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1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1.1.-INTRODUCIÓN

A programación do Departamento de Lingua e literatura inscríbese no Proxecto Curricular  do

centro e é coherente cos principios e prioridades que nel se recollen.

Cómpre destacar que o alumnado do IES Pazo da Mercé presenta unha grande heteroxeneidade

respecto á capacidade cognitiva e, en menor medida, á lingua materna.

A materia de Lingua galega e literatura oriéntase tanto á aprendizaxe instrumental do idioma como

á comprensión  da  realidade  lingüística  de Galicia,  co  obxecto  de desenvolver  nos  escolares,

ademais do uso correcto, unha actitude de aprecio e de sensibilidade cara á lingua galega e a súa

aceptación social.

1.2.-MARCO LEGAL

Esta programación realizouse segundo as seguintes disposicións legais:

● Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.Texto consolidado.

● Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

● Resolución do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa,  pola que se ditan instrucións para a implantación,  no curso académico

2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria

obrigatoria  e  do  bacharelato  nos  centros  docentes  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia.

Aclaracións  relativas  a  diversos  aspectos  do  bacharelato  derivados  do  réxime  transitorio  da

implantación da LOMCE para o curso 2016/2017.

● Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

● Orde  do  15  de  xullo  de  2015  pola  que  se  establece  a  relación  de  materias  de  libre

configuración  autonómica  de  elección  para  os  centros  docentes  nas  etapas  de  educación

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

● Orde de xuño de 2016, pola que se amplía a relación de materias de libre configuración

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria

e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

● Real  Decreto  665/2015,  do  17  de  xullo,  polo  que  se  desenvolven  determinadas

disposicións  relativas  ao  exercicio  da  docencia  na  Educación  Secundaria  Obrigatoria,  o

Bacharelato, a Formación Profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do
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profesorado e ás especialidades dos corpos docentes do Ensino Secundario.

● Resolución  do  27  de  xullo  de  2015,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-2016

para  a  implantación  do  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  nos

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

● Resolución do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa,  pola que se ditan instrucións para a implantación,  no curso académico

2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria

obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia: 

● “Así mesmo, no ano académico 2016/17 implantaranse, no segundo curso da educación

secundaria obrigatoria, os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento, regulados no

artigo 20 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño.” 

● Orde  ECD/65/2015,  do  21  de  xaneiro,  pola  que  se  describen  as  relacións  entre  as

competencias,  os  contidos  e  os  criterios  de  avaliación  da  educación  primaria,  a  educación

secundaria obrigatoria e o bacharelato.

● Tamén se teñen en conta os criterios emanados do Proxecto Curricular  e do Proxecto

Educativo do Centro, as decisións de carácter xeral adoptadas polo Departamento e, finalmente,

da experiencia acumulada polo profesorado na didáctica da área.

1.3.-CONTEXTUALIZACIÓN

A programación supón un grao de concreción con respecto ao currículo oficial; xa que logo, a súa

elaboración esixe a súa localización nun centro determinado, pois cómpre ter en conta o ámbito

en que se vai aplicar e o perfil do estudantado ao que vai dirixida.

O IES Pazo da Mercé está situado na pequena vila das Neves -capital do concello- e o alumnado

procede tanto do propio concello das Neves como do veciño, Arbo. Ambos os dous concellos son

eminentemente rurais e a dispersión da poboación é moi grande, o cal inflúe en certa medida na

formación do noso alumnado, o cal se ve, maioritariamente, obrigado a empregar o transporte

escolar.

A nivel socioeconómico, atopámonos nun contexto rural cuxa economía está moi vinculada co

sector primario, en particular coa actividade vitivinícola. Porén, a situación non é completamente

homoxénea e atopamos contextos familiares moi variados tanto no nivel cultural canto no nivel

económico. Se ben procuramos en todo momento ofertar unha formación igualitaria, non cabe

dúbida  de  que  os  contextos  familiares  diferentes  poden  marcar  algunha  diferenza  no

desenvolvemento  do  noso  alumnado.  É  labor  de  todo  o  profesorado  tentar  así  garantir  a
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consecución dos obxectivos propostos nesta programación dun xeito igualitario para cada alumna

e alumno.

Finalmente, cómpre sinalar a proximidade física con Portugal e a constante interactuación do noso

alumnado coa realidade do país veciño. Isto contribuíu en boa medida ao seu interese polo

coñecemento  e uso da lingua portuguesa de aí  que se oferte desde o noso departamento a

materia  de  Segunda  lingua  estranxeira:  Portugués.  Procuramos  deste  xeito  potenciar  o

coñecemento da lingua e cultura portuguesas e fomentar a tolerancia e confraternización coa

cultura máis achegada.

Así  mesmo, queremos facer constar que a elaboración desta programación recolle varios dos

acordos aos que se chegou co Departamento de Lingua castelá e literatura referidos tanto á

unificación de nomenclatura lingüística como na avaliación e corrección de aspectos relacionados

coa redacción e a ortografía. Esta colaboración entre ambos departamentos comezou xa durante

o curso 2012-2013 e durante os cursos seguintes foi  aumentado a colaboración establecendo

unha alternancia de traballos de expresión escrita entre os dous departamentos. Consideramos

que a actuación conxunta dos departamentos é positiva, de aí que a decidísemos manter durante

o curso 2019-2020.

1.4.-ORGANIZACIÓN DOS GRUPOS

Durante este curso académico 2019-2020 os grupos por nivel son os que seguen:

1º ESO. Existen dous grupos cun total de 44 alumnos. O grupo A fórmano 22 alumnos, 1 é

repetidor. No caso de B, son 22 alumnos, tres deles repetidores, e 1 con ACI

2º ESO. Existen dous grupos de referencia cun total de 35 alumnos e un PMAR formado

por  5 alumnos. O grupo A fórmano 19 alumnos dos que 2 son repetidores. No caso de B, son 16

alumnos, dos cales 2 son repetidores

3º ESO. Existen dous grupos cun total de 36 alumnos e un PMAR con 7 alumnos dos cales

1 é repetidor. O grupo A está formado por 21 alumnos, dos que 4 repiten curso; no grupo B hai 15

alumnos, con 21 repetidor.

4º ESO. Existen dous grupos cun total de 32 alumnos. O grupo A está formado por 20

alumnos e no grupo B hai 12 alumnos dos cales 6 repiten curso.

1º BACHARELATO. Este grupo está formado por 26 alumnos nos que hai 2 repetidores.

2º BACHARELATO. Está formado por 25 alumnos (unha alumna exenta) dos cales 3 son

repetidores.

No  curso  académico  2019-2020,  o  Departamento  de  Lingua  galega  e  literatura  está

formado por tres profesores, dúas docentes con destino definitivo e un substituto. Diana Ciberia
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Cancelas, profesora substituta do Departamento de Xeografía e Historia, impartirá Lingua galega

como materia afín en 2º ESO. A distribución de horas lectivas que corresponde é a seguinte:

Profesorado Materia

Vázquez Añel, Ilda

(18 horas lectivas)

Lingua galega e literatura 1º ESO (A e B)

Segunda lingua estranxeira: portugués 1º ESO (A)

Lingua galega e literatura 2º Bacharelato (A)

Módulo de comunicación e sociedade FPBI

Ferreiro García, Susana

(10 horas lectivas)

Ámbito lingüístico-social 1º PMAR (2º ESO)

Oratoria 2º ESO

Groba Bouza, Fernando 

(18 horas lectivas)

Lingua galega e literatura 2º ESO (B)

Lingua galega e literatura 3º ESO (A e B)

Lingua galega e literatura 4º ESO (A e B)

Lingua galega e literatura 1º Bacharelato (A)

Cibeira Cancelas, Diana 

Departamento  de  Xeografía  e

Historia

(3 horas lectivas)

Lingua galega e literatura 2º ESO (A)

2.-PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

2.1-INTRODUCIÓN

A finalidade da ESO consiste en lograr que o alumnado adquira os elementos básicos de cultura

nos ámbitos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; mais tamén en desenvolver hábitos de

estudo e de traballo, en preparar o alumnado para a súa incorporación a estudos posteriores, así

como para a inserción no mundo laboral, a inclusión social ou a cidadanía activa.

Este curso académico guiarémonos pola lei LOMCE (Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para

a mellora da calidade educativa) en todos os niveis da ESO e polo Decreto 86/2015 que fixa as

ensinanzas  mínimas  recollidas  para  cada  unha  das  materias  que  constitúen  o  currículo  co

obxectivo de contribuír ao logro duns principios básicos que se resumen en lograr calidade de

educación para todo o alumnado, equidade que garanta a igualdade de oportunidades e esforzo

compartido por toda a comunidade educativa.

Na elaboración desta programación guiámonos polo que sinala o Artigo 13 da Resolución de 27

de xullo de 2015,  e o Artigo 24 da Resolución do 15 de xullo de 2016 da Dirección Xeral de

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, nos cales se fixan os aspectos que
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deben ser tratados nunha programación didáctica.

Así mesmo, cómpre destacar que nesta programación didáctica se inclúe, á parte da materia de

Lingua Galega e Literatura, a Segunda Lingua Estranxeira: Portugués, á cal imos facer referencia

a continuación.

Segunda lingua estranxeira na ESO: Portugués

Mediante o estudo de linguas estranxeiras, o alumnado debe adquirir competencia comunicativa

nesas linguas e desenvolver unha certa tolerancia e competencia sociocultural que lle permita

actuar con propiedade nun contexto sociocultural propio da outra cultura. Todo isto ha facilitar a

mobilidade plena das persoas e o intercambio democrático de ideas. Deste modo preténdese dar

á  aprendizaxe  de  linguas  estranxeiras  a  súa  dimensión  de  contribución  á  construción  da

identidade persoal libre e responsable do noso alumnado.

Tal e como se recolle no Decreto 86/2015 “o papel heurístico das linguas constitúe un reto para o

sistema educativo, pois son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación

e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación,

experimentación  e  descuberta.  E  as  linguas  achégannos  ao  xeito  de  vida  e  ás  formas  de

pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais.”

Así mesmo, a LEI 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos

coa lusofonía aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia sinala que é preciso “fomentar

o ensino e a aprendizaxe do portugués” e que o galego “, polo feito de ser intercomprensible co

portugués,  outorga unha valiosa vantaxe competitiva á cidadanía galega en moitas vertentes,

nomeadamente na cultural pero tamén na económica”, de aí que “as autoridades deben promover

todas cantas medidas sexan posibles para mellor valorizar esta vantaxe histórica”.

Desde o noso centro estamos traballando hai anos neste sentido, de aí que ofertemos o portugués

como segunda lingua estranxeira. Trátase, xa que logo, de familiarizar o alumnado coa lingua

portuguesa  nos  primeiros  cursos  para  que  sexa  capaz  de  a  empregar  en  situacións  de

comunicación  sinxelas  e,  progresivamente,  lograr  un  dominio  comunicativo  suficiente  para  se

desenvolver en situacións sinxelas e habituais da vida cotiá, así como noutras conectadas coas

súas motivacións e intereses.

Os  contidos  e  criterios  de  avaliación  deste  currículo  están  distribuídos  por  cursos,  cunha

gradación  de  nivel  de  logro  que  segue  as  recomendacións  do  Marco  Común  Europeo  de

Referencia.  Esta  especificación  de  contidos  para  cada  curso  debe  ser  interpretada  como un

continuo de partes unidas entre si no que se irán construíndo progresivamente as aprendizaxes
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das distintas habilidades comunicativas.

Este curso académico seguimos o Decreto 86/2015 (páx. 26633 e ss.) que organiza a materia en

cinco bloques que se corresponden coas actividades de lingua, que tal como as define o Marco

Común Europeo de Referencia,  supoñen  o  exercicio  da competencia  lingüística  comunicativa

dentro  dun  ámbito  específico  un  ou  máis  textos  co  fin  de  realizar  unha  tarefa  e  que  se

corresponden coas catro primeiros bloques -1) Comprensión de textos orais, 2) Produción de texto

orais, 3) Comprensión de textos escritos, 4) Produción de textos escritos- aos que se lle engade

un quinto -5) Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe- que abrangue a

competencia comunicativa, así como as experiencias lingüísticas noutras linguas. 

Todos estes elementos do quinto bloque relaciónanse entre si e interactúan na realización das

actividades lingüísticas comunicativas de comprensión, produción e interacción. Isto supón que,

para cada tarefa comunicativa descrita nos estándares,  cumprirá incorporarse o conxunto dos

contidos recollidos no quinto bloque para a realización do bloque de actividade lingüística que

corresponda.  Da  mesma  maneira,  para  avaliar  o  grao  de  adquisición  de  cada  estándar  de

aprendizaxe  dunha  determinada actividade  de  lingua,  deberán  aplicarse todos os  criterios  de

avaliación recollidos e descritos para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto

bloque que correspondan.

2.2.-CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS DE LINGUA GALEGA E LITERATURA E SEGUNDA

LINGUA ESTRANXEIRA: PORTUGUÉS Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE.

Entendemos por  competencia a capacidade para poñer  en práctica en contextos e situacións

comunicativas  diferentes,  coñecementos,  habilidades  e  actitudes  adquiridas.  As  competencias

clave forman parte das ensinanzas mínimas da educación secundaria obrigatoria e, polo tanto,

forman parte do currículo establecido pola Comunidade Autónoma. A súa inclusión no currículo ten

como finalidade permitir a todo o alumnado integrar a súa aprendizaxe, poñela en relación con

distintos tipos de contidos e utilizala en distintas situacións e contextos. As materias de Lingua

galega e literatura e de Segunda lingua estranxeira: portugués teñen como finalidade contribuír,

directa ou indirectamente, á consecución das oito competencias clave recoñecidas pola lexislación

vixente, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

1.  Competencia  en comunicación lingüística  (CCL).  Preténdese  que  a  linguaxe  sirva

como instrumento de comunicación (oral e escrita), comprensión, interpretación, organización e

autorregulación  do  pensamento,  emocións  ou  conduta.  Preténdese  que  o  alumnado  exprese

pensamentos, vivencias, emocións, opinións e goce escoitando, lendo ou expresándose de forma

oral ou escrita. O desenvolvemento desta competencia ao final da ESO comporta o dominio da
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lingua oral e escrita en diferentes contextos. Os descritores máis significativos nesta competencia

serán: a) comprender o sentido dos textos orais e escritos, garantindo deste xeito a competencia

comunicativa do alumnado; b) manter unha actitude favorable cara á lectura como fonte de pracer

e ampliación de saberes, c) expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia; d)

respectar as normas de comunicación en calquera contexto -quenda de palabra, escoita atenta...-;

d) manexar os elementos de comunicación non verbal ou en diferentes rexistros das diversas

situacións comunicativas.

2.  Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). A pesar

de  non  ter  unha  implicación  directa  na  nosa  área,  procurarase  apoiar  a  consecución  desta

competencia  principalmente  vinculada  á  sociolingüística  onde,  puntualmente,  se  interpretan

gráficas e porcentaxes.  Así  mesmo, tamén se realiza un adestramento do razoamento lóxico,

basicamente nas análises de estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais. Os descritores que se

traballan en xeral destacamos: a) tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no

contorno natural e as repercusións na vida futuro; b) aplicar métodos científicos rigorosos para

mellorar a comprensión da realidade circundante; c) interpretación de gráficas e porcentaxes de

forma crítica; d) aplicar estratexias de resolución de problemas a situación da vida cotiá.

3.  Competencia  dixital  (CD).  Esta  competencia  está  relacionada  coa busca,  selección,

tratamento e análise da información segundo a fonte que se utilice (oral, impresa, audiovisual,

multimedia) e require o dominio de distintas linguaxes específicas. Posibilítase, xa que logo, a

comunicación e a transmisión da información en distintos soportes. pode fomentarse mediante a

utilización de distintas ferramentas en soportes variados. Na nosa materia procurarase en especial

incidir nesta competencia, ben como ferramenta útil para ampliar os coñecementos do alumnado

ben como vehículo para a súa formación académica e postacadémica. Os descritores que se

traballarán  nesta  área,  de  forma  xeral,  son:  a)  empregar  distintas  fontes  para  a  busca  de

información;  b)  seleccionar  o  uso  das  distintas  fontes  segundo  a  súa  fiabilidade;  c)  elaborar

información  propia  derivada  da  obtida  a  través  dos  medios  tecnolóxicos;  d)  comprender  as

mensaxes que veñen nos medios de comunicación; e) utilizar distintas canles de comunicación

audiovisual  para  transmitir  informacións  diversas;  f)  manexar  ferramentas  dixitais  para  a

construción de coñecemento; g) aplicar criterios éticos no uso das novas tecnoloxías.

4. Competencia para aprender a aprender (CAA). O obxectivo é tomar conciencia de un

mesmo e recoñecer que podemos facer por nós mesmos e en que precisamos axuda doutras

persoas.  Esta  competencia  está  relacionada  coa  estruturación  do  pensamento  mediante  a

elaboración  de  esquemas,  resumos,  exposicións,  lectura  comprensiva…  Implica  saber
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autoavaliarse,  aceptar  os  erros  e  aprender  de  e  coas  demais  persoas,  ademais  de  supoñer

esforzo, responsabilidade e compromiso persoal. Os descritores que se van traballar basicamente

son:  a)  identificar  potencialidades  persoais  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaxe,  funcións

executivas…; b) xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe; c) xerar

estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe;  d)  aplicar  estratexias para a

mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... ; e) desenvolver estratexias

que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos;  f)  seguir  os  pasos establecidos  e tomar

decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios e g) tomar conciencia

dos procesos de aprendizaxe.

