemento da mensaxe. 

NB Observación directa 

 

 
▪ LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a 

información que aparece en diagramas, 
gráficas e mapas conceptuais. 

NB Observación directa 

 

 
▪ B2.5. Identificar o tema, os 

subtemas e a estrutura 
comunicativa dos textos 

expositivos e explicativos. 

▪ LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e 
compón o esquema xerarquizado das ideas 
de textos expositivos e explicativos. 

NB Observación directa 

Caderno de clase 

 

▪ LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa 
das mensaxes escritas e a intención do 
emisor. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

Análise de textos 

Rúbrica de textos escritos 

 
▪ B2.6. Usar, de maneira case 

autónoma, os recursos que 
ofrecen as bibliotecas e outros 
recursos relacionados coas TIC 
para obter, organizar e 
seleccionar información. 

▪ LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de 
procura na biblioteca e nos buscadores de 
internet para obter, organizar e seleccionar 
información. 

NB Observación directa 

 

 
▪ B2.7. Manifestar unha actitude 

reflexiva e crítica ante a lectura 
de calquera tipo de texto, para 
detectar prexuízos e 
discriminacións. 

▪ LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de 
acordo e desacordo sobre aspectos parciais 
ou globais dun texto. 

NB Observación directa 

 

▪ LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos 
que transmiten prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

B Observación directa 

 

 
▪ B2.8. Ler en voz alta, de xeito 

fluído, e respectar os patróns 
fonéticos do galego. 

▪ LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e 

respecta a fidelidade ao texto. 
B Observación directa 

▪ LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do 
galego (fonética sintáctica e entoación) e 
emprega a dicción e o ritmo axeitado á 
lectura do texto. 

B Observación directa 

 

 
▪ B2.9. Producir, en formato 

papel ou dixital, textos propios 
da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de 
reunión e intervencións en 
foros. 

▪ LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou 
dixital, textos da vida cotiá ou das relacións 
sociais, segundo os modelos propostos na 
aula: convocatorias, actas de reunións e 
intervencións en foros. 

NB Observación directa 

Caderno de clase 

Rúbrica de textos escritos 

 

 
▪ B2.10. Producir, en soporte 

impreso ou dixital, textos 
xornalísticos informativos e de 
opinión, fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

▪ LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou 
dixital, textos xornalísticos, 
fundamentalmente, entrevistas, crónicas, 
reportaxes. 

NB Observación directa 

Caderno de clase 

Rúbrica de textos escritos 
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B2.11. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
expositivos do ámbito 
educativo: informes e proxectos 
sobre tarefas educativas das 
materias curriculares. 

▪ LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou 
dixital, textos expositivos e explicativos sobre 
distintas materias curriculares elaborados a 
partir de información obtida en bibliotecas e 
outras fontes de información.  

NB Observación directa 

Caderno de clase 

 

▪ LGB2.11.2. Usa correctamente elementos 
formais nos traballos educativos: citas 
bibliográficas, índices, paxinación, notas ao 
pé de páxina, organización de títulos, 

capítulos, etc. 

NB Observación directa 

 

 
▪ B2.12. Planificar producir e 

revisar textos con adecuación, 
coherencia, cohesión e con 
respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. 

▪ LGB2.12.1. Planifica a composición dos 
escritos en función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para redactar textos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

B Observación directa 

 

▪ LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza 
esquemas, árbores ou mapas conceptuais 
para planificar e organizar os seu escritos. 

NB Observación directa 

 
▪ LGB2.12.3. Consulta fontes de información 

en distintos soportes para seleccionar 
contidos relevantes que posteriormente 

reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

NB Observación directa 

 

▪ LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico 
adecuado en función da situación 
comunicativa e do ámbito de uso. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

 
▪ LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e 

discursivos para alcanzar a coherencia e 
cohesión interna (conectores e tratamento de 

formas verbais). 

NB Observación directa 

Caderno de clase 

▪ LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual 
para resolver dificultades de contido 
(temática e estrutura) e de forma (cuestións 
tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

NB Observación directa 

 

 
▪ B2.13. Utilizar as TIC para 

organizar os contidos, mellorar 
a presentación e corrixir as 
producións escritas. 

▪ LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de 
textos e correctores ortográficos) para 
organizar os contidos, mellorar a 
presentación e facilitar a corrección dos 
textos escritos. 

NB Observación directa 

 

 
▪ B2.14. Utilizar as TIC como un 

medio de comunicación e 
interrelación social a través da 
escritura. 

▪ LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas 
TIC para intercambiar opinións sobre escritos 
alleos e escribir e dar a coñecer os propios 
en blogs, redes sociais de lectores e 
escritores. 

NB Observación directa 

 

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua 

▪ B3.1. Recoñecer e explicar os 
valores de léxico temático e da 
fraseoloxía. 

▪ LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as 
expresións axeitadas en contextos 
comunicativos de uso formal da lingua. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

 
▪ B3.2. Aplicar os coñecementos 

sobre as distintas categorías 
gramaticais na elaboración de 

textos escritos e orais. 

▪ LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de 
diferentes xéneros cun correcto uso das 
distintas categorías gramaticais. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

Rúbrica de textos escritos 

 

▪ LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e 
valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa e 
a tipoloxía textual. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

Proba escrita 
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▪ B3.3. Recoñecer e explicar os 

procedementos de creación de 
palabras e as posibilidades de 
combinación para crear novas 
palabras para crear novos 
elementos léxicos. 

▪ LGB3.3.1. Recoñece e explica os 
procedementos de creación de palabras. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

Proba escrita 

▪ LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os 
procedementos de creación. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

Proba escrita 

 
▪ B3.4. Recoñecer e usar 

adecuadamente a fonética da 
lingua galega. 

▪ LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a 
fonética da lingua galega. 