5. Competencia  social  e  cívica  (CSC).  O  obxectivo  é  practicar  normas  de  convivencia

acordes cos valores democráticos, conseguir o uso do diálogo e a negociación para chegar a

acordos e resolver conflitos, valorar as diferenzas á vez que o recoñecemento da igualdade de

dereitos entre homes e mulleres. Desde as materias de Lingua galega e literatura e Segunda

lingua estranxeira: portugués buscarase unha aproximación crítica á realidade e o coñecemento e

exercicio dos valores democráticos. O achegamento e lectura de textos que potencien actitudes e

valores democráticos e a procura da consecución de acordos e a resolución dos posibles conflitos

potenciarán a consecución desta competencia. Para iso, adestraremos os seguintes descritores:

a) coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas

fontes  e  identificar  as  implicacións  que  ten vivir  nun  Estado  social  e  democrático  de  dereito

referendado  por  unha  constitución;  b)  desenvolver  capacidade  de  diálogo  cos  demais  en

situacións de convivencia e traballo e para a resolución de conflitos; c) mostrar dispoñibilidade

para  a  intervención  activa  en  ámbitos  de  participación  establecidos;  d)  recoñecer  riqueza  na

diversidade de opinións e ideas e e) aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos

valores.

6.  Competencia de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Preténdese ser capaz de

imaxinar,  emprender,  desenvolver e avaliar  accións ou proxectos individuais ou colectivos con

confianza,  responsabilidade,  creatividade  e  sentimento  crítico.  Supón  ter  criterio  propio  para

decidir no ámbito persoal, social ou laboral. Os descritores que priorizaremos son: a) optimizar os

recursos  persoais  apoiándose  nas  fortalezas  propias;  b)  asumir  as  responsabilidades

encomendadas e dar conta delas; c) ser constante no traballo, superando as dificultades; d) dirimir

a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa; e) xestionar o traballo do grupo,

coordinando tarefas e tempos; f) xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos

previos do tema; g)  optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de

obxectivos e h) mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.
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7. Competencia  de  conciencia  e  expresións  culturais  (CCEC).  Preténdese  conseguir

apreciar e comprender distintas formas de manifestacións artísticas e culturais que servirán como

fonte de goce e enriquecemento persoal. Esta competencia concrétase no ámbito literario e na

relación deste coas outras artes. Conseguirase unha boa potenciación desta competencia se se

comprenden, aprecian e valoran distintas manifestacións estéticas vinculadas ao ámbito literario

así  como  a  súa  relación  e  interacción  con  outros  ámbitos  da  cultura.  Os  descritores  que

traballamos  son:  a)  mostrar  respecto  cara  ao  patrimonio  cultural  mundial  nas  súas  diversas

vertentes  e  cara  ás  persoas  que  contribuíron  ao  seu  desenvolvemento;  b)  valorar  a

interculturalidade  como  unha  fonte  de  riqueza  persoal  e  cultural;  c)  expresar  sentimentos  e

emocións  desde  códigos  artísticos;  d)  apreciar  a  beleza  das  expresións  artísticas  e  das

manifestacións de creatividade e gusto pola estética no ámbito cotián;  e)  Elaborar traballos e

presentacións con sentido estético.

2.2.1.-CONTRIBUCIÓN  DO ÁMBITO  LINGÜÍSTICO  E SOCIAL  AO  DESENVOLVEMENTO

DAS COMPETENCIAS BÁSICAS

1.-Comunicación lingüística (CCL)

-Usar  a  lingua  oral  e  escrita  en  múltiples  contextos  para  dominar  as  distintas  situacións

comunicativas. 

-Ler, escoitar e comprender o escrito ou escoitado. 

-Coñecer as convencións sociais implícitas nos procesos de comunicación. 

-Buscar e procesar información, interpretar, comprender e estruturar un discurso e o pensamento:

dar coherencia e cohesión. 

-Expresar: expor, comunicar, escribir, utilizar diversos tipos de textos. 

-Producir textos orais e escritos adecuados a diversas situacións comunicativas. 

-Utilizar  correctamente  códigos  e  regras  de  comunicación.Competencia  matemática  e

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-Utilizar os elementos e razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, para

resolver problemas ou para tomar decisións. 

-Coñecer  aspectos  cuantitativos  e  espaciais  da  realidade  xeográfica  planetaria,  das  grandes

rexións do mundo e especialmente europea, española e galega. 

-Interpretar  e  expresar  informacións  e  datos  referidos  aos  acontecementos  históricos  e  de

actualidade. 

-Coñecer e manexar números, medidas e símbolos do medio físico e social que nos rodea. 

-  Argumentar,  estimar,  valorar  a  validez  de datos  e  informacións referidas  ao medio  social  e

natural. 

-Aplicar estratexias de resolución de problemas. 
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-Seleccionar as técnicas adecuadas para o cálculo, a interpretación e a representación de datos

en distintos tipos de gráficas e mapas temáticos. 

-Desenvolver e aplicar o pensamento científico-técnico para interpretar a información, para predicir

e para tomar decisións. 

-Percibir o espazo a grande escala, a escala rexional e da contorna inmediata. 

-Comprender  sucesos e  analizar  fenómenos  do  medio  natural  e  do medio  transformado pola

acción humana: asentamentos, actividades, etc. 

-Asimilar hábitos responsables de consumo, de vida, de lecer e de saúde. 

-Identificar e expor problemas relevantes na interacción humana co espazo físico. 

-Realizar observacións directas e indirectas da realidade física e social inmediata ou histórica nun

marco interpretativo. 

-Obter, analizar e interpretar información cuantitativa e cualitativa do medio físico. 

2.-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

-Utilizar estruturas lóxicas indutivas ou dedutivas para crear textos coherentes. 

-Manexar a escritura de símbolos científicos e números. 

-Utilizar correctamente a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos sociais. 

Usar con propiedade as ferramentas matemáticas básicas para as Ciencias Sociais: táboas de

datos, pirámides de poboación, gráficas de datos socioeconómicos etc. 

-Desenvolver a capacidade de observación crítica e proveitosa do ámbito social e físico, obtendo

información útil para iso. 

-Asumir o método científico propio das Ciencias Sociais para aproximarse á realidade que nos

rodea. 

-Ser capaz de explicar ou xustificar fenómenos cotiáns relacionados coa Historia e a Xeografía.

-Recoñecer a importancia das Ciencias Sociais e da súa repercusión na nosa calidade de vida. 

3.-Competencia dixital (CD)

-Usar con propiedade as ferramentas matemáticas básicas para as Ciencias Sociais: táboas de

datos, pirámides de poboación, gráficas de datos socioeconómicos etc. 

-Desenvolver a capacidade de observación crítica e proveitosa do ámbito social e físico, obtendo

información útil para iso. 

-Asumir o método científico propio das Ciencias Sociais para aproximarse á realidade que nos

rodea. 

-Ser capaz de explicar ou xustificar fenómenos cotiáns relacionados coa Historia e a Xeografía.

-Recoñecer a importancia das Ciencias Sociais e da súa repercusión na nosa calidade de vida. 
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4.-Competencia para aprender a aprender (CAA)

-Ler analiticamente para extraer ideas básicas para a comprensión dun texto. 

-Utilizar coñecementos previos para contextualizar un texto. 

-Recoller información obtida para interpretar correctamente o texto. 

-Traballar de xeito autónomo para controlar e autoavaliar as súas propias capacidades. 

-Traballar  cooperativamente  e  de  xeito  produtivo  e  responsable  para  conseguir  un  obxectivo.

-Identificar e manexar diversidade de respostas posibles ante unha mesma situación. 

-Deducir informacións máis alá das contidas nun texto. 

-Utilizar os coñecementos adquiridos para a creación de textos persoais. 

-Utilizar os coñecementos lingüísticos para mellorar a comunicación oral e escrita. 

-Aplicar as regras ortográficas en todos os escritos. 

-Utilizar os coñecementos pragmáticos textuais para mellorar a comunicación oral e escrita. 

-Utilizar os coñecementos adquiridos sobre as variedades para saber usar a lingua en distintas

situacións. 

-Analizar os fenómenos sociais, históricos e xeográficos, buscando a xustificación e tratando de

identificalos no ámbito cotián. 

-Desenvolver  as  capacidades  de  síntese  e  de  dedución  aplicadas  aos  fenómenos  sociais  e

xeográficos. 

-Potenciar as destrezas propias das Ciencias Sociais, tendo como referencia a metodoloxía propia

das devanditas ciencias. 

-Mellorar  as  destrezas  relacionadas  coa  organización  adecuada  da  información,  mediante  a

realización de fichas, apuntamentos, esquemas, resumos etc. 

-Representar  e  visualizar  modelos  que  axuden  a  comprender  as  características  da  paisaxe

xeográfica e da arte medieval. 

-Aplicar todos os coñecementos literarios aprendidos para comentar un texto e comprender as

obras literarias lidas. 

5.-Competencia social e cívica (CSC)

-Saber  comunicarse  en  distintos  contextos,  expresando  as  ideas  propias,  escoitando  e

respectando os demais. 

-Compartir con outros coñecementos previos sobre o tema central do texto proposto. 

-Descubrir o significado de signos non verbais que son habituais no ámbito social. 

-Desenvolver habilidades para expresar ideas propias nas súas relacións cos demais. 

-Participar de xeito activo en traballos cooperativos. 

-Fomentar capacidades para desenvolver a organización na vida privada e social. 

-Desenvolver habilidades para asumir as diferenzas entre as persoas e a aceptación destas. 
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-Reflexionar  sobre algunhas eivas do noso tempo:  a escravitude,  o machismo, a pobreza,  os

refuxiados, os dereitos dos nenos que non se cumpren, a infelicidade. 

-Respectar e valorar a diversidade lingüística. 

-Lograr  a  base  de  coñecementos  necesaria  para  participar  de  forma consciente  e  crítica  na

sociedade tecnoloxicamente desenvolvida en que vivimos. 

-Tomar conciencia dos problemas ligados á preservación do medio ambiente e da necesidade de

alcanzar un desenvolvemento sostible a través da contribución da Xeografía e a Historia. 

-Desenvolver capacidades para distinguir a realidade da ficción. 

-Reflexionar sobre a situación de España como país de acollida a partir do traballo lingüístico cun

texto. 

-Compartir coa comunidade escolar algúns eventos literarios como un certame ou a celebración

do Día do Libro. 

6.-Competencia de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

-Converter ideas propias en algo creativo.

-Desenvolver  a imaxinación e a creatividade individual,  e  compartir  as novas ideas co grupo.

-Alcanzar iniciativas para tomar partido por unha ou outra opción. 

-Desenvolver o espírito crítico e o afán de coñecer. 

-Asumir tarefas dentro do traballo cooperativo. 

-Desenvolver capacidades para valorar o tempo e o esforzo na organización persoal. 

-Interpretar mensaxes emprendedoras nos textos traballados. 

-Desenvolver  a  imaxinación  para  inventar  palabras,  siglas,  abreviaturas  e  símbolos  nos  seus

escritos. 

-Ler en público, recitar, dramatizar un texto de autor ou de creación propia. 

-Defender posturas persoais en faladoiros e debates. 

-Aprender a empatizar para descubrir e entender os sentimentos dos demais. 

-Ser competitivo cun mesmo para mellorar a aprendizaxe. 

-Alcanzar propostas de solución ante situacións hipotéticas. 

-Desenvolver a capacidade de propoñer análise e explicacións da realidade social do ámbito e

deseñar proxectos de actuación, de acordo co interese xeral. 

-Ser capaz de levar a cabo proxectos ou traballos sinxelos relacionados coas Ciencias Sociais. 

-Potenciar  o pensamento orixinal para afrontar situacións diversas,  cuestionando os prexuízos

sociais ou ideas preconcibidas. 

7.-Competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC)

-Recoñecer o valor que ten a expresión na literatura. 
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-Valorar o patrimonio literario galego e español. 

-Gozar lendo, creando, recitando, dramatizando. 

-Recoñecer o valor creativo que ten o teatro. 

-Apreciar a importancia que posúe a expresión teatral ante un público. 

-Converter ideas propias en debuxos creativos. 

-Desenvolver o sentido do humor. 

-Representar e visualizar modelos que axuden a comprender as características da arte medieval. 

-Valorar e preservar a expresión artística e o patrimonio cultural europeo, español e galego. 

-Recoñecer o valor transcendental que ten a poesía. 

-Apreciar a importancia que posúe a expresión de emocións e de sentimentos a través da poesía. 

-Valorar a importancia que posúe o desenvolvemento da imaxinación. 

-Manifestar sentimentos persoais a partir da creación poética. 

-Desenvolver o ritmo e a musicalidade. 

-Desenvolver habilidades plásticas para crear un decorado. 

-Gozar protagonizando un programa de televisión. 

-Alcanzar a satisfacción persoal a partir da creación propia, da súa difusión e do recoñecemento

por parte dos outros. 

-Desenvolver hábitos de lectura. 
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2.2.2.CONTRIBUCIÓN  DA  MATERIA  DE  ORATORIA  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS

COMPETENCIAS CLAVE

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que 

aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento 

das competencias; recordemos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é 

necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle permita ao alumnado a aplicación do 

coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da

información  e  a  comunicación  posibilitan  e  fomentan  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe  do

alumnado. 

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos

de  conducir  a  traballar  desde  as  diferentes  potencialidades de  cada  un  deles,  apoiándonos

sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.

Na  materia  de  Oratoria  incidiremos  no  adestramento  de  todas  as  competencias  de  maneira

sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

Así,  ademais  dos  descritores  da  competencia  que  se  traballan  puntualmente  nas  unidades,

destacamos os seguintes:  

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as

repercusións para a vida futura. . 

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística (CCL) 

Se é evidente que a Oratoria contribúe a desenvolver destrezas vinculadas coas competencias

clave, esta contribución resulta aínda máis obvia cando se trata da competencia en comunicación

lingüística, xa que permite unha extraordinaria mellora das destrezas comunicativas, sobre todo

das de carácter oral,por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia.,

Resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade. 

Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
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• Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra,

escoita atenta ao interlocutor… 

• Manexar  elementos  de  comunicación  non  verbal,  ou  en  diferentes  rexistros  nas

diversas situacións comunicativas. 

Competencia dixital (CD) 

A Oratoria debe contribuír ao adestramento da competencia dixital, tan relevante e necesaria no

contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un novo modo de. A produción de procesos

comunicativos eficaces nos que se empregan os contidos propios da materia é un piar esencial

para o desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos e alumnas. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

• Elaborar  información  propia  derivada  da  información  obtida  a  través  de  medios

tecnolóxicos. 

• Analizar de xeito crítico as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións

diversas. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura facilitan

desde a área o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e sentimentos

sobre as manifestacións literarias ou artísticas, as creacións propias, o coñecemento do acervo

literario... fan desta área un cauce perfecto para adestrar a competencia. 

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e

cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e

gusto pola estética no ámbito cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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Competencias sociais e cívicas (CSC)

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia favorece o

desenvolvemento  das competencias  sociais  e  cívicas.  Desde  o  uso  da lingua  para  chegar  a

consensos. Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de

distintas fontes 

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo

 Empregar a palabra de xeito adecuado para a resolución de conflitos. 

• Mostrar  dispoñibilidade  para  a  intervención  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos. 

• Recoñecer e valorar a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en calquera

contexto  educativo  porque  favorece  a  autonomía  dos  alumnos  e  o  desenvolvemento  de

habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos académicos que logo se

poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os alumnos e as alumnas

deben recoñecer os seus recursos e adquirir hábitos que lles permitan afrontar dificultades no

traballo e na consecución de metas establecidas. 

Os descritores que priorizaremos son: 

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Ser constante no traballo.. 

• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos e/ou asumindo tarefas,

coa finalidade de que o grupo sexa eficaz. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

Aprender a aprender (CAA)

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno ou a

alumna  se  recoñeza  a  si  mesmo/-a  como  aprendiz  para  a  mellora  dos  seus  procesos  de

aprendizaxe.  Neste sentido,a Oratoria préstase especialmente a iso,  xa que é unha área que
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favorece os procesos metacognitivos e a adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe

extrapolables a outras áreas e contextos. 

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

• Identificar potencialidades persoais.

• Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

• Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependente... 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función

dos resultados intermedios. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

2.3.-OBXECTIVOS XERAIS NA ETAPA DA ESO

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado capacidades, que se

identifican cos obxectivos xerais que se recollen no Decreto 86/2015:

a)Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os

grupos,  exercitarse no diálogo,  afianzando os  dereitos humanos e a  igualdade de trato e  de

oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b)Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de

desenvolvemento persoal.

c)Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.

Rexeitar  a discriminación das persoas por  razón de sexo ou por calquera outra condición ou

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d)Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
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e)Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir  novos

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,

especialmente as da información e a comunicación.

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.

g)Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e  a confianza en si  mesmo,  a participación,  o  sentido

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e

asumir responsabilidades.

h)Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da

literatura.

i)Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

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

persoas,  así  como o patrimonio artístico e cultural.  Coñecer  mulleres e homes que realizaran

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m)Coñecer  e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,  respectar  as

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a

práctica  do deporte  para favorecer  o desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e valorar  a

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.  Valorar criticamente os hábitos

sociais  relacionados coa saúde,  o consumo,  o coidado dos seres vivos  e o medio  ambiente,

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n)Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando

diversos medios de expresión e representación.

ñ)Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto

cara ao exercicio deste dereito.

21



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

o)Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o

mantemento da identidade de Galicia,  e  como medio de relación interpersoal  e expresión de

riqueza  cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en

especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

2.3.1.-OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA DO ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL

Os obxectivos xerais que formulamos para o ámbito lingüístico-social teñen como referente último

os obxectivos xerais da ESO, e establecen as finalidades xenéricas que orientan o programa da

área  lingüístico-social,  así  como  a  referencia  común  para  os  diversos  desenvolvementos  do

programa. Estes obxectivos son:

-Coñecer  e  apreciar  a  diversidade  espacial,  cultural  e  lingüística  do  mundo  e  de  Galicia,

manifestando respecto e tolerancia cara ós pobos e culturas diferentes.

-Comprender  a  comunicación  como  un  proceso  da  vida  social,  apreciar  as  dúas  linguas  de

Galicia,entendendo as circunstancias que inflúen no seu uso e na súa evolución.

-Identificar  e  analizar  as  interaccións  das  sociedades  co  medio,  e  facerse  conscientes  das

consecuencias medio-ambientais máis importantes.

-Apreciar os dereitos e liberdades das persoas como unha conquista das sociedades avanzadas,

e rexeitar situacións de inxustiza e discriminación.

-Valorar  o  patrimonio  histórico,  cultural  e  artístico  da  humanidade  en  xeral,  e  de  Galicia  en

particular, como ben común que debemos respectar e transmitir ás xeracións futuras.

-Ler con fluidez, comprensión e actitude crítica nas dúas linguas, valorando a lectura e, polo tanto,

a literatura como fonte de pracer, coñecemento do patrimonio cultural..

-Expresarse oralmente e por escrito nas dúas linguas, con coherencia, corrección e adecuación ás

súas necesidades comunicativas.

2.3.1.1.-Obxectivos do ámbito lingüístico-social 1 (2º ESO)

BLOQUE LINGÜÍSTICO: COMUNICACIÓN, LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁ 

• Ler e comprender o sentido global dun texto para extraer información relevante e distinguir 

tipoloxías a partir da intención comunicativa. 

• Producir textos orais ou escritos desenvolvendo a imaxinación, achegando a opinión propia, 

dando interpretacións persoais e plasmando experiencias persoais e sentimentos. 

• Escoitar activamente. 

• Comprender a necesidade de comunicación e coñecer todos os elementos que interveñen na 

comunicación verbal e non verbal, a intención comunicativa e os tipos de textos que de aí derivan.

• Recoñecer a intención comunicativa da narración, do diálogo, da descrición, da exposición e da 

argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, xornalístico e literario, 
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os seus elementos, as súas partes, os seus trazos lingüísticos, e aprender a preparar textos. 

• Observar e recoñecer as categorías gramaticais: o substantivo, o adxectivo, o determinante, o 

pronome, o verbo, o adverbio, as preposicións, as conxuncións, as interxeccións e algunhas 

locucións, e diferenciar os seus usos e valores en textos dados. 

• Coñecer as distintas clases de sintagmas e os seus constituíntes, para crear oracións e 

recoñecer nestas o suxeito, o predicado, os casos de impersonalidade e os valores semánticos 

que as dotan de coherencia. 

• Recoñecer a existencia de dous predicados nunha oración composta coordinada, xustaposta e 

subordinada, e identificar a existencia ou non de nexos que os unen. 

• Coñecer o concepto de texto como unidade lingüística, valorar a importancia que adquire o 

contexto e a intención comunicativa para captar o seu sentido, e comprender a necesidade da súa

coherencia, cohesión e adecuación. 

• Utilizar o dicionario. 

• Descubrir a orixe das palabras, a creación de palabras novas, a súa formación e as relacións de 

significado que manteñen con outras palabras. 

• Coñecer as diferentes linguas que se falan na Península ibérica, valorar a riqueza e a pluralidade

lingüística como patrimonio cultural, así como as diferentes variedades que presenta o uso dunha 

lingua. Coñecer a diferenza entre linguas minoritarias e linguas minorizadas. 

• Valorar a correcta ortografía na produción escrita a partir do coñecemento das regras básicas e a

súa posterior aplicación.

BLOQUE LITERARIO: LITERATURAS GALEGA E CASTELÁ 

• Valorar a expresión literaria fronte á común, o coñecemento do contexto para interpretar un texto

literario e o patrimonio cultural que a literatura achega. 

•  Coñecer  os  xéneros  literarios  (narrativo,  lírico  e  dramático)  e  identificar  os  seus  trazos

diferenciadores en textos dados para interpretalos correctamente. 

• Desenvolver a capacidade creativa literaria favorecendo o desenvolvemento da imaxinación, da

autonomía e da iniciativa persoal. 

• Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e do coñecemento do mundo, e

consolidar hábitos lectores. 

BLOQUE DAS CIENCIAS SOCIAIS: XEOGRAFÍA, HISTORIA 

Xeografía

• Explicar as características da poboación europea. 

• Comparar a poboación de diferentes países europeos segundo a súa distribución, evolución e

dinámica. 
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• Diferenciar os distintos sectores económicos europeos. 

• Comparar paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica e clasificalas

a partir de imaxes. 

• Distinguir no mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitais,

provincias e illas. 

•  Explicar  a  pirámide  de  poboación  española  e  das  diferentes  comunidades  autónomas,  con

especial atención á poboación galega. 

• Analizar en distintos medios os movementos migratorios das últimas décadas en España e en

Galicia. 

• Interpretar textos que expliquen as características das cidades españolas utilizando Internet e

outros medios.

• Distinguir os diferentes tipos de cidades europeas. 

• Resumir as diferenzas entre o urbano e o rural en Europa. 

• Situar os espazos naturais españois nun mapa e explicar a situación dalgúns. 

Historia

• Comparar as formas de vida do Imperio romano coas dos reinos xermánicos. 

• Utilizar as fontes históricas e entender os límites do coñecemento histórico. 

• Caracterizar a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. 

• Comprender as orixes do islam e o seu alcance posterior. 

• Explicar a importancia de Al-Ándalus na Idade Media. 

•  Interpretar  mapas  que  describan  os  procesos  de  Reconquista  e  repoboación  cristiáns  na

Península ibérica. 

• Recoñecer as características básicas da arte prerrománica. 

•  Comprender  o  impacto  dunha  crise  demográfica  e  económica  nas  sociedades  medievais

europeas. 

• Explicar a importancia do Reino de Galicia e do Camiño de Santiago. 

• Describir a importancia da arte románica, gótica, islámica e mudéxar. 

2.3.1.2.-Obxectivos da materia de Oratoria

-Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con

diferentes intencións comunicativas.

-Escoitar  e  comprender  o  sentido  global  de  informacións  procedentes  da  comunicación

audiovisual, desenvolvendo un pensamento crítico.

-Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas de cortesía.

-Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para producir textos orais sobre

24



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

temas de actualidade. 

-Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar unha actitude crítica ante os

prexuízos que se poidan asociar a ela.

-Intervir de maneira activa en situacións orais propias do ámbito académico.

-Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais.

-Producir discursos breves e comprensibles, adecuados á situación e á intención comunicativa,

coherentes  e  ben  organizados,  sobre  temas  de  interese  persoal  ou  social  da  vida  cotiá  e

académica. 

-Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes

intencións comunicativas.

-Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información e solucionar dúbidas

de traballo.

-Mostrar unha actitude crítica cara ás mensaxes que manifesten prexuízos lingüísticos.

-Ler en voz alta coa dicción adecuada e respectando os patróns fonéticos do galego.

-Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais ou do

ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

-Usar as TIC, con progresiva autonomía, para redactar e presentar os seus escritos.

-Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso.

-Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego.

-Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e

progresar na aprendizaxe autónoma.

-Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego.

-Ler  de  maneira  comprensiva,  expresiva  ou  dramatizada  textos  de  distintos  xéneros,

relacionándoos coa súa experiencia propia e expoñendo a súa opinión.

-Escribir textos sinxelos con intención comunicativa.

-Coñecer e aplicar as estratexias de autoavaliación, recoñecendo os erros nas súas producións.

2.4.-CONTIDOS E SECUENCIACIÓN EN UNIDADES

Os contidos da ESO son os que recolle o Decreto 86/2015 e que aparecen organizados en cinco

bloques de contidos. A continuación relacionámolos de xeito abreviado.

2.4.1.-1º ESO. Lingua galega e literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1.  Comprensión,  interpretación  e  resumo de  calquera  texto  oral  ou  daqueles  propios  dos

medios de comunicación.

B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e académico.
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B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, de cooperación

e de respecto.

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación, con especial atención

aos programas informativos.

B1.5.  Coñecemento e aplicación,  con axuda das TIC, de estratexias necesarias para producir

textos orais sobre temas de actualidade.

B1.6.  Valoración das producións orais  emitidas  cunha fonética  e prosodia  correcta  e  actitude

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

B1.7.  Produción de discursos orais,  en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito académico.

B1.9. Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público.

B1.10. Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto de vista

comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.

B2.1. Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva.

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en

ámbitos próximos á experiencia do alumnado.

B2.3. Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación.

B2.4. Comprensión e interpretación de textos do ámbito académico, especialmente, descritivos,

narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares.

B2.5. Utilización guiada da biblioteca e das TIC para obter información e consultar modelos de

composición escrita.

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos lingüísticos

discriminatorios.

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa, aos

patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación.

B2.8.  Planificación  e  revisión  do  escrito  para  producir  textos  adecuados,  coherentes,

cohesionados e correctos gramaticalmente.

B2.9.  Produción,  en formato  papel  ou dixital,  de textos propios  da vida cotiá  e das relacións

sociais.

B2.10. Produción, a partir dun modelo, de textos propios dos medios de comunicación.

B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios da vida académica.

B2.12. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos de distintos xéneros.

B2.13.  Uso,  con progresiva  autonomía,  das  TIC na planificación,  revisión e  presentación dos

26



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

escritos.

B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da lingua cunha actitude activa e de confianza.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

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

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na

aula.

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

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, especialmente sobre clases de

palabras e normativa.

B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.

B3.6.  Recoñecemento,  uso  e  explicación  das  categorías  gramaticais  básicas,  así  como  a

diferenza entre palabras flexivas e non flexivas para a creación e comprensión de textos.

B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión dos mecanismos da cohesión textual como a deíxe persoal.

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns.

B3.9. Coñecemento das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da

oración para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto.

B3.10.  Recoñecemento  das modalidades asertivas,  interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,

dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.

B3.11. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, aceptando o

erro como parte do proceso.

B3.12.  Participación  en  proxectos  nos que  se utilicen  varias  linguas,  tanto  curriculares  como

outras  presentes  no  centro,  relacionados  cos  Elementos  Transversais  e  nos  que  se  eviten

estereotipos lingüísticos ou culturais.

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

unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun

pobo.

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

B4.3. A lusofonía.

B4.4. Análise da situación sociolingüística, a partir do contexto familiar do alumnado.

B4.5.  Desenvolvemento  de  actitudes  positivas  cara  ao  proceso  de  recuperación  do  galego,

favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e consciencia da necesidade e
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das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.

B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas de España.

B4.7. Os prexuízos lingüísticos.

B4.8.  Recoñecemento  e  valoración  dos  principais  fenómenos  que  caracterizan  as  variedades

diatópicas do galego.

Bloque 5. Educación literaria

B5.1.  Lectura,  con regularidade  e  de maneira  guiada,  de obras  literarias  para  desenvolver  o

criterio lector; exposición da opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relación

do seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e asimilación dos trazos

estéticos xerais que definen cada texto.

B5.2. Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres grandes

xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais.

B5.3.  Lectura  expresiva  e  comprensiva,  audicións  de  poemas  recitados  ou  cantados,

determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores estilísticos dos textos.

B5.4.  Lectura  expresiva  e  comprensiva  de  textos  narrativos  breves  e  recoñecemento  da

funcionalidade dos elementos formais básicos.

B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación dos seus

compoñentes e procedementos máis relevantes.

B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

B5.7.  Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción como

linguaxes artísticas.

B5.8. Familiarización co emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as

virtuais, para a procura de información básica e a resolución de dúbidas.

No seguinte cadro, indícanse os aspectos que se traballan en cada unha das unidades, así como

os  contidos   e  os  estándares  de  aprendizaxe.  Tanto  os  contidos  como  os  estándares  de

aprendizaxe serán indicados a partir da indicación que aparece no Decreto e que no apartado de

“Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe” desta Programación aparecen redactados

de  forma  abreviada.  Tras  o  estándar  de  aprendizaxe  indícase  tamén  a  abreviatura  da

Competencia  clave  que  se  traballa.  Porén,  queremos  destacar,  para  dese  xeito  non  reiterar

constantemente a información,  que todas as unidades van precedidas dun texto oral e doutro

escrito cos cales se traballan ao longo de todo o curso os seguintes contidos relacionados cos

estándares de aprendizaxe que se indican a continuación:
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Contidos Estándares de aprendizaxe

B1.1 LGB1.1.1 (CCL, CAA); LGB1.1.2 (CCL)

B1.2 LGB1.2.1 (CCL, CAA); LGB1.2.2 (CCL, CAA)

B1.4 LGB1.4.1 (CCL); LGB1.4.3 (CSC)

B1.6 LGB1.6.1 (CCL, CAA)

B1.7 LGB1.7.1 (CCL, CSC)

B1.8 LGB1.8.1 (CCL, CSC)

B1.10 LGB1.10.1 (CCL, CSC, CSIEE, CCEC)

Como se pode comprobar, nas 12 unidades combinan aspectos relacionados cos cinco bloques

de contidos relacionados anteriormente.

Contidos 1º ESO. Lingua galega e literatura

U

d

.

Contidos Estándares  de  aprendizaxe

(competencia)

U

N

I

D

A

D

E

1

• Un mundo de linguas

• No teu cuarto. Os dicionarios.

• As palabras

• Alfabeto e abecedario

• Os textos literarios

• Os ámbitos dos textos

• Busca  información  nunha

páxina web

B2.2

B2.4

B2.9

B3.4

B3.6

B4.1

B5.2

LGB2.2.1 (CCL, CSC)

LGB2.4.1 (CCL, CAA, CD, CSC)

LGB2.9.1 (CCL, CD, CSC)

LGB3.4.1 (CCL)

LGB3.6.1 (CAA, CCL)

LGB4.1.1 (CCL)

LGB4.1.2 (CCL)

LGB5.2.1 (CCL)

U

N

I

D

A

D

E

2

• Europa: máis de 200 linguas

• En  familia.  O  campo

semántico.

• O substantivo (I)

• As sílabas. Ditongos e hiatos

• O texto narrativo (I)

• Creación literaria: comezamos

polo principio.

• As festas gastronómicas

B2.3

B2.8

B2.11

B3.1

B3.6

B5.4

LGB2.3.1 (CCL, CSC)

LGB2.8.5 (CCL, CD)

LGB2.11.1 (CCL, CD)

LGB3.1.1 (CCL)

LGB3.6.1 (CAA,CCL)

LGB5.4.1 (CCL)

U

N

• Linguas da Península Ibérica B.4.4

B3.1

LGB4.4.1 (CCL, CSC)

LGB3.1.1 (CCL)
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I

D

A

D

E

3

• Na aula. Os sinónimos

• O substantivo (II)

• Acentuación (I)

• O texto narrativo (II)

• Traballo con textos: a prensa

• A muralla de Lugo

B3.6

B2.3

LGB3.6.1 (CAA,CCL)

LGB2.3.1 (CCL)

U

N

I

D

A

D

E

4

• Galego: lingua propia

• Na rúa. Palabras polisémicas.

• O adxectivo cualificativo.

• Acentuación (II)

• O texto narrativo (III)

• Creación literaria:  cambiemos

o conto

• Recursos on-line

B4.1

B3.1

B3.6

LGB4.1.1 (CCL)

LGB3.1.1 (CCL)

LGB3.6.1 (CAA,CCL)

U

N

I

D

A

D

E

5

• Galego: variedade e unidade

• O  corpo  en  acción.  Os

contrarios.

• Adxectivos determinativos (I)

• Uso de i, ll e x

• O conto

• Traballo  con  textos:  a

descrición

• A música no Pórtico da Gloria

B4.6

B2.4

B2.8

B3.2

B3.6

LGB4.6.1  (CCL,  CCEC);  LGB4.6.2

(CCL)

LGB2.4.1 (CCL, CAA, CD, CSD)

LGB2.4.2 (CLL)

LGB2.8.5 (CCL, CD)

LGB3.2.1 (CCL, CAA)

LGB3.6.1 (CAA,CCL)

U

N

I

D

A

D

E

6

• Galego: lingua internacional

• Cos  cinco  sentidos.  Palabras

homófonas.

• Adxectivos determinativos (II)

• Uso de b e v

• As lendas

• Creación literaria: explicacións

fantásticas

• O Camiño dos Faros

B4.3

B3.1

B3.4

B3.6

LGB4.1.3(CCL)

LGB3.1.1 (CCL)

LGB3.4.1 (CCL)

LGB3.6.1 (CAA,CCL)

U • Galego: lingua de Internet B4.1 LGB4.1.4(CCL,CD,CCEC)
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N

I

D

A

D

E

7

• Animais de proveito. Palabras

homónimas.

• Os pronomes (I)

• Palabras con es- e con ex-

• O xénero lírico (I)

• Traballo  con  textos:  textos

expositivos

• Recital poéticos

B3.1

B3.4

B3.6

LGB3.1.1 (CCL)

LGB3.4.1 (CCL)

LGB3.4.2 (CCL)

LGB3.6.1 (CAA,CCL)

U

N

I

D

A

D

E

8

• Galego: lingua útil.