B Observación directa 

 

 
▪ B3.5. Usar progresiva, 

autónoma e eficazmente os 
dicionarios, as bibliotecas e 
outras fontes de consulta para 
resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

▪ LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras 
fontes de consulta en diferentes soportes, 
resolven as súas dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e progresa na 
aprendizaxe. 

B Observación directa 

 

 
▪ B3.6. Aplicar as normas 

ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

▪ LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e 

respecta as normas gramaticais.  
B Observación directa 

Caderno de clase 

 

 
▪ B3.7. Analizar e usar 

correctamente a puntuación. 
▪ LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar 

correctamente.  
B Observación directa 

 

 
▪ B3.8. Recoñecer, usar e 

explicar as funcións sintácticas 
oracionais e as unidades que 

as desempeñan.  

▪ LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as 
funcións sintácticas oracionais e diferenza os 
elementos que as desempeñan. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

Proba escrita 

 

 
▪ B3.9. Recoñecer en textos de 

diversa natureza e usar nas 
producións propias os 
diferentes conectores textuais e 
os principais mecanismos de 
cohesión. 

▪ LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos 
conectores, así como outros mecanismos 

que lle achegan cohesión a un texto. 

NB Observación directa 

Caderno de clase 

 

 
▪ B3.10. Sintetizar o contido e 

identificar a estrutura de textos. 
Elaborar producións propias 
segundo estes parámetros.  

▪ LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a 
estrutura e identifica a progresión temática en 
producións propias e alleas. Elabora textos 
nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

Proba escrita 

 
▪ B3.11. Comprender o sentido 

global e a intención 
comunicativa de textos orais e 
escritos. 

▪ LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos 
orais e escritos, identifica a intención 
comunicativa e a recoñece a postura de cada 
emisor. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

 

 
▪ B3.12. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais enos 
que seevitenestereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ LGB3.12.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas erelacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos 
ou culturais e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 

NB Observación directa 

 

 
▪ B3.13. Reflexionar sobre o 

sistema e as normas de uso 
▪ LGB13.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
NB Observación directa 
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das linguas, mediante a 
comparación e transformación 
de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e 
para a produción de textos. 

oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

 

Bloque 4. Lingua 
e sociedade 

▪ B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun 
pobo, apreciar o plurilingüismo 
como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e 
coñecer a importancia da 
lusofonía e incorporar 
ferramentas en rede desta 
comunidade cultural.  

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de 
relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo e amósase capaz de explicar a súa 
postura. 

B Observación directa 

 

▪ LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e 
diglosia e aplica estes termos de forma 
axeitada á realidade galega. 

B Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

 

 
▪ LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, 

desde a lingua propia, como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e amósase 
capaz de explicar a súa postura. 

 Observación directa 

 

▪ LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman 

parte da nosa familia lingüística. 
B Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

 
▪ LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman 

parte da comunidade lusófona e a 
importancia desta na vida social e económica 

galega.  

NB Observación directa 

Caderno clase 

 

▪ LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os 
principais recursos da rede en lingua 
portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

NB Observación directa 

 

 
▪ B4.2. Describir e analizar a 

situación sociolingüística de 
Galicia atendendo á presenza 
da lingua galega. 

▪ LGB4.2.1. Describe e analiza a situación 
sociolingüística de Galicia. 

NB Observación directa 

Caderno clase 

▪ LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do 
galego segundo a idade das persoas. 

NB Observación directa 

Caderno clase 

 
▪ LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas 

producións lingüísticas e depura estes 

elementos no seu propio discurso. 

B Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

 
▪ B4.3. Coñecer as principais 

iniciativas normalizadoras, 
adquirir vínculos positivos cara 
ao uso do galego e asumir a 
importancia da contribución 
individual no desenvolvemento 
da lingua galega. 

▪ LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas 
normalizadoras da lingua galega. 

B Observación directa 

Caderno clase 

▪ LGB4.3.2. Comprende o concepto 
normalización e explica o proceso 
normalizador do galego. 

B Observación directa 

Caderno clase 

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica 
lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

B Observación directa 

 

 
▪ B4.4. Recoñecer os principias 

elementos na orixe e formación 
da lingua galega, así como 
identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos 
na orixe e formación da lingua galega desde 
os seus inicios ata 1916. 

B Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 
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relevantes da historia social da 
lingua desde os seus inicios ata 
1916. 

▪ LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos 
relevantes da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

B Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

 
▪ LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos 

máis relevantes da historia social da lingua 

galega desde os seus inicios ata 1916. 

NB Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

▪ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos 
feitos máis relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

NB Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

 
▪ LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos 

e información dos medios e das TIC, 
relacionados coa historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

NB Observación directa 

Caderno clase 

 

 
▪ B4.5. Describir a situación 

sociolingüística e legal das 
linguas do Estado español. 

▪ LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e 
autonómica que regula a utilización do galego 
e a súa promoción. 

NB Observación directa 

Caderno clase 

 
▪ B4.6. Identificar os prexuízos 

lingüísticos e analizar a 
situación persoal en relación a 

eles. 

▪ LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, 
detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter sociocultural e sociopolítico cara ao 
galego na súa práctica lingüística e na do seu 
contorno. 

B Observación directa 

Caderno clase 

 

 
▪ B4.7. Identificar e clasificar as 

variantes diastráticas do 
galego, recoñecer os trazos da 
variedade estándar da lingua 
galega, valorala como variante 
unificadora e apreciar a 
variante diatópica propia. 

▪ LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes 
diastráticas do galego. 

B Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

▪ LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade 
estándar da lingua galega e valóraa como 
variante unificadora. 

B Observación directa 

Caderno clase 

 
▪ LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as 

variedades dialectais e utiliza os trazos 
propios da súa zona. 

B Observación directa 

Caderno clase 

Bloque 5. 
Educación 

literaria. 

▪ B5.1. Identificar e comprender 
as distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media ata 
1916. 

▪ LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e 
períodos da literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916. 

B Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

Análise de texto 

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente as distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916 e sinala os seus principais trazos 

característicos. 

B Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

Análise de texto 

 
▪ B5.2. Seleccionar, ler 

autonomamente e comentar 
textos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916 e relacionar o 
seu contido co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada 
período. 

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios 
razoados, textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 para a 
súa lectura. 

NB Observación directa 

Caderno clase 

▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou 
textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, resume o seu 
contido, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do 

B Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 
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período da literatura galega correspondente. Análise de texto 

Dramatización 

 
▪ LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos 

de obras da Literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
do período da literatura galega 
correspondente. 

B Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

Análise de texto 

 
▪ LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha 

mesma época ou período ou de diferentes 
épocas e períodos atendendo aos seus 
principais contidos, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon todo en 
relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) 
período(s). 

NB Observación directa 

Caderno clase 

Proba escrita 

Análise de texto 

 
▪ B5.3. Ler expresiva e 

comprensivamente, facer 
audicións e ler 
dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

B Observación directa 

Dramatización 

 

▪ LGLB5.3.2. Participa con proveito de 
audicións de textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 
1916 e escribe/debate, argumentadamente, 
sobre aspectos literarios básicos destes. 

NB Observación directa 

Dramatización 

Debate 

 

 
▪ B5.4. Elaborar traballos 

individuais e/ou en grupo, nos 
que se describan e analicen 
textos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou 
colectivamente, nos que se describen e 
analizan textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

B Observación directa 

Análise de textos 

 

 
▪ B5.5. Consultar fontes básicas 

de información e familiarizarse 
cos recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita 
axeitada destas. 

▪ LGLB5.5.1. Consulta fontes de información 
básicas para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destas. 

NB Observación directa 

 

▪ LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos 
básicos das TIC para a realización de 

traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

NB Observación directa 

 

 
▪ B5.6. Crear ou recrear textos 

sinxelos de intención literaria 
partindo das características dos 
traballados na aula co fin de 
desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de 
expresión dos sentimentos e 
xuízos. 

▪ LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de 
intención literaria partindo das características 
dos traballados na aula. 

B Observación directa 

Caderno de clase 

Rúbrica de textos escritos 

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita 
como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

NB Observación directa 
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4. 3. Grao mínimo de consecución dos estándares 

 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos medios d e comunicación 
audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes). 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non é quen de interpretar nin 
extraer a información relevante 

Interpreta e extrae a información 
algunhas veces 

Interpreta e extrae a información 
habitulmente 

Interpreta e extrae a información 
sempre 

 

 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non é quen de interpretar nin 
extraer a información relevante 

Interpreta e extrae a información 
algunhas veces e sintetízaa nun 
esquema ou resumo con 
algunhas dificultades 

Interpreta e extrae a información 
habitualmente veces e sintetízaa 

nun esquema ou resumo 

Interpreta e extrae a información 
sempre veces e sintetízaa nun 

esquema ou resumo 

 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter informativo: 
noticias, reportaxes e crónicas. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as diferencia nunca Diferénciaas ás veces Diferénciaas habitualmente Diferénciaas sempre 

 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas atopadas. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non compara noticias nin extrae 
conclusións 

Compara noticias e extrae 
conclusións ás veces 

Compara noticias e extrae 
conclusións habitualmente 

Compara noticias e extrae 
conclusións sempre 

 

LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non reflexiona Reflexiona ás veces Reflexiona habitualmente Reflexiona sempre 

 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido na 

variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as identifica Identifícaas ás veces Identifícaas habitualmente Identifícaas sempre 
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LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non a recoñece Recoñécea ás veces Recoñécea habitualmente Recoñécea sempre 

 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os diferencia Diferénciaos ás veces Diferénciaos habitualmente Diferénciaos sempre 

 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro do ámbi to 

educativo e elabora un esquema ou resumo. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os identifica Identifícaos ás veces Identifícaos habitualmente Identifícaos sempre 

 

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os recoñece Recoñéceos ás veces Recoñéceos habitualmente Recoñéceos sempre 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis 

característicos da linguaxe non verbal. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non a recoñece Recoñécea ás veces Recoñécea habitualmente Recoñécea sempre 

 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir da práctica 
habitual de autovaliación e propón solucións para melloralas. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os recoñece Recoñéceos ás veces Recoñéceos habitualmente Recoñéceos sempre 

 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os comprende nin os rexeita Compréndeos e rexéitaos ás 
veces 

Compréndeos e rexéitaos 
habitualmente 

Compréndeos e rexéitaos sempre 

 

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas 
opinións e respecta as dos demais. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non participa nin respecta as 
normas 

Participa e respecta as normas ás 
veces 

Participa e respecta as normas 
habitualmente 

Participa e respecta as normas 
sempre 
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LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e coloquios. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

A información que transmite non é 
do tema e divaga nas súa 
exposición 

A información que transmite é do 
tema pero ten algunhas 
incorreccións 

A información que transmite é do 
tema pero ten pequenas 
incorreccións 

A información que transmite é 
correcta e centrada no tema 

 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as avalía Avalíaas ás veces Avalíaas habitualmente Avalíaas sempre 

 

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os demais e usa fórmulas de 
saúdo e despedida. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non respecta as normas nunca Respecta as normas ás veces Respecta as normas  
habitualmente 

Respecta as normas sempre 

 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os elabora Elabóraos ás veces Elabóraos habitualmente Elabóraos sempre 

 

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as regras morfosintácticas desta l ingua, en 
especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal 
xordo). 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non participa nin respecta as 

normas 

Participa e respecta as normas ás 

veces 

Participa e respecta as normas 

habitualmente 

Participa e respecta as normas 

sempre 

 

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as emprega nunca Emprégaas ás veces Emprégaas habitualmente Emprégaas sempre 

 

LGB1.8.4. 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. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non interactúa co auditorio e 
maniféstase inseguro  

Realiza algunhas actividades de 
apoio  para facilitar a comprensión 
da exposición pero non manifesta 

confianza 

Realiza algunhas actividades de 
apoio  para facilitar a comprensión 
da exposición  