• Maneiras de ser. Sufixos

• Os pronomes (II)

• Uso do h

• O xénero lírico (II)

• Creación  literaria:  escribimos

poesía

• Artesanía: feito a man

B4.5

B3.1

B3.4

B3.6

LGB4.3.1 (CCL, CSC)

LGB3.1.1 (CCL)

LGB3.4.1 (CCL)

LGB3.6.1 (CAA,CCL)

U

N

I

D

A

D

E

9

• Galego: sen prexuízos

• Seres moi vivos. Prefixos

• O verbo (I)

• Uso das maiúsculas

• O xénero lírico (III)

• Traballo  con  textos:  textos

instrutivos

• A miña comarca

B4.7

B5.3

B3.1

B3.6

LGB4.5.1 (CCL, CSC)

LGB5.3.1 (CCL)

LGB3.1.1 (CCL)

LGB3.6.1 (CAA,CCL)

U

N

I

D

A

D

E

1

0

• Galego: actitudes positivas

• Hoxe...de  festa.  Palabras

compostas

• O verbo (II)

• Signos de puntuación (I)

• O xénero lírico (IV)

• Creación  literaria:  cantigas  e

cancións

• Fichas de autor

B4.5

B5.7

B3.1

B3.5

LGB4.3.1 (CCL, CSC)

LGB5.7.3 (CCL, CCEC)

LGB3.1.1 (CCL)

LGB3.5.1 (CCL)
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U

N

I

D

A

D

E

1

1

• Galego: o futuro depende de ti

• Cociñar e comer

• Os adverbios

• Signos de puntuación (II)

• O xénero dramático

• Traballo  con  textos:  que

anuncias?

• As artes de pesca

• A lingua e as súas variantes

B4.5

B4.7

B5.5

B3.1

B3.5

B3.6

LGB4.3.1 (CCL, CSC)

LGB4.5.1 (CCL, CSC)

LGB5.5.1 (CCL)

LGB3.1.1 (CCL)

LGB3.5.1 (CCL)

LGB3.6.1 (CAA,CCL)

U

N

I

D

A

D

E

1

2

•  Galego: corrección

• O deporte e a saúde

• Semellantes pero diferentes

• Preposicións e conxuncións

• Signos de puntuación (III)

• O cómic

• Creación  literaria:  taller  de

teatro

• Traballamos na Web

B.4.8

B5.5

B5.7

B3.1

B3.6

LGB4.6.1 (CCL, CCEC)

LGB4.6.2 (CCL, CCEC)

LGB5.5.1 (CCL)

LGB5.6.1 (CCL, CCEC)

LGB5.7.2 (CCL, CCEC)

LGB3.1.1 (CCL)

LGB3.6.1 (CAA,CCL)

2.4.2.-1º ESO. Segunda lingua estranxeira: portugués

Os  contidos  mínimos  desta  materia  correspóndense  cos  contidos  establecidos  polo  Decreto

86/2015, e que a continuación resumimos:

Bloque I. Comprensión de textos orais.

B1.1. Estratexias de comprensión: a)-Uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos

previos sobre a situación que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto. b)-Uso

dos coñecementos referenciais sobre o tema. c)-Identificación de palabras clave. d)-Adaptación da

escoita á súa finalidade. e)-Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.  f)-

Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece, a partir do contexto

e  das  experiencias  e  os  coñecementos  transferidos  desde  as  linguas  que  coñece  á  lingua

estranxeira.

B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa.

32



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando

repetición ou reformulacións do dito.

B1.4. Memorización de expresións orais breves significativas.

Bloque 2. Produción de textos orais.

B2.1. Estratexias de produción:

– Planificación:  a)  Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da

interacción. b) Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle.

–  Execución:  a)  Concepción da mensaxe con claridade,  distinguindo a  súa idea ou as  ideas

principais,  e a súa estrutura básica. b) Activación dos coñecementos previos sobre modelos e

secuencias de interacción, e elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. c)

Expresión da mensaxe con claridade, coherencia básica e estrutura adecuada, e axustándose aos

modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. d) Reaxuste da tarefa ou da mensaxe tras valorar as

dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles.  e) Compensación das carencias lingüísticas

mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos

– Lingüísticos: a) Modificación de palabras de significado parecido. b) Definición ou paráfrase dun

termo ou expresión. c) Uso da lingua materna ou "estranxeirización" de palabras da lingua meta.

d)Petición de axuda.

– Paralingüísticos:  a)  Sinalación de obxectos,  uso de deícticos ou realización de accións que

aclaran o significado. b) Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente. c) Uso de elementos

cuasiléxicos (hum, puah, etc) de valor comunicativo.

B2.2.  Actitude de respecto cara a si  mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender  e

facerse comprender.

B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción segundo o tipo de situación de comunicación,

igualmente cotiás e moi básicas.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B3.1. Estratexias de comprensión: a) Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o

tema,  a partir  da información superficial.  b)  Identificación do tipo  de lectura demandado pola

tarefa. c) Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido xeral,

información esencial e puntos principais). d) Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.

e)Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos

significativos, lingüísticos e paratextuais, e do coñecemento e as experiencias noutras linguas. e)
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Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.

Bloque 4. Produción de textos escritos.

B4.1. Estratexias de produción:

– Planificación: a) Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas,

co fin de realizar eficazmente a tarefa. b) Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou

temáticos. c) Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos escritos,

para elaborar os propios textos.

– Execución: a) Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. b) Estruturación do contido do

texto. b) Organización do texto en parágrafos curtos abordando en cada un unha idea principal,

conformando  entre  todos  o  seu  significado  ou  a  idea  global.  c)  Expresión  da  mensaxe  con

claridade, axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. d) Reaxuste da tarefa ou

da mensaxe tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. e) Recurso aos

coñecementos previos (utilizar frases feitas e locucións, do tipo "agora volvo", "paréceme ben",

etc.).

–Revisión:  a)  Identificación  de  problemas,  erros  e  repeticións.  b)  Atención  ás  convencións

ortográficas  e  aos signos de puntuación.  b)  Presentación coidada do texto  (marxes,  limpeza,

tamaño da letra, etc.). c) Reescritura definitiva.

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe.

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos (sons e fonemas vocálicos e

consonánticos, así como as súas agrupacións;procesos fonolóxicos máis básicos; acento fónico

dos elementos léxicos illados e na oración).

B5.2.  Patróns  gráficos  e  convencións  ortográficas  (uso  das  normas  básicas  de  ortografía;

utilización adecuada dos signos de puntuación).

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: a) Recoñecemento e uso de convencións sociais

básicas e normas de cortesía propias da súa idade e de rexistros informal  e estándar,  e da

linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira. b) Achegamento a algúns aspectos culturais

visibles:  hábitos,  horarios,  actividades  ou  celebracións  máis  significativas;  condicións  de  vida

elementais (vivenda); relacións interpersoais e a costumes, valores e actitudes moi básicos e máis

evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a lingua estranxeira. c)

Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas nos costumes

cotiáns.  d)  Actitude  receptiva  e  respectuosa  cara  ás  persoas,  os  países  e  as  comunidades

lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia.
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B5.4. Plurilingüismo: a) Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para

mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada. b) Participación en

proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais.

B5.5. Funcións comunicativas: a) Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas

propias da súa idade. b) Descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas de persoas,

obxectos,  lugares  e  actividades.  c)  Narración  de  acontecementos  e  descrición  de  estados  e

situacións presentes, e expresión moi básica de sucesos futuros. d) Petición e ofrecemento de

información e indicacións, e expresión moi sinxela de opinións e advertencias. e) Expresión do

coñecemento, o descoñecemento e a certeza. f)  Expresión da vontade, a intención, a orde, a

autorización e a prohibición. g) Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a satisfacción e a

sorpresa,  así  como  os  seus  contrarios.  h)  Establecemento  e  mantemento  básicos  da

comunicación e a organización

elemental do discurso.

B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: a) Identificación persoal elemental;

vivenda, fogar e contexto; actividades básicas da vida diaria; familia e amizades; traballo, tempo

libre, lecer e deporte; vacacións; saúde máis básica e coidados físicos elementais; educación e

estudo;  compras  básicas;  alimentación  e  restauración;  transporte,  tempo  meteorolóxico  e

tecnoloxías da información e da comunicación. b) Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi

básicos e moi habituais (saúdos, despedidas, preguntas por preferencias, expresións sinxelas de

gustos), e léxico sobre temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas

do currículo.

B5.7. Estruturas sintácticodiscursivas propias de cada idioma.

A secuenciación deste contidos estrutúrase en cinco unidades:

UNIDADE 1 Obxectivos comunicativos: 

•Presentarse 

•Intercambiar información persoal 

•Pedir axuda •Expresar preferencias 

•Falar sobre horarios e actividades na aula 

Competencias gramatical: 

•Artigos definidos 

•Pronomes (suxeito) 

•Presente do indicativo: verbos regulares. Ser e ter. 

•Interrogativos •Nome e xénero 
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•Adxectivos: nacionalidades

Competencia léxica: 

•Linguas e nacionalidades 

•Números (0-50) 

•Na sala da aula 

•Horas e días da semana 

•Cores

Competencia fonolóxica e ortográfica: 

•O alfabeto •Consoantes: casos especiais 

•Signos de puntuación e signos gráficos. 

Competencia socio-cultural: 

•O portugués no mundo 

UNIDADE 2 Obxectivos comunicativos: 

•Convidar e contestar 

•Describir persoas 

•Falar da familia, de amigos e colegas 

•Expresar opinión 

•Comprender mensaxes curtas e persoais 

•Presentar persoas 

•Despedirse 

Competencia gramatical: 

•Presente de indicativo: dar, estar, ir 

•Ser vs. Estar 

•Adxectivos: xénero e número 

•Posesivos 

Competencia léxica: 

•Descricións físicas e psicolóxicas 

•Familia 

•Traballo 

•Relacións persoais 

•Meses 

Competencia fonolóxica e ortográfica: 

•Sílabas tónicas 

•Acentuación gráfica: palabras esdrúxulas 

•Acentos gráficos 
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Competencia socio-cultural: 

•Xestos e formas de tratamento 

•Días festivos e fórmulas sociais 

UNIDADE 3 Obxectivos comunicativos: 

•Describir barrios, casas, mobiliario e accesorios de decoración 

•Localizar 

•Facer comparacións 

•Comprender anuncios de locais e vivendas 

•Intercambiar información sobre áreas, medidas e prezos 

Competencia gramatical: 

•Demostrativos 

•Preposicións e demostrativos 

•Locucións de lugar 

•Verbos irregulares. Presente de indicativo 

•Comparacións •Haver + indefinidos 

•Tudo vs. todo 

Competencia léxica: 

•Tipos de casa 

•Mobiliario e decoración 

•Cidade 

•Números (60-2000000) 

•Medidas 

•Prezos 

•Anuncios de inmobles. 

Competencia fonolóxica e ortográfica: 

•Letra a 

•Acentuación gráfica: palabras graves. 

Competencia socio-cultural: 

•A vivenda 

•Zonas de Lisboa 

UNIDADE 4 Obxectivos comunicativos: 

•Concordar / Discordar 

•Marcar encontros 

•Intercambiar información sobre horarios 

•Falar de rutinas 
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•Facer plans 

Competencia gramatical: 

•Futuro: ir + inf. 

•Preposicións de tempo 

•Verbos reflexivos 

•Presente de indicativo: verbos irregulares 

•Colocación dos pronomes reflexivos 

Competencia léxica: 

•Rutinas persoais, domésticas e profesionais 

•Profesións 

•Tempo libre 

•Expresión de frecuencias 

Competencia fonolóxica e ortográfica: 

•Letra e 

•Verbos: vir, ver, ler e ter. 

Competencia socio-cultural: 

•Convidar e responder convites 

•Horarios públicos 

•Festivos e festividade 

UNIDADE 5 Obxectivos comunicativos: 

•Falar de experiencias 

•Falar de vacacións e viaxes 

•Intercambiar informacións para obter servizos 

•Comprender un folleto turístico 

•Reservar unha viaxe 

Competencias gramatical: 

•Pretérito perfecto simple do indicativo 

•Expresións do tempo 

•Preposición do movemento 

•Adxectivos e adverbios: grao superlativo, absoluto sintético e relativo. 

Competencia léxica: 

•Vacacións (destinos, aloxamento, transportes e actividades) 

•Comprar billetes 

•A axencia de viaxes 

•O hotel 
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Competencia fonolóxica e ortográfica: 

•Letra o 

•Ditongos orais 

•Ditongos e vogais nasais 

Competencia socio-cultural: 

•Expresar entusiasmo, indignación e irritación 

•Vacacións 

•Coñecer Portugal 

2.4.3.-2º ESO. Lingua galega e literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1.  Comprensión,  interpretación  e  resumo  de  novas  de  actualidade  e  de  informacións

procedentes dos medios de comunicación.

B1.2.  Comprensión,  interpretación   e  valoración  de  textos  orais  utilizados  no  ámbito  social  e

académico.

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, de cooperación e de

respecto ante as intervencións orais.

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación,

con especial atención aos programas informativos.

B1.5.  Valoración das producións orais  emitidas  cunha fonética  e prosodia  correcta  e  actitude

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

B1.6.  Produción de discursos orais,  en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a produción

de textos orais sobre temas de actualidade.

B1.8.  Participación  activa  en  situacións  propias  do  ámbito  académico  e  de  interese  para  o

alumnado que xeren intercambio de opinión.

B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público.

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados

sobre temas de interese persoal ou social.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.

B2.1.  Coñecemento  e  uso  de  técnicas  de  análise  do  contido  e  de  estratexias  de  lectura

comprensiva.

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en

ámbitos próximos aos intereses do alumnado.
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B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación.

B2.4. Comprensión e interpretación de textos propios do ámbito académico, especialmente, os

instrutivos e expositivos.

B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC para seleccionar información.

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura  para identificar usos lingüísticos discriminatorios,

manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as ideas respectando as ideas

dos demais.

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa.

B2.8. Planificación e revisión do escrito para  elaborar producións con adecuación, coherencia,

cohesión e corrección nas relacións internas e externas dos contidos do texto.

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá.

B2.10. Produción de textos propios dos medios de comunicación.

B2.11. Produción de textos  de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas,

descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares.

B2.12. Produción e síntese de textos especialmente, narrativos e descritivos.

B2.13. Uso das TIC tanto para a textualización, como para a revisión e mellora do escrito.

B2.14. Valoración da escritura como fonte de aprendizaxe e de comunicar experiencias, ideas e

coñecementos propios.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

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

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na

aula.

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

B3.3.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras  fontes  de  consulta,  especialmente  sobre  flexión,

relación semántica e normativa.

B3.4.  Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos orais e

escritos, propios e alleos.

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

B3.6.  Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.

B3.7.  Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica

para a mellora da comprensión e produción textuais.

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais (espaciais, de oposición

e contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos

B3.9. Coñecemento,  dos compoñentes sintácticos no nivel  da frase para elaborar enunciados,

orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.
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B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, aceptando o

erro como parte do proceso.

B3.11. Participación en proxectos nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras

presentes no centro, relacionados cos ElementosTransversais e nos que se eviten estereotipos

lingüísticos ou culturais.

B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver

unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun

pobo.

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

B4.3. A lusofonía.

B4.4. Situación sociolingüística do galego.

B4.5.  Proceso de normalización.  Desenvolvemento de actitudes positivas  cara ao proceso de

recuperación  do  galego,  favorecendo  o  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.

B4.6. Situación legal das linguas de Estado español.

B4.7. Os prexuízos lingüísticos.

B4.8.  Recoñecemento das  variantes  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.   

Bloque 5. Educación literaria

B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio lector; emisión

dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do seu sentido coa

propia  experiencia  e  outros  coñecementos  adquiridos  e  e  valoración  do  uso  dos  elementos

propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe..

B5.2.  Lectura  expresiva  e  comprensiva  e  audición  de  poemas  recitados  ou  cantados;

determinación do tema principal, a estrutura xeral e os principais recursos estilísticos.

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e descrición dos

elementos estruturais e formais máis salientables.

B5.4.  Lectura  dramatizada  e  comprensiva,  visionado  de  pezas  teatrais  e  recoñecemento  dos

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.

B5.5.  Comparación  de  textos  pertencentes  a  diferentes  xéneros  e  subxéneros,  sinalando  as
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coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais

B5.6.  Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazos dos subxéneros e a

funcionalidade dos recursos retóricos

B5.7. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.

B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as

virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.