Interactúa co auditorio para 
facilitar a comprensión da 
exposición 
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LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

O vocabulario e pobre e presenta 
erros 

Emprega vocabulario adecuado 
pero con algún erro 

Emprega vocabulario adecuado Emprega un vocabulario rico para 
o tema e un léxico con corrección 

normativa. Exprésase con fluidez 

 

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non a adecúa Adecúaa ás veces Adecúaa habitualmente Adecúaa sempre 

 

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e 
trata, progresivamente, de evitalos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os recoñece nunca Recoñéceos ás veces Recoñéceos habitualmente Recoñéeceos sempre 

 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non participa nin expresa a súa 

opinión 
Participa e expresa a súa opinión 

ás veces 

Participa e expresa a súa opinión 

habitualmente 

Participa e expresa a súa opinión 

sempre 

 

LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o fai Faino ás veces Faino habitualmete Faino sempre 

 

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as utiliza nunca Utilízaas ás veces Utilízaas habitualmente Utilízaas sempre 

 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os realiza nunca Realízaos ás veces Realízaos habitualmente Realízaos sempre 
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LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os consulta nunca Consúltaos ás veces e 
incorpóraos ás súas producións 

Consúltaos habitualmente e 
incorpóraos ás súas producións 

Consúltaos sempre e incorpóraos 
ás súas producións 

 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as emprega Emprega imaxes ou vídeos ás 
veces 

Emprega imaxes ou vídeos 
habitualmente 

Emprega imaxes ou vídeos 
sempre que axudan á 
comprensión do tema 

 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os usa nunca Úsaos ás veces Úsaos habitualmente Úsaos sempre 

 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as usa nunca Úsaas ás veces Úsaas habitualmente Úsaas sempre 

 

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o fai Faino ás veces Faino habitualmete Faino sempre 

 

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

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o fai Faino ás veces Faino habitualmete Faino sempre 

 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os comprende Compréndeos ás veces Compréndeos habitualmente Compréndeos sempre 

 

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa tipoloxía textual 
(convocatoria, actas de reunión e regulamentos). 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os identifica Identifícaos ás veces Identifícaos habitualmente Identifícaos sempre 
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LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os comprende Compréndeos ás veces Compréndeos habitualmente Compréndeos sempre 

 

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os distingue Distíngueos ás veces Distíngueos habitualmente Distíngueos sempre 

 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir 
da información obtida nas bibliotecas. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os comprende Compréndeos ás veces Compréndeos habitualmente Compréndeos sempre 

 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e 

mellorar o coñecemento da mensaxe. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as consulta Consúltaas ás veces Consúltaas habitualmente Consúltaas sempre 

 

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non é quen de interpretar, deducir 
ou explicar a información 

Interpreta, deduce e explica a 
información ás veces 

Interpreta, deduce e explica a 
información habitualmente 

Interpreta, deduce e explica a 
información sempre 

 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non é quen de interpretar nin 
eleborar un esquema xeraruizado 
de ideas 

Interpreta o sentido global e 
compón o esquema xerarquizado 
das ideas ás veces 

Interpreta o sentido global e 
compón o esquema xerarquizado 
das ideas habitualmente  

. Interpreta o sentido global e 
compón o esquema xerarquizado 
das ideas  sempre 

 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar 
información. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o aplica Aplícao ás veces Aplícao habitualmente Aplícao sempre 
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LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as identifica nin as expresa Identifícaas e exprésaas ás veces Identifícaas e exprésaas de xeito 
habitual 

Identifícaas e exprésaas sempre 

 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os recoñece nin os evita Recoñéceos e evíataos ás veces Recoñéceos e evíataos de xeito 
habitual 

Recoñéceos e evíataos sempre 

 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non le con fluidez Le con bastante fluidez Le de xeito fluído Le con moita fluidez e soltura 

 

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do 
texto. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os respecta nin segue o ritmo 

axeitado á lectura 

Respéctaos ás veces e segue  

bastante ben  o ritmo da lectura 

Respéctaos normalmente e segue   

ben  o ritmo da lectura 

Respéctaos sempre e segue  moi 

ben  o ritmo da lectura 

 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos propostos na aula: 
convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os produce Prodúceos ás veces Prodúceos habitualmente Prodúceos sempre 

 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os produce Prodúceos ás veces Prodúceos habitualmente Prodúceos sempre 

 

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares elaborados a 
partir de información obtida en bibliotecas e outras fontes de información. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os produce Prodúceos ás veces Prodúceos habitualmente Prodúceos sempre 
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LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de 

páxina, organización de títulos, capítulos, etc. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os usa Úsaos as veces e de xeito 

bastante correcto 

Úsaos habitualmente e de xeito  

correcto 
Úsaos sempre e de xeito  correcto 

 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para redactar textos 

adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non a planifica Planifícaa ás veces Planifícaa habitualmente Planifícaa sempre 

 

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o fai Faino ás veces Faino habitualmete Faino sempre 

 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente reelaborará e 
incorporará ao seu escrito. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o fai Faino ás veces Faino habitualmete Faino sempre 

 

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o fai Faino ás veces Faino habitualmete Faino sempre 

 

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de formas 
verbais). 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o fai Faino ás veces Faino habitualmete Faino sempre 

 

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma (cuestións 
tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o fai Faino ás veces Faino habitualmete Faino sempre 
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LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a presentación  e 

facilitar a corrección dos textos escritos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o fai Faino ás veces Faino habitualmete Faino sempre 

 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer os  propios 
en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as coñece nin as utiliza Coñece e utiliza as ferramentas 
TIC ás veces 

Coñece e utiliza as ferramentas 
TIC de xeito habitual 

Coñece e utiliza as ferramentas 
TIC sempre 

 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o selecciona. Ë un léxico 

pobre  

Seleccíonao  de maneira bastante 

correcta. É un léxico básico 

Seleccíonao  de maneira  

correcta. É un léxico adecuado 

Seleccíonao  de maneira correcta. 