No seguinte cadro, indícanse os aspectos que se traballan en cada unha das unidades, así como

os  contidos   e  os  estándares  de  aprendizaxe.  Tanto  os  contidos  como  os  estándares  de

aprendizaxe serán indicados a partir da indicación que aparece no Decreto e que no apartado de

“Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe” desta Programación aparecen redactados

de  forma  abreviada.  Tras  o  estándar  de  aprendizaxe  indícase  tamén  a  abreviatura  da

Competencia  clave  que  se  traballa.  Porén,  queremos  destacar,  para  dese  xeito  non  reiterar

constantemente a información,  que todas as unidades van precedidas dun texto oral e doutro

escrito cos cales se traballan ao longo de todo o curso os seguintes contidos relacionados cos

estándares de aprendizaxe que se indican a continuación:

Contidos Estándares de aprendizaxe

B1.1 LGB1.1.1 (CCL, CAA); LGB1.1.2 (CCL, CAA)

B1.2 LGB1.2.1 (CCL, CAA); LGB1.2.2 (CAA)

B1.4 LGB1.4.1 (CCL); LGB1.4.3 (CSC,CAA)

B1.5 LGB1.5.1 (CCL, CAA)

B1.6 LGB1.6.1 (CCL, CSC)

B1.8 LGB1.8.1 (CCL, CSC)

B1.10 LGB1.10.1(CCL,CSC,CSIEE,CCEC)

B2.1 LGB2.1.1(CCL, CAA); LGB2.1.2 (CCL,CAA); LGB

2.1.3(CCL); LGB2.1.4 (CCL); LGB2.1.5 (CCL,CAA)

B3.1 LGB3.1.1(CCL,CCC)

Como  se  pode  comprobar,  nas  12  unidades,  todas  precedidas  dunha  lectura  que  serve  de

introdución aos contidos e con preguntas de comprensión, combinan aspectos relacionados cos

cinco bloques de contidos relacionados anteriormente.
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Contidos 2º ESO. Lingua galega e literatura

U

d

.

Contidos Estándares  de  aprendizaxe

(competencia)

U

N

I

D

A

D

E

1

O texto narrativo literario

O punto e a coma

O verbo (I)

A estrutura das palabras: a derivación

Lexislación esencial sobre a lingua

Habelos hainos?

B3.6

B3.7

B4.4

B4.6

B5.3

LGB3.6.1(CCL)

LGB3.7.1(CCL,CAA)

LGB4.2.1(CCL)

LGB4.4.1(CCL)

LGB5.3.1(CCL)       

U

N

I

D

A

D

E

2

O texto poético

Signos de puntuación

O verbo (II)

Hiperonimia e hiponimia

As leis e os nomes propios de lugar e

de persoa

Chateamos?

B2.2

B3.2

B3.6

B3.7

B4.4

B5.2

LGB2.2.1 (CCL,CSC)

LGB3.2.1 (CCL,CAA)

LGB3.6.1(CCL)

LGB3.7.1(CCL,CAA)

LGB4.2.2(CCL)

LGB5.2.1(CCL)

U

N

I

D

A

D

E

3

O texto teatral

Outros signos de puntuación

A frase

Fraseoloxía e paremioloxía

As lingua minorizadas

O tempo atmosférico

B3.6

B3.9

B4.1

B5.4

LGB3.6.18CCL)

LGB3.9.1(CCL)

LGB4.1.2(CCL,CSC)

LGB5.4.1(CCL)

U

N

I

D

A

D

E

A descrición de persoas

Acentuacion:  regras  básicas,

ditongos e hiatos

Os determinantes

A composición

Os  usos  da  lingua  galega:  a

administración e a xustiza

B2.12

B3.5

B4.5

LGB2.12.1(CCL,CD);LGB2.12.1

(CCL)

LGB3.5.1 (CCL)

LGB4.3.1(CCL,CSC)
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4 A lingua da administración e a xustiza

U

N

I

D

A

D

E

5

Os  textos  dos  medios  de

comunicación: a reportaxe

O acento diacrítico

A cohesión do texto: procedementos

e puntuación

Sinonimia total e parcial

Situación  da  lingua  galega  na

industria e no comercio

Alimentación:restaurantes  e

mercados

B2.3

B2.8

B2.10

B3.5

B3.6

B4.5   

LGB2.3.1(CCL,CSC);  LGB2.3.2

(CCL)

LGB2.8.3 (CCL)

LGB2.10.1 (CCL,CD,CSC)

LGB3.5.1 (CCL)

LGB3.6.1(CCL)

LGB4.3.1(CCL,CSC)

U

N

I

D

A

D

E

6

Os texto instrutivos

Uso  do  acento  diacrítico  en

substantivos,  adxectivos  e

contraccións

A frase preposicional

Fraseoloxía e paremioloxía (II)

A  lingua  galega  nos  medios  de

comunicación  e  nas  novas

tecnoloxías

Dáste maña?

B2.4

B3.5

B3.9

B4.5

LGB2.4.1(CCL,CD,CAA);  LGB2.4.2

(CCL)

LGB3.5.1(CCL)

LGB3.9.1(CCL)

LGB4.3.1(CCL,CSC)

U

N

I

D

A

D

E

7

O texto expositivo

Uso de b e v

Ordinais,  cuantificadores  e

identificadores

A definición (I)

Competencias lingüísticas

Silencio, rodamos

B2.4

B2.5

B3.3

B3.5

B4.5

LGB2.4.1(CCL,CD,CAA);

LGB2.4.2(CCL)

LGB2.5.2 (CCL,CD,CAA)

LGB3.3.1 (CCL,CAA)

LGB3.5.1(CCL)

LGB4.3.1(CCL,CSC)

U

N

I

D

A

O texto argumentativo

A diérese. O apóstrofo

A frase adxectiva e adverbial

A definición (II). Definición extensa

As variedades xeográficas(I)

B2.9

B3.3

B3.5

B3.9

B4.8

LGB2.9.1 (CCL,CD,CSC)

LGB3.3.1(CCL,CAA)

LGB3.5.1(CCL)

LGB3.9.1(CCL)

LGB4.6.1(CCL);LGB4.6.3(CCL);
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D

E

8

Coida a túa lingua LGB4.6.4(CCL,CSC)

U

N

I

D

A

D

E

9

A solicitude e a reclamación

Uso de x,s,l e ll

A  cohesión  do  texto:  os  pronomes

átonos e a súa colocación

Fraseoloxía e paremioloxía (III)

As variedades xeográficas(II)

Palabras enchoupadas

B2.2

B2.8

B2.9

B3.5

B4.8

LGB2.2.1(CCL,CSC)

LGB2.8.3 (CCL)

LGB2.9.1 (CCL,CD,CSC)

LGB3.5.1(CCL)

LGB4.6.1(CCL);LGB4.6.3((CCL);

LGB4.6.4(CCL,CSC)

2.4.4.-1º PMAR. Ámbito lingüístico-social 1 (2º ESO)

Concreción dos contidos por materias:

COMUNICACIÓN

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación ao eixe central da

unidade, e expresión oral e escrita.

2. A comunicación e os seus elementos. A linguaxe verbal. A intención comunicativa e os tipos

de textos.

3. A narración, o diálogo, a descrición, a exposición e a argumentación. Tipos de xéneros,

estrutura do contido e escritura de textos de distinta tipoloxía.

LINGUA GALEGA

1. As unidades lingüísticas: substantivo, adxectivo, verbo, frase, cláusula.

2. As principais funcións que se establecen no interior das cláusulas: suxeito, predicado,

complemento directo, comple- mento indirecto, complemento circunstancial.

3. Os procesos de formación de palabras.

4. As relacións semánticas entre as palabras.

5. O alfabeto. Correspondencia entre grafías e fonemas. A acentuación gráfica.  Uso de grupos

consonánticos.

6. A situación lingüística na Península Ibérica.

7. Linguas minorizadas e linguas minoritarias.

LITERATURA

1. A literatura e o seu contexto. A linguaxe literaria. A historia literaria. Os xéneros literarios.

2. O xénero narrativo. O punto de vista da narración. Os acontecementos narrables. Os
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personaxes. O tempo e o espazo na narración. A valoración dun texto narrativo.

3. O xénero dramático. Os diálogos teatrais. A estrutura dunha obra dramática. Os personaxes. A

representación teatral.

4. O xénero lírico. A forma poética. A mensaxe poética.  Os recursos lingüísticos e literarios na

poesía.

5. A creación literaria: o microrrelato, o conto, o relato de misterio, os haikus e o rap. A

dramatización. Os concursos literarios. O Día do Libro.

6. A lectura persoal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; «Irmaus», de Celso

Emilio Ferreiro; Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela.

CIENCIAS SOCIAIS

XEOGRAFÍA

1. Europa e a súa poboación: desequilibrios, dinámicas, movementos  migratorios e modelos

demográficos.

2. As actividades económicas europeas e as súas políticas. Desigualdades e desequilibrios.

3. As paisaxes humanizadas españolas. A acción humana sobre o territorio.

4. Problemas ambientais españois, a contaminación e o desenvolvemento sostible.

5. A organización territorial do Estado español.

6. As institucións autonómicas de Galicia.

7. A poboación española e galega, características xerais e migracións.

8. As cidades europeas e españolas e a súa evolución. O proceso de urbanización. A cidade

como ecosistema.

HISTORIA

1. A Idade Media. Concepto e subetapas: Alta, Plena e Baixa Idade Media.

2. A «caída» do Imperio romano en Occidente: división política e invasións xermánicas.

3. Os reinos xermánicos e o Imperio bizantino (Oriente).

4. O feudalismo.

5. O islam e o proceso de unificación dos pobos musulmáns.

6. A Península ibérica: invasión musulmá (Al-Ándalus) e os reinos cristiáns.

7. A Plena Idade Media  en Europa (séculos XII e XIII). A evolución dos reinos cristiáns e

musulmáns. Emirato e califato cordobés. Reinos de  Castela  e  Aragón.  Reconquista e

repoboación.

8. O Reino de Galicia e o Camiño de Santiago.

9. A expansión comercial europea e a recuperación das cidades.

10. A Baixa Idade Media en Europa (séculos XIV e XV). A crise e a peste negra e as súas
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consecuencias. Al-Ándalus: os reinos de taifas e os reinos de Castela e Aragón.

11. A arte románica, gótica, islámica e mudéxar.

LINGUA CASTELÁ

1.As categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, verbo, adverbio, pronome, determinante,

preposicións, conxuncións, locucións.

2.Os sintagmas e os seus constituíntes. A estrutura oracional: o  suxeito, a impersonalidade e o

predicado.

3.A oración como unidade semántica. A creación coherente de oracións compostas.

4.O texto como unidade lingüística: a intención comunicativa, o contexto, o sentido, a coherencia,

a cohesión e a adecuación.

5.A orixe, a formación e o significado das palabras. O manexo do dicionario.

6.As variedades xeográficas, situacións e sociais da lingua española.

7.A correspondencia entre grafías e fonemas. A entoación. A escritura de siglas, acrónimos,

abreviaturas e símbolos. O uso do til. A ortografía das letras. Os signos de puntuación.

LINGUA CASTELÁ E GALEGA

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

Ob-
xec-
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias

h 
m 

B1.1.  Comprensión,
interpretación  e
valoración  de  textos
orais  en  relación  co
ámbito de uso: ámbito
persoal,  educativo  ou
escolar, e social. 

B1.1.  Escoitar  de  forma
activa,  comprender,
interpretar  e  valorar  textos
orais  propios  dos  ámbitos
persoal,  educativo  ou
escolar, e social. 

LCLB1.1.1.  Comprende  o
sentido  global  de  textos
orais  propios  do  ámbito
persoal,  escolar/  educativo
e  social,  identificando  a
estrutura,  a  información
relevante  e  a  intención
comunicativa do/da falante.

CCL

h 
m 

B1.2.  Comprensión,
interpretación  e
valoración  de  textos
orais  en  relación  coa
súa  finalidade:  textos
narrativos,  descritivos,
instrutivos,  expositivos
e  textos
argumentativos.
Diálogo. 

B1.2.  Escoitar  de  xeito
activo,  comprender,
interpretar  e  valorar  textos
orais de diferente tipo. 

LCLB1.2.1.  Comprende  o
sentido  global  de  textos
orais de intención narrativa,
descritiva,  instrutiva,
expositiva e argumentativa,
identificando a  información
relevante,  determinando  o
tema  e  recoñecendo  a
intención  comunicativa
do/da falante . 

CCL

LCLB1.2.4.  Resume textos
narrativos,  descritivos,
instrutivos,  expositivos  e
argumentativos  de  forma

CCL
CAA
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clara,  recollendo  as  ideas
principais  e  integrando  a
información  en  oracións
que  se  relacionen
loxicamente  e
semanticamente. 

h B1.4.  Coñecemento  e
uso  progresivamente
autónomo  das
estratexias  necesarias
para  a  produción  e  a
avaliación  de  textos
orais. Aspectos verbais
e non verbais. 

B1.4. Comprender o sentido
global de textos orais

LCLB1.4.1.  Recoñece  o
proceso  de  produción  de
discursos orais valorando a
claridade  expositiva,  a
adecuación,  a  coherencia
do  discurso  e  a  cohesión
dos contidos. 

CSIE

LCLB1.4.3.  Recoñece  os
erros  da  produción  oral
propia  e  allea  a  partir  da
práctica  habitual  e  propón
solucións para melloralas. 

CAA

g
h

B1.5.  Coñecemento,
uso  e  aplicación  das
estratexias  necesarias
para  falar  en  público:
planificación  do
discurso,  prácticas
orais  formais  e
informais 

B1.5.  Aprender  a  falar  en
público,  en  situacións
formais e informais, de xeito
individual ou en grupo. 

LCLB1.5.1.  Realiza
presentacións orais. 

CCL

a
d
g

B1.6.  Participación  en
debates,  coloquios  e
conversas
espontáneas
respectando  as
normas  básicas  de
interacción,
intervención e cortesía
que  regulan  estas
prácticas orais. 

B1.6.  Participar  e  valorar  a
intervención  en  debates,
coloquios  e  conversas
espontáneas. 

LCLB1.6.1.  Cínguese  ao
tema, non divaga e atende
as  instrucións  do/da
moderador/a en debates e
coloquios. 

CSC
CCL

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

b
h

B2.1.  Coñecemento  e
uso  das  técnicas  e
estratexias  necesarias
para  a  comprensión  de
textos escritos. 

B2.1. Aplicar estratexias de
lectura  comprensiva  e
crítica de textos. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica
diferentes  estratexias  de
lectura  en  función  do
obxectivo e o tipo de texto. 

CCL 

LCLB2.1.4.  Deduce  a  idea
principal  dun  texto  e
recoñece  as  ideas
secundarias. 

CCL 

b B2.2.  Lectura, B2.2.  Ler,  comprender, LCLB2.2.1.  Localiza, CCL
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h
l

comprensión  e
interpretación  de  textos
narrativos,  descritivos,
instrutivos,  expositivos  e
argumentativos. 

interpretar  e  valorar  textos
en  diferentes  formatos  e
soportes. 

relaciona  e  secuencia
informacións  explícitas  e
implícitas  nun  texto,  e
deduce  informacións  ou
valoracións implícitas. 

CMCCT

b
e
h

B2.3.  Utilización
progresivamente
autónoma  da  biblioteca
escolar e das tecnoloxías
da  información  e  da
comunicación . 

B2.3.  Procurar  e  manexar
información, na biblioteca e
noutras fontes, en papel ou
dixital. 

LCLB2.3.1.  Utiliza  de  xeito
autónomo  diversas  fontes
de  información  integrando
os coñecementos adquiridos
nos seus discursos orais ou
escritos. 

CD

g
h

B2.4.  Coñecemento  e
uso das técnicas para a
produción  de  textos
escritos:  planificación,
obtención  de  datos,
organización ... 

B2.4.  Aplicar
progresivamente  as
estratexias necesarias para
producir  textos  adecuados,
coherentes e cohesionados.

LCLB2.4.1.  Aplica  técnicas
diversas  para  planificar  os
seus  escritos  (esquemas,
árbores,  mapas
conceptuaisetc.)  e  redacta
borradores de escritura.   

CSIE 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

b
h

B3.1.  Recoñecemento,
uso  e  explicación  das
categorías  gramaticais:
substantivo,  adxectivo,
determinante,  pronome,
verbo,  adverbio,
preposición,  conxunción
e interxección. 
B3.2. Coñecemento, uso
e valoración das normas
ortográficas  e
gramaticais,
recoñecendo o seu valor
social e a necesidade de
cinguirse  a  elas  para
conseguir  unha
comunicación eficaz. 

B3.1.  Aplicar  os
coñecementos  sobre  a
lingua e as súas normas de
uso  para  resolver
problemas  de  comprensión
de textos orais e escritos, e
para  a  composición  e  a
revisión  progresivamente
autónoma  dos  textos
propios e alleos. 

LCLB3.1.1.  Recoñece  e
explica o uso das categorías
gramaticais  nos  textos,  e
utiliza  este  coñecemento
para  corrixir  erros  de
concordancia  en  textos
propios e alleos. 

CCL

LCLB3.1.2.  Recoñece  e
corrixe  erros  ortográficos  e
gramaticais  en  textos
propios  e  alleos,  aplicando
os coñecementos adquiridos

CCL

b
h

B3.3.  Comprensión  e
interpretación  dos
compoñentes  do
significado das palabras:
denotación  e
connotación. 

B3.2.  Comprender  o
significado das palabras en
toda  a  súa  extensión  para
recoñecer  e  diferenciar  os
usos  obxectivos  dos
subxectivos. 

LCLB3.2.1.  Diferencia  os
compoñentes  denotativos  e
connotativos  no  significado
das  palabras  dentro  dunha
frase  ou  un  texto  oral  ou
escrito. 

CCL

h B3.4.  Coñecemento
reflexivo  das  relacións
semánticas  que  se
establecen  entre  as
palabras. 

B3.3. Comprender e valorar
as relacións de igualdade e
de  contrariedade  que  se
establecen  entre  as
palabras  e  o  seu  uso  no
discurso oral e escrito. 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa
sinónimos  e  antónimos
dunha  palabra,  e  explica  o
seu  uso  concreto  nunha
frase  ou  nun  texto  oral  ou
escrito. 

CCL

h B3.5.  Observación, B3.4.  Recoñecer  os LCLB3.4.1.  Recoñece  e CCEC 
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n reflexión  e  explicación
dos cambios que afectan
o  significado  das
palabras:  causas  e
mecanismos.  Metáfora,
metonimia, palabras tabú
e eufemismos. 

cambios de significado que
afectan a palabra no texto:
metáfora,  metonimia,
palabras  tabú  e
eufemismos. 

explica  o  uso  metafórico  e
metonímico  das  palabras
nunha  frase  ou  nun  texto
oral ou escrito. 

h B3.6.  Recoñecemento,
uso  e  explicación  dos
conectores  textuais  e
dos  principais
mecanismos  de
referencia  interna,  tanto
gramaticais  como
léxicos. 

B3.5.  Identificar  os
conectores  textuais  e  os
principais  mecanismos  de
referencia interna presentes
nos  textos,  recoñecendo  a
súa función na organización
do contido do discurso. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e
explica  os  conectores
textuais  (de  adición,
contraste e explicación) e os
principais  mecanismos  de
referencia  interna,
gramaticais  (substitucións
pronominais)  e  léxicos
(elipse  e  substitucións
mediante  sinónimos  e
hiperónimos)

CCL

a
h

B3.7.  Recoñecemento,
uso  e  explicación  dos
recursos  de
modalización  en  función
da  persoa  que  fala  ou
escribe.  Expresión  da
obxectividade  e  a
subxectividade. 

B3.6.  Identificar  a intención
comunicativa da persoa que
fala ou escribe. 

LCLB3.6.1.  Explica  a
diferenza  significativa  que
implica o uso dos tempos e
modos verbais. 

CCL

a
h
i
ñ
o 

B3.9.  Recoñecemento
da diversidade lingüística
propia  do  ámbito
persoal,  social  e
mediático. 

B3.8. Recoñecer e valorar a
diversidade  lingüística,  con
especial  atención  á
realidade galega. 

LCLB3.8.1. Coñece e valora
a  diversidade  lingüística  de
Galicia. 

CSC

Bloque 4. Educación literaria 

h
l
n
c

B4.1.  Lectura  libre  de
obras  da  literatura
española  e  universal,  e
da  literatura  xuvenil,
como fonte de pracer, de
enriquecemento  persoal
e  de  coñecemento  do
mundo,  para  lograr  o
desenvolvemento  dos
seus  propios  gustos  e
intereses  literarios,  e  a
súa  autonomía  de
lectura. 

B4.3. Fomentar o gusto e o
hábito pola lectura en todas
as  súas  vertentes:  como
fonte  de  acceso  ao
coñecemento  e  como
instrumento  de  lecer  e
diversión  que  permite
explorar  mundos  diferentes
aos  nosos,  reais  ou
imaxinarios. 

LCLB4.3.1.  Fala  na  clase
dos  libros  e  comparte  as
súas  impresións  cos/coas
compañeiros/as. 

CCL
CSC 

LCLB4.3.2.  Le  en  voz  alta
modulando,  adecuando  a
voz,  apoiándose  en
elementos  da  comunicación
non verbal  e potenciando a
expresividade verbal. 

CCL

h
l

B4.2.  Redacción  de
textos  de  intención

B4.4.  Redactar  textos
persoais  de  intención

LCLB4.4.1.  Redacta  textos
persoais  de  intención

CCL
CCEC 
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n literaria  a  partir  da
lectura  de  textos,
utilizando  as
convencións  formais  do
xénero  e  con  intención
lúdica e creativa. 

literaria  seguindo  as
convencións do xénero, con
intención lúdica e creativa. 

literaria  a partir  de modelos
dados  seguindo  as
convencións do xénero, con
intención lúdica e creativa. 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Bloque 1. O medio físico

Ob-
xecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias

b 
e 
f 
g 

B1.1.  Localización.
Latitude e lonxitude. 

B1.1.  Localizar  espazos
xeográficos  e  lugares  nun
mapa  ou  nunha  imaxe  de
satélite,  utilizando  datos  de
coordenadas xeográficas. 

XHB1.1.1.  Localiza
espazos  xeográficos  e
lugares  nun  mapa  de
España  e  de  Galicia,
utilizando  datos  de
coordenadas xeográficas. 

CAA 
CMCCT 
CD 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.2.  Características
xerais do medio físico
de  España  e  de
Galicia. 

B1.2. Ter unha visión global
do medio físico de España e
de  Galicia,  e  das  súas
características xerais. 

XHB1.2.1.  Enumera  e
describe  as  peculiaridades
do  medio  físico  español  e
galego. 

CAA
CMCCT
CD 
CCL 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.3.  Medio  físico  de
España:  relevo  e
hidrografía. 

B1.3.  Situar  no  mapa  de
España  as  unidades  e  os
elementos  principais  do
relevo peninsular,  así  como
os  grandes  conxuntos  ou
espazos bioclimáticos. 

XHB1.3.1.  Sitúa nun mapa
físico  as  principais
unidades  do  relevo
español. 

CAA
CMCCT
CD 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.4.  Medio  físico  de
Galicia:  relevo  e
hidrografía. 

B1.4.  Situar  no  mapa  de
Galicia  as  unidades  e  os
elementos  principais  do
relevo, así como os grandes
conxuntos  ou  espazos
bioclimáticos. 

XHB1.4.1.  Sitúa nun mapa
físico  as  principais
unidades do relevo galego. 

CAA
CMCCT
CD 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.5.  Clima:
elementos e factores.
Diversidade  climática
da Península Ibérica e
de Galicia. 

B1.5. Coñecer e describir os
grandes  conxuntos
bioclimáticos que conforman
o espazo xeográfico español
e galego. 

XHB1.5.1.  Localiza  nun
mapa  os  grandes
conxuntos  ou  espazos
bioclimáticos de España. 

CAA
CMCCT
CD 
CCL 

b 
e 
f 
g 
m 

B1.6.  Diversidade  de
paisaxes.  Zonas
bioclimáticas  da
Península Ibérica e de
Galicia. 

B1.6.  Coñecer  os principais
espazos naturais de España
e de Galicia. 

XHB1.6.1.  Distingue  e
localiza  nun  mapa  as
paisaxes  de  España  e  de
Galicia. 

CAA
CMCCT
CD 

b
e 
f 

B1.7. Medio natural e
problemas ambientais
en España. 

B1.7.  Coñecer,  describir  e
valorar  a  acción  do  ser
humano  sobre  o  ambiente

XHB1.7.1. Realiza procuras
en  medios  impresos  e
dixitais  referidas  a

CMCCT
CD 
CCL 
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g 
h 
m 
ñ 

español e galego, e as súas
consecuencias. 

problemas  ambientais
actuais  en  España  e  en
Galicia, e localiza páxinas e
recursos  da  web
directamente  relacionados
con eles. 

Bloque 2. O espazo humano 

b 
c 
e 
f 
g 

B2.1.  Poboación
mundial:  modelos
demográficos  e
movementos
migratorios. 

B2.1.  Comentar  a
información  en  mapas  do
mundo  sobre  a  densidade
de  poboación  e  as
migracións. 

XHB2.1.1.  Localiza  no
mapa  mundial  os
continentes e as áreas máis
densamente poboadas. 

CAA
CMCCT
CSC 
CD 

XHB2.1.2.  Explica  o
impacto  das  ondas
migratorias  nos  países  de
orixe e nos de acollemento. 

CAA
CMCCT
CSC 
CD 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.2.  Poboación
europea:  distribución
e evolución. 

B2.2.  Analizar  a  poboación
europea  no  relativo  á  súa
distribución,  evolución  e
dinámica,  e  ás  súas
migracións  e  políticas  de
poboación. 

XHB2.2.1.  Explica  as
características  da
poboación europea. 

CAA
CCL
CSC 
CD 

XHB2.2.2.  Compara  entre
países a poboación europea
segundo a súa distribución,
a  súa  evolución  e  a  súa
dinámica. 

CAA
CMCCT
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 

B2.3.  Poboación
española  prestando
especial  atención  á
sitación  dde  Galicia:
evolución,  distribución
e  dinámica.
Movementos
migratorios. 

B2.3.  Analizar  as
características  da
poboación  española,  a  súa
distribución,  dinámica  e
evolución,  e  os
movementos migratorios. 

XHB2.3.1.  Explica  a
pirámide  de  poboación  de
España  e  das  súas
comunidades autónomas. 

CAA
CMCCT
CSC 
CD 
CCL 

XHB2.3.2.  Analiza  en
distintos  medios  os
movementos  migratorios
nas últimas tres décadas en
España. 

CAA
CMCCT
CSC 
CD 
CCL 

b
c

B2.5.  Proceso  de
urbanización  no
planeta.

B2.5.  Sinalar  nun
mapamundi  as  grandes
áreas urbanas,  e identificar
e  comentar  o  papel  das
cidades  mundiais  como
dinamizadoras da economía
das súas rexións. 

XHB2.5.1.  Realiza  un
gráfico  con  datos  da
evolución do crecemento da
poboación  urbana  no
mundo. 

CAA
CMCCT
CSC 
CD 
CCL 

XHB2.5.2.  Sitúa  no  mapa
do mundo as vinte cidades
máis  poboadas,  di  a  que
país  pertencen  e  explica  a
súa posición económica. 

CAA
CMCCT
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 

B2.6.  A  cidade  e  o
proceso  de
urbanización europeo.

B2.6.  Comprender  o
proceso de urbanización, os
seus  proles  e  os  seus

XHB2.6.1.  Resume
elementos que diferencien o
urbano e o rural en Europa. 

CAA
CMCCT
CSC 
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f 
g 
h 

contras en Europa. CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 
ñ 

B2.7.  A  cidade  e  o
proceso  de
urbanización  en
España e en Galicia. 

B2.7.  Recoñecer  as
características  das  cidades
españolas  e  galegas,  e  as
formas  de  ocupación  do
espazo urbano. 

XHB2.7.1.  Interpreta  textos
que  expliquen  as
características  das  cidades
de  España  e  de  Galicia,
axudándose  de  internet  ou
de medios de comunicación
escrita. 

CAA
CMCCT
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 
m
ñ 

B2.8.  Diversidade  de
medios  naturais  en
España e en Galicia. 

B2.8. Coñecer os principais
espazos naturais protexidos
a nivel peninsular e insular. 

XHB2.8.1. Sitúa os parques
naturais  españois  nun
mapa, e explica a situación
actual dalgúns deles. 

CAA
CMCCT
CSC
CD 
CCL 

b 
c 
e 
f 
g 
h 
m 
ñ 

B2.9.  Paisaxes  no
territorio  español  e
galego. 

B2.9.  Identificar  as
principais  paisaxes
humanizadas  españolas  e
galegas,  e  identificalas  por
comunidades autónomas. 

XHB2.9.1.  Clasifica  as
principais  paisaxes
humanizadas  españolas  a
través de imaxes. 

CAA
CMCCT
CSC 
CD 
CCL 

b 
c 
e 

B2.10. Principais retos
e  problemas
ambientais  en
España.

B2.10.  Coñecer  e  analizar
os  problemas  e  os  retos
ambientais  que  afronta
España,  a  súa  orixe  e  as
posibles  vías  para  afrontar
estes problemas. 

XHB2.10.1.  Compara
paisaxes  humanizadas
españolas  segundo  a  súa
actividade económica. 

CAA
CMCCT
CSC 
CD CCL

Bloque 3. A historia 

f 
l 
ñ 

B3.1. Relación entre o
pasado, o presente e
o  futuro  a  través  da
historia. 

B3.1.  Recoñecer  que  o
pasado  non  está  "morto  e
enterrado",  senón  que
determina  o  presente  e  os
posibles futuros e espazos,
ou inflúe neles. 

XHB3.1.1.  Identifica
elementos  materiais,
culturais ou ideolóxicos que
son herdanza do pasado. 

CSC
CCEC 

g 
l 
ñ 

B3.2.  Fontes
históricas. 

B3.2.  Identificar,  nomear  e
clasificar fontes históricas, e
explicar  diferenzas  entre
interpretacións  de  fontes
diversas. 

XHB3.2.1.  Nomea  e
identifica  catro  clases  de
fontes históricas. 

CSC
CAA 

l
ñ

B3.3.  Cambio  e
continuidade. 

B3.3.  Explicar  as
características  de  cada
tempo  histórico  e  certos

XHB3.3.1.  Ordena
temporalmente  algúns
feitos  históricos  e  outros

CSC
CMCCT 
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acontecementos  que
determinaron  cambios
fundamentais  no  rumbo  da
historia,  diferenciando
períodos que facilitan o seu
estudo  e  a  súa
interpretación. 

feitos  salientables,
utilizando  para  iso  as
nocións  básicas  de
sucesión,  duración  e
simultaneidade. 

f 
l 
ñ 

B3.4. Tempo histórico. B3.4.  Entender  que  os
acontecementos  e  os
procesos  ocorren  ao  longo
do tempo e á vez no tempo
(diacronía e sincronía). 

XHB3.4.1.  Entende  que
varias  culturas  convivían  á
vez en diferentes  enclaves
xeográficos. 

CSC
CMCCT 

l 
h 
ñ 

B3.5.  Vocabulario
histórico e artístico. 

B3.5.  Utilizar  o  vocabulario
histórico  e  artístico  con
precisión,  inseríndoo  no
contexto adecuado. 

XHB3.5.1.  Utiliza  o
vocabulario  histórico  e
artístico imprescindible para
cada época. 

CSC
CCL 

g 
l 

B3.6.  Idade  Media:
concepto  e  as
subetapas (alta, plena
e baixa Idade Media). 

B3.6.  Caracterizar  a  alta
Idade  Media  en  Europa  e
recoñecer  a  dificultade  da
falta  de  fontes  históricas
neste período. 

XHB3.6.1.  Utiliza as fontes
históricas  e  entende  os
límites  do  que  se  pode
escribir sobre o pasado. 

CSC
CAA 

a 
c 
d 
g 
l 

B3.7.  Caída  do
Imperio  Romano  en
Occidente:  división
política  e  invasións
xermánicas.  Imperio
Bizantino  e  reinos
xermánicos. 

B3.7.  Describir  a  nova
situación  económica,  social
e  política  dos  reinos
xermánicos. 

XHB3.7.1.  Compara  as
formas de vida (en diversos
aspectos)  do  Imperio
Romano  coas  dos  reinos
xermánicos 

CSC
CAA 

a 
c 
d 
g 
l 

B3.8. Feudalismo. B3.8.  Explicar  a
organización  feudal  e  as
súas consecuencias. 

XHB3.8.1.  Caracteriza  a
sociedade  feudal  e  as
relacións  entre  señores  e
campesiños. 

CSC 

a 
c 
d 
f 
h 
l 
n 

B3.9.  Islam.
Península  Ibérica:
invasión  musulmá.
Evolución  de  Al-
Andalus e dos reinos
cristiáns. 

B3.9.  Analizar  a  evolución
dos  reinos  cristiáns  e
musulmáns,  nos  seus
aspectos  socioeconómicos,
políticos e culturais. 

XHB3.9.1.  Comprende  as
orixes  do  Islam  e  o  seu
alcance posterior. 

CSC
CCEC 

g 
h 
l 
n 
ñ 

B3.10. Reconquista e
repoboación. 

B3.10.  Entender  o  proceso
das  conquistas  e  a
repoboación  dos  reinos
cristiáns  na  Península
Ibérica e as súas relacións
con AlAndalus. 

XHB3.10.1.  Interpreta
mapas  que  describen  os
procesos  de  conquista  e
repoboación  cristiás  na
Península Ibérica. 

CSC
CAA 

XHB3.10.2.  Explica  a
importancia  do  Camiño  de
Santiago. 

CSC
CCEC
CCL 

54



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

l B3.11.  Expansión
comercial  europea  e
recuperación  das
cidades.  Crise  da
baixa Idade Media:  a
‘Peste  Negra’  e  as
súas consecuencias. 

B3.11. Entender o concepto
de  crise  e  as  súas
consecuencias  económicas
e sociais. 

XHB3.11.1.  Comprende  o
impacto  dunha  crise
demográfica  e  económica
nas  sociedades  medievais
europeas. 

CSC 

l 
h 
n 
ñ 

B3.12. Arte románica,
gótica e islámica. 

B3.12.  Comprender  as
características e as funcións
da arte na Idade Media. 

XHB3.12.1.  Describe
características  da  arte
románica, gótica e islámica.

CSC
CCEC
CCL 

Estes contidos organízanse en 6 unidades didácticas que son as seguintes:

UNIDADE 1

É POSIBLE

VIAXAR NO

TEMPO?

• COMUNICACIÓN

• Lectura.

• Comprensión e interpretación textual.

• Expresión oral e escrita.

• A comunicación e os seus elementos.

• A linguaxe verbal.

• A intención comunicativa e os tipos de textos.

• LINGUA GALEGA

• As palabras.

• O substantivo: xénero e número.

• O alfabeto.

• Letras e dígrafos.

• A formación de palabras: lexema e morfemas.

• LITERATURA

• A literatura e o seu contexto.

• A linguaxe literaria.

• A historia literaria.

• Os xéneros literarios.

• CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA

• Europa e o proceso de integración europeo.

• Evolución da poboación europea.

• Tendencia actual da poboación europea.

• Actividades e políticas económicas en Europa.

• Desigualdades e desequilibrios europeos.
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• As institucións europeas e as súas funcións.

• CIENCIAS SOCIAIS HISTORIA

• A caída do Imperio romano: división política e invasións xermánicas.

• A Idade Media.

• Concepto e subetapas da Idade Media.

• Os reinos xermánicos.