É un léxico rico e preciso 

 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os produce Prodúceos ás veces  pero con 
algunhas incorreccións 

Prodúceos habitualmente  e con 
poucas incorreccións 

Prodúceos sempre de xeito 
creativo e sen incorreccións 

 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía 

textual. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os identifica nunca Identifícaos ás veces e 
relaciónaos coa tipoloxía textual 

con algunhas incorreccións 

Identifícaos de xeito habitual e 
relaciónaos coa tipoloxía textual  

Identifícaos sempre  e relaciónaos 
coa tipoloxía textual   

 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os recoñece  Recoñéceos e explícaos bastante 
ben 

Recoñéceos e explícaos ben Recoñéceos e explícaos moi ben 

 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as crea nin entende os 
procedementos de creación 

Créaas ás veces e entende con 
algunha dificultade os 
procedementos de creación. 

Créaas habitulmente e entende os 
procedementos de creación. 

Créaas sempre e entende moi 
ben os procedementos de 
creación. 
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LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non recoñece nin usa 
adecuadamente a fonética da 
lingua galega 

Recoñece e usa adecuadamente 
a fonética da lingua galega 
bastante ben 

Recoñece e usa adecuadamente 
a fonética da lingua galega ben 

Recoñece e usa adecuadamente 
a fonética da lingua galega moi 
ben  

 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da 
lingua e progresa na aprendizaxe. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os utiliza nin progresa na 
aprendizaxe 

Utilízaos bastante ben e  progresa 
na aprendizaxe con pequenas 

dificultades. 

 

Utilízaos ben e e progresa na 
aprendizaxe. 

 

Utilízaos moi ben e e progresa na 
aprendizaxe. 

 

 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os emprega nin respecta as 

normas gramaticais 

Emprégaos e respecta as normas 

con algunhas incorreccións 
Emprégaos e respecta as normas  Emprégaos correctamente e 

respecta as normas  sempre 

 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non revisa os textos nin coñece as 
normas  de puntuación 

Revisa os textos pero comete 
pequenos erros de puntuación 

Revisa os textos e non comete  
erros de puntuación 

Revisa os textos e utiliza con 
corrección os signos de 

puntuación con criterio 

 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as desempeñan. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non recoñece, non  explica nos 
textos as funcións sintácticas 
oracionais e non diferencia os 
elementos que as desempeñan. 

Recoñece e explica  nos textos as 
funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as 
desempeñan ás veces. 

Recoñece e explica nos textos as 
funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as 
desempeñan habitualmente. 

Recoñece e explica nos textos as 
funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as 
desempeñan sempre. 

 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non emprega os conectores nin 

ningún elemento de cohesión 

Emprega os conectores de 
maneira bastante correcta así 
como outros mecanismos que lle 
achegan cohesión a un texto con 
algunhas dificultades 

Emprega os conectores de 
maneira bastante correcta así 
como outros mecanismos que lle 
achegan cohesión a un texto de 
xeito habitual 

Emprega os conectores de 
maneira correcta así como outros 
mecanismos que lle achegan 
cohesión a un texto sempre 
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LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos 

que ten en conta os parámetros anteriores. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non distingue o tema nin a 
estrutura do texto e non é quen de 
elborar textos con estes 
parámetros 

Distingue o tema e a estrutura do 
texto  e as súas características ás 
veces e elabora textos nos que 
non ten en conta os parámetros 
anteriores. 

Distingue o tema e a estrutura do 
texto  e as súas características e 
elabora textos nos que ten en 
conta os parámetros anteriores. 

Distingue con facilidade o tema e 
a estrutura do texto  e as súas 
características e elabora textos 
nos que ten en conta os 
parámetros anteriores. 

 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non a identifica Identifícaa ás veces Identifícaa habitualmente Identifícaa sempre 

 

LGB3.12.1. 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. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non participa en proxectos  e non 
é consciente do seu plurilingüismo 

Participa en proxectos ás veces e 
valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe de 
xeito puntual. 

 

Participa en proxectos 
habitualmente e valora as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe  

Participa en proxectos sempre e é 
consciente do seu plurilingüismo 

 

LGB13.1. 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. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os utiliza Utilízaos ás veces Utilízaos habitualmente Utilízaos sempre 

 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa 
postura. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non valora a lingua como medio de 
relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo 

Valora a lingua como medio de 
relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo ás veces 
pero non se amosa capaz de 

explicar a súa postura. 

 

Valora a lingua como medio de 
relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo 
habitualmente  e amósase capaz 

de explicar a súa postura. 

 

Valora a lingua como medio de 
relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo sempre  e 
amósase capaz de explicar a súa 

postura. 

 

 

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á realidade galega. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os distingue nin os aplica Distíngueos bastante ben e 

aplícaos 
Distíngueos ben e aplícaos Distíngueos moi ben e aplícaos 
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LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e amósase capaz 
de explicar a súa postura. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o valora Valórao bastante ben Valórao ben Valórao moi ben 

 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Nos as coñece Coñece algunhas  Coñece moitas delas Coñéceas todas 

 

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e económica galega. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Nos os coñece Coñece algúns Coñece moitos delas Coñéceos todas 

 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os incorpora Incorpóraos ás veces Incorpóraos habitualmente Incorpóraos sempre 

 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non a describe nin a analiza Descríbea e analízaa bastante 
ben 

Descríbea e analízaa  ben Descríbea e analízaa moi ben 

 

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as analiza Analízaas bastante ben Analízaas ben Analízaas moi ben 

 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os identifica nin os depura Identifícaos e depúraos ás veces Identifícaos e depúraos de xeito 
habitual 

Identifícaos e depúraos sempre 

 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Nos as coñece Coñece algunhas  Coñece moitas delas Coñéceas todas 

 

LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego. 
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INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o comprende nin o explica Compréndeo e explícao bastante 
ben 

Compréndeo e explícao  ben Compréndeo e explícao moi ben 

 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non analiza a súa práctica 
lingüística nin valora a 
normalización da lingua galega 

Analiza a súa práctica lingüística 
e valora a normalización da lingua 
galega bastante ben 

Analiza a súa práctica lingüística 
e valora a normalización da lingua 
galega ben 

Analiza a súa práctica lingüística 
e valora a normalización da lingua 
galega moi ben 

 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os recoñece  Recoñéceos e explícaos bastante 
ben 

Recoñéceos e explícaos ben Recoñéceos e explícaos moi ben 

 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os recoñece  Recoñéceos e explícaos bastante 

ben 
Recoñéceos e explícaos ben Recoñéceos e explícaos moi ben 

 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as identifica Identifícaas ás veces Identifícaas habitualmente Identifícaas sempre 

 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as identifica Identifícaas ás veces Identifícaas habitualmente Identifícaas sempre 

 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os interpreta Interprétaos bastante ben Interprétaos ben Interprétaos moi ben 
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LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa promoción. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non a coñece Coñécea bastante ben Coñécea ben Coñécea moi ben 

 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico cara ao 
galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os coñeza nin os detecta Coñéceos e detéctaos bastante 
ben 

Coñéceos e detéctaos  ben Coñéceos e detéctaos moi ben 

 

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as identifica nin clasifica Identifícaas e clasifícaas bastante 
ben 

Identifícaas e clasifícaas  ben Identifícaas e clasifícaas moi ben 

 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os recoñece nin valora a 

variante estándar 

Recoñece a variante estándar 

bastante ben e valóraa  

Recoñece a variante estándar  

ben e valóraa 

Recoñece a variante estándar moi 

ben e valóraa 

 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os rexeita nin utiliza trazos 
dialectais 

Rexéitaos e utiliza trazos 
dialectais ás veces 

Rexéitaos e utiliza trazos 
dialectais habitualmente 

Rexéitaos e utiliza trazos 
dialectais sempre  

 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Nos os identifica Identifícaos bastante ben Identifícaos ben Identifícaos moi ben 

 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e 
sinala os seus principais trazos característicos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Nin as comprende nin as explica Compréndeas e explícaas 
bastante ben 

Compréndeas e explícaas  ben Compréndeas e explícaas moi 
ben 
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LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu 
contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da 
literatura galega correspondente. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non le autonomamente,non é quen 
de resumir nin analizar e relacionar 
un texo literario 

Le autonomamente, elabora 
resumos, analiza e relaciona un 
texto litearario bastante ben 

Le autonomamente, elabora 
resumos, analiza e relaciona un 
texto litearario  ben 

Le autonomamente, elabora 
resumos, analiza e relaciona un 
texto litearario moi ben 

 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non fai análise de texto As súas análises son bastante 
correctas 

As súas análises son correctas e 
elaboradas 

As súas análises son moi 
elaboradas e completas 

 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos seus 
principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non é quen de resumir nin analizar 
e relacionar un texo literario 

analiza e relaciona un texto 
litearario bastante ben 

analiza e relaciona un texto 
litearario  ben 

analiza e relaciona un texto 
litearario moi ben 

 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non le de xeito expresivo, non 
dramatiza nin comprende os textos 

Le de xeito expresivo, dramatiza e 
comprende os textos bastante 

ben 

Le de xeito expresivo, dramatiza e 
comprende os textos ben 

Le de xeito expresivo, dramatiza e 
comprende os textos moi ben 

 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916 e escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non participa nin debate utilizando 

argumentos 

Participa e debate pero con 
algunhas dificultades na 
argumentación 

Participa e debate con 

argumentos 

Participa activamente e debate 
argumentando e relacionando 
diferentes aspectos literarios 

 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Nos os elabora Elabóraos bastante ben Elabóraos ben Elabóraos moi ben 
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LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non as consulta Consúltaas ás veces Consúltaas habitualmente Consúltaas sempre 

 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os emprega nunca Emprégaos ás veces Emprégaos habitualmente Emprégaos sempre 

 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non os crea Créaos ás veces e bastante ben Créaos habitualmente ben Créaos sempre moi ben 

 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESALIENTE 

Non o desenvolve Desenvólveo ás veces Desenvólveo habitualmente Desenvólveo sempre 

 

5. Concrecións metodolóxicas 

 

Concrecións metodolóxicas 

A metodoloxía será participativa e activa. Consistirá na introdución ou presentación do aspecto temático ou tarefa por parte do 

profesor e haberá unha parte práctica mediante exercicios.  

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Materiais e recursos didácticos 

MATERIAIS 

• LIBRO DE TEXTO: Lingua Galega e lLiteratura ESO 3, C. Díaz e M. Seixo, ANAYA, 2015  ISBN:978-84-678-
5332-2 

• Caderno do alumno 

• Libros de lectura obrigatoria e optativa 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 ÁLVAREZ, R. e XOVE X.: Gramática da lingua galega, Galaxia. 

· ÁLVAREZ, R., REGUEIRA X. L. e MONTEAGUDO H.: Gramática galega, Galaxia. 

· CASTRO MACÍA, L.: Diccionario Xerais de sinónimos. Termos afíns e contrarios, Xerais. 
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· FERNÁNDEZ REI, F.: Dialectoloxía da lingua galega, Xerais. 

· MARIÑO PAZ, R.: Historia da lingua galega, Sotelo Blanco. 

· NICOLÁS, R.: Diccionario dos verbos galegos, Do Cumio. 

· Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, ILG/RAG. 

· PORTAS, M.: Língua e sociedade na Galiza, Bahía. 

· VV AA: Diccionario da lingua galega, Obradoiro-Santillana. 

· VV AA: Diccionario da Real Academia Galega, RAG. 

· VV AA: Diccionario de sinónimos da lingua galega, Galaxia. 