• LINGUA CASTELÁ

• As palabras.

• O substantivo, o adxectivo, o

• determinante e o pronome.

• Fonemas e grafías.

• A sílaba.

• A entoación.

• A orixe de léxico castelán.

UNIDADE 2:

APRENDE A

ORGANIZARTE

• COMUNICACIÓN

• Lectura.

• Comprensión e interpretación textual.

• Expresión oral e escrita.

• A narración.

• Tipos de textos narrativos.

• Estrutura dun texto narrativo.

• Escritura dun texto narrativo.

• LINGUA GALEGA

• O adxectivo.

• Os graos do adxectivo.

• As conxuncións comparativas.

• A acentuación.

• Regras xerais de acentuación.

• O til diacrítico.

• A formación de palabras: prefixos e sufixos.

• Os prefixos.

• Os sufixos derivativos.

• Os sufixos apreciativos.

• LITERATURA

• A literatura e o seu contexto.
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• A linguaxe literaria.

• A historia literaria.

• Os xéneros literarios.

• CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA

• Evolución da economía española.

• O sector primario.

• O sector secundario.

• O sector terciario.

• As paisaxes.

• As paisaxes transformadas españolas.

• CIENCIAS SOCIAIS HISTORIA

• O feudalismo: orixe, economía, sociedade e o castelo.

• LINGUA CASTELÁ

• O verbo.

• O adverbio.

• A preposición.

• A conxunción.

• A interxección.

• As locucións.

• As siglas, os acrónimos, as abreviaturas e os símbolos.

UNIDADE 3:

DIFERENTES,

PERO IGUAIS

COMUNICACIÓN

• Lectura.

• Comprensión e interpretación textual.

• Expresión oral e escrita.

• O diálogo.

• Tipos de textos dialogados.

• A conversación e a escoita.

• A escritura de textos dialogados.

• LINGUA GALEGA

• O verbo

• Partes do verbo (tema e desinencias)

• O tempo

• O modo

• Uso de h

• Uso de b/v
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• Uso de x/s

• As relacións semánticas.

• Relacións de afinidade semántica (sinonimia, polisemia, homonimia).

• Relacións  de  oposición  semántica  (antónimos, complementarios,

inversos).

• Relacións de xerarquía semántica (hiperonimia, hiponimia, cohiponimia)

• LITERATURA

• O xénero dramático.

• Os diálogos teatrais.

• A estrutura dunha obra dramática.

• Os personaxes

• A representación teatral.

• CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA

• A organización territorial de España segundo a

• Constitución de 1978.

• Os municipios.

• As provincias.

• As comunidades autónomas.

• As institucións das Comunidades Autónomas e dos

• arquipélagos canario e balear.

• Os desequilibrios territoriais españois.

• As institucións autonómicas de Galicia.

• O Parlamento de Galicia.

• A Xunta de Galicia.

• O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

• CIENCIAS SOCIAIS HISTORIA

• O Imperio bizantino.

• O islam e a súa expansión.

• Al-Ándalus: conquista, emirato e califato e manifestacións artísticas.

• A evolución dos principais reinos cristiáns. A Reconquista.

• Reinos de Asturias, Galicia e León; Navarra e Aragón.

• LINGUA GALEGA

• Os sintagmas.

• O sintagma nominal e os seus constituíntes.

• O sintagma adxectival e os seus valores semánticos.
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• O sintagma adverbial e os seus constituíntes.

• O til.

• O significado das palabras.

• O manexo do dicionario.

• Os fenómenos léxico--semánticos.

UNIDADE 4:

UNHA

SOCIEDADE EN

CRISE

   COMUNICACIÓN

• Lectura

• Comprensión e interpretación textual.

• Expresión oral e escrita.

• A descrición.

• Tipos de textos descritivos.

• A escritura dun texto descritivo.

• As emoticonas.

• LINGUA GALEGA

• A frase: definición e clasificación.

• Frases simples e complexas.

• Tipos de frases.

• A cláusula: definición e clasificación.

• Cláusulas simples e complexas.

• Funcións que se poden dar no interior da cláusula.

• Grupos consonánticos bl e br, pl e pr e mais fl e fr.

• A situación lingüística na Península ibérica.

• As linguas do Estado español

• LITERATURA

• O xénero lírico.

• A forma poética.

• Principais composicións.

• A mensaxe poética.

• Recursos líricos.

• Figuras literarias.

• CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA

• A poboación española: movementos naturais e densidade.

• A estrutura demográfica española por idade, sexo e traballo.

• A evolución da poboación española.

• As migracións en España actualmente.
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• A poboación galega.

• O fenómeno da emigración en Galicia.

• CIENCIAS SOCIAIS HISTORIA

• Evolución de Al-Ándalus entre os séculos XI e XIII.

• Os reinos cristiáns na Península ibérica durante os séculos XI e XIII.

• A crise do século XIV e as súas consecuencias en Europa.

• As institucións políticas no reino de Castela e León e na coroa de Aragón.

• A situación política de Galicia e Portugal nos séculos IX e XII.

• O Camiño de Santiago e a súa relevancia na historia de Galicia.

• LINGUA CASTELÁ

• A oración.

• O sintagma verbal.

• A estrutura oracional: suxeito e predicado.

• Clases de oracións segundo a actitude do emisor.

• A omisión do suxeito e a impersonalidade.

• A oración composta.

• A ortografía do b, v, c, q, k, z.

UNIDADE 5:

CONVIVIR NA

CIDADE

• COMUNICACIÓN

• Lectura.

• Comprensión e interpretación textual.

• Expresión oral e escrita.

• A exposición.

• Clases de textos expositivos.

• Estrutura dun texto expositivo.

• A preparación dun texto expositivo.

• LINGUA GALEGA

• O suxeito e o predicado.

• Como recoñecer o suxeito nunha cláusula.

• Unidades que desempeñan a función de suxeito.

• O suxeito elidido.

• Tipos de cláusulas.

• Uso de -cc- e -ct-.

• Uso dos grupos consonánticos -pc- e -pt-.

• Uso das terminacións -cio/-cia, -zo/-za.
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• LITERATURA

• A creación literaria: o microrrelato, o conto, o relato de misterio, os haikus

e o rap.

• A dramatización.

• Os concursos literarios.

• O Día do Libro.

• CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA

• A historia das cidades europeas.

• Factores de diferenciación entre o mundo rural e o mundo urbano.

• O estilo de vida urbano: proles e contras.

• A estrutura das cidades europeas.

• A cidade como ecosistema.

• As cidades españolas.

• CIENCIAS SOCIAIS HISTORIA

• As recuperación urbana, os elementos da cidade medieval

• e as actividades económicas.

• O comercio e as rutas comerciais na Idade Media.

• O goberno das cidades medievais.

• A cultura das cidades europeas medievais.

• LINGUA CASTELÁ

• A semántica da oración.

• A oración coordinada.

• A oración xustaposta.

• A oración subordinada.

• A ortografía de h, ll, y, g, j, x.

• As variedades xeográficas, situacionais e sociais da lingua.

UNIDADE 6:

VIVIR AO AIRE

LIBRE

• COMUNICACIÓN

• Lectura.

• Comprensión e interpretación textual.

• Expresión escrita.

• Argumentación.

• Clases de textos argumentativos.

• Estrutura dun texto argumentativo.

• A preparación dun texto argumentativo.

• LINGUA GALEGA
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• O complemento directo.

• Como recoñecer o CD.

• Unidades que desempeñan a función de CD.

• Pronomes átonos que funcionan como CD.

• O complemento indirecto.

• Como recoñecer o CI.

• Unidades que desempeñan a función de CI.

• Pronomes átonos que funcionan como CI.

• O complemento circunstancial e unidades que desempeñan esta función.

• Normas ortográficas do punto, a coma, o punto e coma e os dous puntos.

• Linguas minotirarias e minorizadas.

• O caso galego.

• LITERATURA

• A lectura persoal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer.

• A lectura persoal: «Irmaus», de Celso Emilio Ferreiro.

• A lectura persoal: Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique

Jardiel Poncela.

• Os xéneros literarios.

• CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA

• O medioambiente en España.

• Riscos medioambientais.

• A pegada ecolóxica.

• Os danos e as crises medioambientais en España.

• Desenvolvemento sostible.

• Os espazos naturais protexidos en España.

• CIENCIAS SOCIAS HISTORIA

• A arte románica.

• A arte gótica.

• A arte mudéxar.

• A arte nazarí e a Alhambra.

• A arte románica galega.

• LINGUA CASTELÁ

• O texto.

• Clases de textos.

• As propiedades dos textos: coherencia, cohesión e adecuación.
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• Os signos de puntuación.

2.4.5.-2º ESO. Oratoria

1º Trimestre Bloque 

1.O discurso persuasivo

Contidos Criterios de avaliación Estándares
de

aprendizaxe

Compe-
tencias 

B1.1.  Discursos  persuasivos  escritos
(presentacións e debates).  Tipos de discurso
persuasivo.  Intención  comunicativa.  Estrutura
do  texto.  Procedementos  retóricos.
Características estilísticas. 
B1.2.  Discursos  persuasivos  orais  en
situacións formais (presentacións e debates) e
informais.  Tipos  de  discurso  persuasivo.
Intención  comunicativa.  Estrutura  do  texto.
Procedementos  retóricos.  Características
estilísticas. 
B1.3.  Pronuncia,  voz,  mirada,  linguaxe
corporal e presenza escénica. 

B.1.1.  Ler  e
comprender  discursos
persuasivos  sinxelos
de  diferentes  tipos.
B.1.2.  Escoitar  e  ver
discursos  persuasivos
sinxelos  de diferentes
tipos. 

+ORB1.1.1. /
ORB1.1.2. / 
ORB1.1.3. / 
ORB1.1.4. / 
ORB1.1.5. / 
+ORB1.1.6. / 
ORB1.2.1. / 
ORB1.2.2. / 
ORB1.2.3. / 
ORB1.2.4. / 
+ORB1.2.5. 

+CCÑ 
+CMCCT
+ CAA 
+CSIEE 
+ CCEC 

2º Trimestre Bloque 

2: Elaboración do discurso persuasivo 

Contidos Criterios de avaliación Estándares
de

aprendizaxe

Compe-
tencias 

 B2.1.  Concreción  dunha  mensaxe
persuasiva.  Trazos  da  mensaxe
persuasiva: claridade e brevidade. 

B2.2.  Adaptación  do  discurso  ao
contexto. 

B2.3. Estratexias para captar a atención
e a benevolencia da audiencia. 

B2.4. Adaptación do discurso ao modelo
textual ou xénero elixido. 

B2.5. Adaptación ao tempo e á canle de
comunicación. 

B2.6.  Documentación  e  investigación.
Alfabetización mediática. 

B2.7.  Tipos  de  fontes  documentais.
Criterios de selección. 

B2.8.  Estratexias  de  procura.  B2.9. 
Xestión da información. B2.10. Selección
das  ideas.  Tipos  de  contidos:  contidos
lóxicos  (datos,  teorías,  citas,  etc.)  e  os
emocionais  (anécdotas,  imaxes,  vídeos,

B2.1.  Elaborar  unha
mensaxe breve e clara que
funcione  como  núcleo  do
discurso. 

B2.2. Adaptar a creación e
o  deseño  do  discurso  ás
características  do  contexto
comunicativo. 

B2.3. Identificar e manexar
fontes documentais. 

B2.4.  Obter  e  organizar  a
información para afondar no
coñecemento  do  tema  do
discurso,  mediante  a
documentación  e  a
investigación. 

B2.5. Seleccionar as ideas
máis  adecuadas  e
organizalas  nunha estrutura
ordenada e eficaz. 

ORB2.1.1. /
ORB2.2.1. /
ORB2.2.2. /
ORB2.2.3. /
ORB2.3.1. /
ORB2.3.2. /
ORB2.4.1. /
ORB2.4.2. /
ORB2.5.1. /
ORB2.6.1. /
ORB2.7.1. /
ORB2.8.1. /
ORB2.8.2. /
ORB2.9.1. /
ORB2.9.2. 

CCÑ 
CMCCT
CAA 
CSIEE
 CCEC 
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etc.). 
B2.11Recursos  argumentativos:

premisas, teses e siloxismos. 
B2.12.  Estrutura  do  discurso:

introdución,  desenvolvemento  e
conclusión. Disposición das ideas. 

B2.13. Textualización do discurso. 
B2.14. Coherencia e cohesión. 
B2.15.  Corrección  lingüística.  B2.16. 

Figuras  retóricas:  metáfora,  paralelismo,
antítese, interrogación retórica, etc.

B2.17. Proceso de revisión. Correctores.

B2.6.  Empregar  recursos
propios  da  argumentación.

B2.7.  Organizar  as  ideas
nunha estrutura ordenada e
eficaz. 

B2.8.  Redactar  o discurso
con  corrección  lingüística,
creatividade  e  eficacia
persuasiva. 

B2.9.  Realizar  o  proceso
de revisión do texto 

3º Trimestre 

Bloque 3: A presentación do discurso persuasivo 

Contidos Criterios de avaliación Estándares 
de 
aprendizaxe

Compe-
tencias 

B3.1. Memorización do discurso. Regras
mnemotécnicas. 

B3.2. Interiorización do discurso. 
B3.3.Xestión  emocional  para  falar  en

público  (entusiasmo,  confianza  e
seguridade). 

B3.4. Xestión das emocións negativas. 
B3.5. Dicción: pronuncia, volume, ritmo,

ton,  modulación,  intensidade,  pausas  e
silencios. 

B3.6.  Kinésica:  comunicación  corporal.
Tics. 

B3.7. Proxémica: espazo escénico. 
B3.8.  Naturalidade  fronte  a

artificiosidade. 
B3.9.  Soportes  informáticos  e

audiovisuais para apoiar o discurso 

B3.1.  Desenvolver
estratexias mnemotécnicas
do  discurso  a  partir  de
secuencias  pequenas  ata
dar co texto completo. 

B3.2.  Memorizar  o
discurso  deixando  espazo
para  a  improvisación  e  a
espontaneidade. 

B3.3.  Potenciar  as
emocións  positivas  na
exposición  perante  o
público. 

B3.4. Controlar a conduta
asociada  ás  emocións
negativas  ante  situacións
comunicativas con público.

B3.5.  Pronunciar  con
corrección,  claridade  e
expresividade. 

B3.6.  Empregar  a
linguaxe  corporal  e  a
presenza  escénica  como
códigos  comunicativos
para  enxalzar  a
expresividade e eficacia do
discurso. 

B3.7.  Utilizar  programas
informáticos e audiovisuais
para  o  deseño  de
presentacións  co  fin  de
potenciar o significado e a
expresividade do discurso 

ORB3.1.1./ 
ORB3.2.1./ 
ORB3.3.1./ 
ORB3.4.1./ 
ORB3.4.2. / 

ORB3.5.1./ 
ORB3.5.2. 
/ORB3.5.3. /
ORB3.6.1. 
/ORB3.6.2./ 

ORB3.7.1. 

CCÑ 
CMCCT
CAA 
CSIEE
CCEC 
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Bloque 4: Oratoria, valores e educación emocional 

Contidos Criterios de avaliación Estándares
de

aprendizaxe

Compe-
tencias 

B4.1.  Oratoria  para  a  construción  da
veracidade do discurso. 

B4.2. Oratoria para a participación activa
na democracia. 

B4.3.  Representación  das  habilidades
persoais  e  sociais  no  discurso.
Autoconfianza, empatía e asertividade. 

B4.1.  Usar  a  oratoria
como un instrumento ético
para  a  construción  ou
aproximación  colectiva  á
verdade. 

B4.2.  Elaborar  textos
para intervir en ámbitos de
participación  social,  reais
ou  simulados,  con
respecto polas normas de
convivencia  e  procurando
a  resolución  pacífica  dos
conflitos. 

B4.3.  Desenvolver  as
relacións interpersoais e a
propia  personalidade
grazas  ao  uso  cívico  da
palabra. 

ORB4.1.1./ 
ORB4.1.2./ 
ORB4.2.1./ 
ORB4.2.2. /
ORB4.3.1. 
ORB4.3.2./ 
ORB4.3.3. 

CCÑ 
CMCCT
CAA 
CSIEE 
CCEC 

2.4.6.-3º ESO. Lingua galega e literatura.

Os contidos de 3º ESO son os que recolle o Decreto 86/2015 e que aparecen organizados en

cinco bloques de contidos. A continuación relacionámolos de xeito abreviado.

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

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

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos.

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais usados no ámbito académico.

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.

B1.6. Valoración das producións orais 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  académico  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:
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planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais.

B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados

sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica.

B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a produción

de textos orais sobre temas de actualidade.

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.

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

convocatorias, actas de reunión, 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.

B2.4 .Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito académico, especialmente os

expositivos e explicativos.

B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e a intención

do emisor 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.

B2.7. 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.

B2.9.  Produción,  en formato  papel  ou dixital,  de textos propios  da vida cotiá  e das relacións

sociais.

B2.10. Produción, en soporte papel ou dixital,  de textos propios dos medios de comunicación,

fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes.

B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos expositivos do ámbito académico a partir

da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documentación.

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

respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir erros.

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

Bloque 3. Funcionamento da lingua

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

fraseoloxía e de vocabulario temático.

66



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais.

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

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

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.

B3.6.  Coñecemento,  aplicación  e  valoración  das  normas  ortográficas  para  conseguir  unha

comunicación eficaz.

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

B3.8. Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan de cara á

mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha terminoloxía axeitada.

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.