· VV AA: Diccionario de verbos galegos, Xerais. 

· VV AA: Diccionario Xerais da lingua, Xerais. 

· VV AA: Gran Diccionario Xerais da Lingua, Xerais. 

Sobre literatura 

· BARÁ TORRES, L. e LOURENZO GONZÁLEZ, M.: A descrición, Xerais. 

· BARÁ TORRES, L. e LOURENZO GONZÁLEZ, M.: A narración, Xerais. 

· BARÁ TORRES, L. e LOURENZO GONZÁLEZ, M.: O diálogo, Xerais. 

· BARÁ TORRES, L. e LOURENZO GONZÁLEZ, M.: A exposición, Xerais. 

· RODRÍGUEZ FER, C.: Arte literaria. Catálogo, descrición e teoría crítica para a comprensión e comentario dos textos, Xerais. 

Videografía 

· VV AA: Historia da lingua contada ós nenos, Ophiusa. 

· XIZ RAMIL, X.: Os señores da palabra. Historia do Día das Letras Galegas, Ophiusa. 

 

PÁXINAS WEB  

• Servicio de Normalización Lingüística (Universidade de Santiago) www.usc.es/~snlus 

Biblioteca de recursos de galego http://galego.org/biblioteca.html 

A páxina de Matuquín http://www.staki.com/matuquin 

GalegoWeb http://www.terra.es/personal/007ilb 

A Taiga http://www.interbook,net/personal/ataiga 

Proxecto Rábade http://www.geocities.com/rabalde_rabade/ 

GALINGUA http://edu.xunta.es/galingua 

A Palabra Herdada http://edu.xunta.es/dxpl/ferraemntas/herdada/herdada.html 

A rede de Letras http://personales.jet/a-rede 

Descarga as letras galegas http://www.culturagalega.org/lg3/index.htm 

Literatura galega http://ctrvg.es/libros/inicio.html 

Instituto de Lingua Galega http://www.usc.es/~ilgas 

Proxecto Xis http://www.galego21.org/xis 

Museo Castelao http://www.museocastelao.org 

Setestrelo http://usuarios.tripod.es/setestrelo.home.htm 

Cousas da aldeia http://www.geocities.com/fucoloi 

MedDb http://www.cirp.es/WXN/wxn/homes/meddb.html 

BILEGA http://www.CIRP.ES/wxn/WXN/frames/bilega.html 

Museo do Pobo Galego http://www.museodopobo.es 

http://www.usc.es/~snlus
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Mapa de Galicia http://servergis.cesga.es/scripts/esrimap.dll?name=Galicia&Cmd=mapa 

Historia da escritura en Galicia http://www.usc.es/~troia/paleo/paleogal.html 

Patrimonio cultural e arqueoloxía http://www.geocities-com/Athens/Agora/5257/Galego.html 

CGAC http://www.cgac.org/gal/default.html 

Páxina de recursos sobre Galicia http://www.naveviva.com/geografia/galicia.htm 

Bibliotecas electrónicas 

• POLAFÍAS, páxina web da Asociacion de Escritoras e Escritores en Lingua Galega 

• Ponte nas ondas 

• Galicia encantada 

• http:// gl. wikipedia.org 

• http: // www. galicia. swred.com 

• http:// festadaistoria.com 

• http:// polonariz. blogpost. com. es 

• http:// www. bvg.udc.es 

• http:// www. consellodacultura.org 

• http:// www. ieo.es/centros.html 

• http://museodomar.xunta.es/gl 

• http:// www.rapadasbestas.es 

• http:// www. webcindario.com 

• http:// www.goear.com 

• http:// www.laza.es/entroido 

• http:// www.cvc.cervantes.es 

• http:// www.celaiaparra.bandcamp.com 

• http:// www.aelg.org 

• http:// www.xunta.es/linguagalega 

• http:// www.gl.wiktionary.org 

• http:// www.xunta.es/nomenclator 

• http://deporteescolargalego.com 

• Galipedia 

• Fundación Rosalía de Castro 

• Ghastas pista 

• O son dos poetas 

• Fundación Curros Enríquez 

• http:// onosopatrimonio.blogspot.com.es 

• Eduardo Pondal 

 

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 poderá combinarse teoría (que non poderá quedar en branco 

debendo o alumno responder a un 80%) e práctica.   

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 

http://museodomar.xunta.es/gl
http://www.rapadasbestas.es/
http://www.goear.com/
http://www.laza.es/entroido
http://www.cvc.cervantes.es/
http://www.celaiaparra.bandcamp.com/
http://www.aelg.org/
http://www.xunta.es/linguagalega
http://www.gl.wiktionary.org/
http://www.xunta.es/nomenclator
http://deporteescolargalego.com/
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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.  

Requisitos para aprobar a avaliación: 

- Ter un 5 na nota media dos exames. 

- Usar a lingua galega na aula. 

- Ter apto o libro de lectura obrigatorio. 

- Ter apto o caderno de clase. 

- O traballo na aula 

- Entrega dos exercicios que o profesor requira. 

- Levar a clase o material necesario. 

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 

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. 

 

ALUMNOS CON AUSENCIAS EN CLASE 

Os alumnos aos que non se lles poida aplicar a avaliación continua, por faltar de xeito habitual, serán avaliados mediante 

un exame global da materia que constará de todos os contidos, tanto teóricos como prácticos, incluíndo un exame oral e os 

libros de lectura obrigatoria xa que, neste caso, non é posible a aplicación dos criterios xerais de avaliación nin a avaliación 

continua. 

Ademais, deberán presentar a petición do profesor todas ou algunhas das actividades e traballos desenvoltos ao longo do 

curso que foran realizados polo resto de alumnos. 

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.   
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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 

-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 
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7.3 Criterios de promoción 

8. 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. 

si  

  2.  Programa a materia tendo en conta o 
tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento. 

si  

  3.  Selecciona e secuencia de xeito 
progresivo os contidos da programación de 
aula tendo en conta as particularidades de 

cada un dos grupos. 

si  

  4.  Programa actividades e estratexias en 
función dos estándares de aprendizaxe. 

si  

  5.  Planifica as clases de xeito flexible, 
preparando actividades e recursos axeitados á 
programación de aula e ás necesidades e os 
intereses do alumnado. 

si  

  6.  Establece os criterios, procedementos e 
os instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos seus alumnos. 

si  

  7. Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que podan ter contidos afíns á 
súa disciplina. 

si  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao 
principio de cada unidade. 

si  

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 

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. 

 

 

 

Criterios de promoción 
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  2.  Plantexa situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

si  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais eou coa súa funcionalidade.  

si  

  4.  Informa sobre os progresos acadados e 
as dificultades atopadas.  

si  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades 
cos intereses do alumnado. 

si  

  6.  Estimula a participación activa dos 
estudantes en clase. 

si  

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados. si  

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… 

si  

  2.  Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 

si  

  3.  Ten predisposición para resolver dúbidas 
e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases. 

si  

 4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

si  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo 
para apoiar os contidos na aula. 

si  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén 
unha comunicación fluída cos estudantes. 

si  

  7.  Desenvolve os contidos dun xeito 

ordenado e comprensible para os alumnos. 
si  

  8.  Plantexa actividades que permitan acadar 
os estándares de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

si  

  9.  Plantexa actividades grupais e individuais. si  

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. 

Si  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

si  

  3.  Revisa, a cotío, os traballos propostos na 
aula e fóra dela. 

si  

  4.  Proporciona a información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e o xeito de 
melloralas. 

si  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os 
traballos e actividades dos alumnos e dá 
pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

si  

  6.  Utiliza criterios de avaliación abondo, que 
atenda de xeito equilibrado a avaliación dos 

diferentes contidos. 

si  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

si  

  8.  Propón novas actividades que facilites a 
adquisición de obxectivos cando estes non 

teñan sido acadados suficientemente. 

si  

  9.  Propón novas actividades de máis nivel 
cando os obxectivos teñan sudo acadados con 
suficiencia. 

si  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel dos estudantes, 
etc. 

si  

11.  Emplea diferentes medios para informar 

dos resultados aos estudiantes e ás familias. 
si  
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9. Organización das actividades de seguimento, recuperación 

e avaliación das materias pendentes 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

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 desta 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. Ditos traballos incluirán exercicios similares a os 
que se esixirán na realización das probas. Os traballos serán valorados. A nota obtida en eles suporá o 10 por cento da 
nota da avaliación 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. Nestas convocatorias oficiais realízanse probas sobre toda a materia.  

O profesor encargado de supervisar o progreso destes alumnos é o profesor que imparte á materia no curso actual. Os 
alumnos que non cursen a materia no curso actual serán supervisados polo xefe ou xefa do departamento. 

10. 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 cuestións  lingüísticas, cuxos resultados só se 
terán en conta a efectos de coñecer o nivel de partida de cada alumno e do grupo.  

Medidas individuais e colectivas 

Os alumnos que o necesiten serán reforzados naqueles aspectos nos que necesiten apoio. 

11. Medidas de atención á diversidade 

Medidas de atención á diversidade 

En colaboración co departamento de orientación procurarse 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, se fai os alumnos. 

No caso de haber alumnos exentos da materia de Lingua Galega, segundo a Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se 
desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á 
exención da materia de lingua galega, o alumno asistirá ás aulas como medio de integración lingüística. En caso de ser 
necesario elaboraranse materiais didácticos específicos para adquirir, ao remate do prazo de exención, un dominio 
adecuado da lingua galega. 

12. Concreción dos elementos transversais que se traballarán 
no curso que corresponda 

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 gozar da lectura. 
 
EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA: traballarase mediante a expresión ordenada e clara de pensamentos, emocións e 

opinións, así como dialogar, formar un xuízo crítico , xerar ideas, estruturar o coñecemento, dar coherencia e cohesión ao 
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discurso , adoptar decisións e gozar escoitando, lendo o expresándose de forma oral (respectando as normas de 

comunicación) e escrita. 

 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: será tratada mediante a busca , selección e emprego  deferramentas dixitais para 
transmitir información e comprender as mensaxes dos medios de comunicación, así como para construír textos , traballos e 
coñecementos. 
 
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN: traballarase mediante a utilización de ferramentas en 

soportes variados (dicionarios, enciclopedias, xornais dixitais, correctores ortográficos, bibliotecas virtuais, biblioteca… ) 

para 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. 

 
ESPÍRITO EMPRENDENDOR:será tratado a través do desenvolvemento da iniciativa persoal e da autonomía mediante a 
intervención en situación de comunicación reais ou simuladas, así como na creación 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 o 

coñecemento e exercicio dos valores democráticos e dos dereitos civís en textos seleccionados de lectura e comentario así 

como no día a día da aula. 

 
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 absoluto polas diferentes variedades lingüísticas, e en textos seleccionados de lectura e 
comentario.  

PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO E DE CALQUERA TIPO DE VIOLENCIA OU DISCRIMINACIÓN: terá 
especial tratamento a través do estudo da chamada “linguaxe sexista” e do uso que dela se fai, evitando estereotipos que 
suponen xuízos de valor e prexuízos a través  da linguaxe así como no día a día da aula.  

 
Outros temas tales como a educación medioambiental, a educación para a saúde, a educación viaria... serán 
tratados no día a día da aula así como introducidos a través da selección de textos empregados e do seu comentario.  

 
 

13. Actividades complementarias e extraescolares 

Actividades complementarias e extraescolares 

Por determinar 

14. 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 

O traballo desenvolvido no curso e, especialmente, as sesións de avaliación trimestral desenvolvidas co alumnado serán 
tomadas en conta para ir revisando a programación establecida, para avaliala ao final de curso e para, se cómpre, 
propoñer modificacións de cara ao vindeiro curso. 

 

 