B3.10.  Identificación  da  estrutura  dun  texto,  a  construcción dos parágrafos  e  a  vinculación  e

progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos atendendo a estes valores.

B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada.

B3.12.  Participación  en  proxectos  nos que  se utilicen  varias  linguas,  tanto  curriculares  como

outras  presentes  no  centro,  relacionados  cos  Elementos  Transversais  e  nos  que  se  eviten

estereotipos lingüísticos ou culturais.

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

unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun

pobo.

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.

B4.3. A lusofonía.

B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en canto a

usos  e  actitudes  no  contorno  máis  próximo  (aula,  barrio),  con  aproximación  aos  prexuízos

lingüísticos máis evidentes.

B4.5. O 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
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normalizado da lingua galega.

B4.6.  Etapas  da  historia  social  da  lingua  galega  desde  1916  ata  a  actualidade  e  análise  e

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.

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

B4.8. Os prexuízos lingüísticos.

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.

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.

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura Galega

desde a Idade Media ata 1916.

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.

B5.4. 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.

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a realización de

traballos e cita axeitada destas.

B5.6.  (Re)creación  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.

No seguinte cadro, indícanse os aspectos que se traballan en cada unha das unidades, así como

os  contidos   e  os  estándares  de  aprendizaxe.  Tanto  os  contidos  como  os  estándares  de

aprendizaxe serán indicados a partir da indicación que aparece no Decreto e que no apartado de

“Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe” desta Programación aparecen redactados

de  forma  abreviada.  Tras  o  estándar  de  aprendizaxe  indícase  tamén  a  abreviatura  da

Competencia  clave  que  se  traballa.  Porén,  queremos  destacar,  para  dese  xeito  non  reiterar

constantemente a información,  que todas as unidades van precedidas dun texto oral e doutro

escrito cos cales se traballan ao longo de todo o curso os seguintes contidos relacionados cos

estándares de aprendizaxe que se indican a continuación:
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Contidos Estándares de aprendizaxe

B1.4 LGB1.4.1 (CCL, CCA); LGB1.4.2 (CCL, CSC)

B1.6 LGB1.6.2 (CAA)

B1.7 LGB1.7.1 (CCL, CSC); LGB1.7.4 (CCL, CSC)

B1.9 LGB1.9.1 (CCL, CSC, CSIEE, CCEC)

B2.6 LGB2.6.1 (CCL, CAA, CD)

B2.11 LGB2.11.1 (CCL, CD)

B2.12 LGB2.12.3  (CCL,  CAA,  CD);  LGB2.12.6  (CCL,

CAA, CD)

B2.13 LGB2.13.1 (CCL, CD)

B3.10 LGB3.10.1 (CCL, CAA, CD)

B3.11 LGB3.11.1 (CCL, CSC)

As 12 unidades, todas precedidas dunha lectura que serve de introdución aos contidos e con

preguntas  de  comprensión,  combinan  aspectos  relacionados  cos  cinco  bloques  de  contidos

relacionados anteriormente.

Todos estes contidos secuéncianse en 12 unidades nas cales se traballan os cinco bloques de

contido relacionados con anterioridade.

CONTIDOS ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE

(COMPETENCIAS CLAVE)

U

NI

D

A

D

E

1

Os  medios  de  comunicación.  O

léxico do galego.

Da palabra á oración.

Regras xerais de acentuación.

O xornalismo.

Orixe e formación do galego.

A literatura.  As  disciplinas  literarias.

Historia da literatura galega.

B1.10

B2.1

B2.3

B3.6

B4.4

B4.6

B5.1

LGB1.10.1 (CSIEE, CAA, CD)

LGB2.1.1 (CCL, CAA,)

LGB2.3.1 (CCL, CSC); LGB2.3.2 (CCL,

CSC)

LGB3.6.1 (CCL, CAA)

LGB4.4.1 (CCL)

LGB4.4.1 (CCL)

LGB5.1.1 (CCL); LGB5.1.2 (CCL)

U

NI

D

A

D

E

2

A paisaxe mariña. A acrecentamento

do léxico.

As frases substantivas, adxectivas e

adverbiais.

Ditongo, tritongo e hiato (i).

O cine

O galego na Idade Media

B1.6

B3.6

B3.8

B5.2

B5.3

B4.6

LGB1.6.1 (CCL, CAA)

LGB3.6.1 (CCL, CAA)

LGB3.8.1 (CCL, CAA)

LGB5.2.1 (CCL)

LGB5.2.3 (CCL)

LGB5.2.4 (CCL)

LGB5.3.1 (CCL)
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A lírica  medieval  (i).  A  cantiga  de

amigo. A cantiga de amor.

LGB5.3.2 (CCL)

LGB4.4.2 (CCL, CSC)

LGB4.4.3 (CCL, CSC)

LGB4.4.4 (CCL, CSC)

LGB4.4.5 (CCL, CSC)

U

NI

D

A

D

E

3

As plantas. A derivación: os sufixos.

A frase preposicional.

Ditongo, tritongo e hiato (ii)

O programa de radio

Lingua e medios de comunicación

A literatura medieval (ii). A cantiga de

escarnio e maldicir.

B1.6

B3.6

B5.2

B5.3

LGB1.6.1 (CCL, CAA)

LGB3.6.1 (CCL, CAA)

LGB5.2.1 (CCL)

LGB5.2.3 (CCL)

LGB5.2.4 (CCL)

LGB5.3.1 (CCL)

LGB5.3.2 (CCL)

U

NI

D

A

D

E

4

A paisaxe  urbana.  A derivación:  os

prefixos.

A oración simple: o predicado.

O acento diacrítico

A acta de reunión

A linguaxe non sexista

A prosa medieval

B2.2

B3.6

B5.2

B5.3

B2.9

LGB2.2.1 (CCL, CSC); LGB2.2.2 (CCL,

CSC)

LGB3.6.1 (CCL, CAA)

LGB3.8.1 (CCL, CAA)

LGB5.2.1  (CCL);  LGB5.2.3  (CCL);

LGB5.2.4 (CCL)

LGB5.3.1 (CCL); LGB5.3.2 (CCL)

LGB2.9,1 (CCL, CSC, CD)

U

NI

D

A

D

E

5

Os animais (i). A composición

O suxeito

Acentuación: casos problemáticos

O texto didáctico-expositivo.

O galego nos séculos XV-XVIII

Os Séculos Escuros.

B2.4

B2.5

B3.6

B5.2

B5.3

B4.4

B4.6

LGB2.4.1 (CCL, CAA); LGB2.4.2 (CCL,

CAA, CD)

LGB2.5.1 (CCL, CAA)

LGB3.8.1 (CCL, CAA)

LGB3.6.1 (CCL, CAA)

LGB5.2.1  (CCL);  LGB5.2.3  (CCL);

LGB5.2.4 (CCL); LGB5.3.1 (CCL)

LGB5.3.2 (CCL);

LGB4.4.2 (CCL, CSC); LGB4.4.3 (CCL,

CSC)

LGB4.4.4 (CCL, CSC); LGB4.4.5 (CCL,

CSC, CD)

LGB4.4.3 (CCL, CSC, CD)

U

NI

Os animais (ii). A parasíntese.

O complemento directo e indirecto

B1.8

B3.7

LGB1.8.1 (CCL); LGB1.8.2 (CCL)

LGB3.7.1 (CCL)
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D

A

D

E

6

O guión

O simposio

O galego no século XIX

Prerrexurdimento.  Rexurdimento:

narrativa e teatro.

B3.8

B4.4

B5.2

B5.3

B4.4

LGB3.8.1 (CCL, CAA)

LGB4.4.3 (CCL, CSC); LGB4.4.5 (CCL,

CSC, CD)

LGB5.2.1  (CCL);  LGB5.2.3  (CCL);

LGB5.2.4 (CCL)

LGB5.3.1 (CCL); LGB5.3.2 (CCL)

LGB4.4.2 (CCL, CSC); LGB4.4.3 (CCL,

CSC); LGB4.4.4 (CCL, CSC); LGB4.4.5

(CCL, CSC)

U

NI

D

A

D

E

7

A  paisaxe  natural.  Palabras

patrimoniais e cultismos.

O atributo e o predicativo.

A gramática textual (i): a adecuación

O punto e a coma

A biografía

O  conflito  lingüístico.  Bilingüismo  e

diglosia.

Rexurdimento:  lírica  (i).  Rosalía  de

Castro.

B3.7

B3.8

B5.2

B5.3

B4.1

B4.2

B4.4

LGB3.7.1 (CCL)

LGB3.8.1 (CCL, CAA)

LGB5.2.1 (CCL)

LGB5.2.3 (CCL)

LGB5.2.4 (CCL)

LGB5.3.1 (CCL)

LGB5.3.2 (CCL)

LGB4.1.2 (CCL)

LGB4.2.1  (CCL,C  SC);  LGB4.2.2

(CCL,C SC)

U

NI

D

A

D

E

8

A administración e  as leis.  Familias

léxicas.

O  suplemento  e  o  complemento

circunstancial

A gramática textual (ii): a coherencia

O punto e coma, os dous puntos e os

puntos suspensivos.

A solicitude e a instancia.

Normalización lingüística

Rexurdimento:  lírica  (ii):  Manuel

Curros Enríquez

B2.2

B3.7

B3.8

B5.2

B5.3

B4.5

LGB2.2.1 (CCL, CSC); LGB2.2.2 (CCL)

LGB3.7.1 (CCL)

LGB3.8.1 (CCL, CAA)

LGB5.2.1 (CCL)

LGB5.2.3 (CCL); LGB5.2.4 (CCL)

LGB5.3.1 (CCL); LGB5.3.2 (CCL)

LGB4.3.1(CCL,CSC);LGB4.3.3(CCL,CS

C)

U

NI

D

A

D

Os  deportes.  Os  préstamos

lingüísticos

A gramática textual (iii): a cohesión.

Outros signos ortográficos

A entrevista

B.2.3

B2.10

B2.12

B3.9

B4.5

LGB2.3.2 (CCL, CSC)

LGB2.10.1 (CCL, CD)

LGB2.12.1 (CCL, CAA)

LGB3.9.1 (CCL)

LGB4.2.3 (CCL)
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E

9

Interferencias lingüísticas

Rexurdimento:  lírica  (iii):  Eduardo

Pondal

B5.2

B5.3

LGB5.2.1  (CCL);  LGB5.2.3  (CCL);

LGB5.2.4 (CCL)

LGB5.3.1 (CCL)

2.4.7.-4º ESO. Lingua galega e literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación audiovisual.

B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación audiovisual.

B1.3.  Comprensión  e  interpretación  de  textos  orais   expositivos  e  argumentativos  do  ámbito

académico.

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

B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e  de

respecto.

B1.6. Participacion nas producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta, valoración

desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

B1.7.  Produción de discursos orais,  en intervencións espontáneas,  adecuados á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

B1.8. Escoita crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias.

B1.9.  Coñecemento  e  uso  progresivamente  autónomo  das  estratexias  necesarias  para  a

produción de textos orais, de técnicas para aprender a falar en público e uso das TIC.

B1.10.  Aplicación  dos  coñecementos  gramaticais  á  avaliación  e  mellora  da  expresión  oral  e

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.

B1.11.  Participación activa e arrgumentada en debates  nos que se expresen opinións acerca dun

tema de actualidade.

B1.12.  Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos

da vida cotiá, en diferentes rexistros.

B1.13.   Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación social.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

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

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá relacionados co ámbito laboral,

administrativo e comercial.

B2.3. Comprensión e interpretación de textos relacionados co ámbito académico, tanto materiais

de consulta, como libros de textos e recursos de temas especializados en internet.

B2.4 .Comprensión e interpretación de textos argumentativos.

B2.5. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial,
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columna e artigo de opinión.

B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos

publicitarios dos medios de comunicación.

B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos discriminatorias.

B2.8.  Uso  case  autónomo  dos  recursos  que  ofrecen  as  bibliotecas  e  as  TIC  para  obter

información complementaria.

B2.9.  Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e ben

cohesionados  desde  o  punto  de  vista  comunicativo  (planificación,  organización,  redacción  e

revisión).

B2.10.  Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os

textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá pertencentes ao

ámbito laboral, administrativo e comercial.

B2.12. Produción de cartas á dirección e columnas de opinión.

B2.13.  Composición  de  textos  argumentativos,  redactados  a  partir  da  información  obtida  de

distintas fontes

B2.14.  Valoración  da  escritura  como  un  instrumento  de  aprendizaxe,  de  relación  social  e

enriquecemento persoal

Bloque 3. Funcionamento da lingua

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

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático.

B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases.

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

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

B3.5.  Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte

electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de normativa.

B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica.

B3.8.  As  principais  regras  de  combinación  impostas  polos  predicados  en  función  dos  seus

argumentos; estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do predicado.

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

os  de  causa  e  consecuencia,  os  de  condición  e  hipótese  e  os  conclusivos,  e  mais  dos

mecanismos de cohesión textual.

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 atendendo a estes valores.
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B3.11.  Identificación e  explicación dos trazos que permiten diferenciar  e clasificar  os  xéneros

textuais, especialmente os argumentativos.

B3.12.  Adecuación dos textos en  función do contexto, do tema e do tipo de texto.

B3.13.  Participación  en  proxectos  nos que  se utilicen  varias  linguas,  tanto  curriculares  como

outras  presentes  no  centro,  relacionados  cos  Elementos  Transversais  e  nos  que  se  eviten

estereotipos lingüísticos ou culturais.

B3.14.Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver

unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun

pobo.

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

B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI.

B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais ámbitos e

contextos sociais e privados. Tendencias de evolución.

B4.5. O proceso de normalización, desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de

recuperación  do  galego,  favorecendo  o  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.

B4.6.  Etapas  da  historia  social  da  lingua  galega  desde  1916  ata  a  actualidade  e  análise  e

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de España.

B4.8. Os prexuízos lingüísticos.

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.

Bloque 5. Educación literaria

B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos  e xeracións da Literatura Galega de

1916 ata a actualidade.

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura Galega de

1916 ata a actualidade.

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

poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade.
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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 de 1916 ata a actualidade.

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e de recursos das TIC para a realización de

traballos e cita axeitada destas.

B5.6. (Re)creación de textos 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.

No seguinte cadro, indícanse os aspectos que se traballan en cada unha das unidades, así como

os  contidos  e  os  estándares  de  aprendizaxe.  Tanto  os  contidos  como  os  estándares  de

aprendizaxe serán indicados a partir da indicación que aparece no Decreto e que no apartado de

“Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe” desta Programación aparecen redactados

de  forma  abreviada.  Tras  o  estándar  de  aprendizaxe  indícase  tamén  a  abreviatura  da

Competencia  clave  que  se  traballa.  Porén,  queremos  destacar,  para  dese  xeito  non  reiterar

constantemente a información,  que todas as unidades van precedidas dun texto oral e doutro

escrito cos cales se traballan ao longo de todo o curso os seguintes contidos relacionados cos

estándares de aprendizaxe que se indican a continuación:

Contidos Estándares de aprendizaxe

B1.4 LGB1.4.1 (CCL, CCA)

B1.6 LGB1.6.1(CCL,CAA);LGB1.6.2(CAA,CSC);

LGB1.6.3(CCL,CCEC)

B1.7 LGB1.7.1(CCL);LGB1.7.2(CCL);1.7.3(CCL);

LGB1.7.4 (  CCL )

B1.8 LGB1.8.2 (CCL, CSC)

B1.9 LGB1.9.1(CAA,CCL);LGB1.9.2(CCL);

LGB1.9.3(  CCL );LGB1.9.4( CCL,CSC,CSIEE  );

LGB1.9.5 (   CD,CAA,CCL)

B1.10 LGB1.10.1( CCL,CAA )

B1.11 LGB1.11.1( CCL,CAA )

B1.12 LGB1.12.1 (CCL, CSC, CSIEE, CCEC)

B1.13 LGB1.13.1 (CCL,CAA,CSC,CSIEE  )

B2.1 LGB2.1.1(CCL,CAA);LGB2.1.2(CCL);

LGB2.1.3(CCL );LGB2.1.5(CCL  )

B2.3 LGB2.3.1 (CCL, CD)
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B2.8 LGB2.8.1(CCL,CD,CSC);LGB2.8.2(  CCL,CD,CAA,

CSC )

B2.9 LGB2.9.3 (CCL); LGB2.9.4 (CCL,CD)

B2.10 LGB2.10.1 (CCL,CD,CAA)

B2.11 LGB2.11.1 (CCL, CD,CSC)

B3.1 LGB3.1.1( CCL,CAA );LGB3.1.2(CCL,CAA  )

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA  );LGB3.3.2( CCL,CAA );

LGB3.3.3(CCL  )

B3.5 LGB3.5.1(CCL,CD)

B3.6 LGB3.6.1(CCL,CAA  );LGB3.6.2 (CCL  )

B3.10 LGB3.10.2 (CCL, CAA);LGB3.10.4 (CLL)

B3.12 LGB3.12.1 (CCL, CSC); LGB3.12.2 (CCL)

As 12 unidades, todas precedidas dunha lectura que serve de introdución aos contidos e con

preguntas  de  comprensión,  combinan  aspectos  relacionados  cos  cinco  bloques  de  contidos

relacionados anteriormente.

Todos estes contidos secuéncianse en 12 unidades nas cales se traballan os cinco bloques de

contido relacionados con anterioridade.

U

d

CONTIDOS ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE

(COMPETENCIAS CLAVE)

U

NI

D

A

D

E

1

Expresar seguranza

Adecuación

Política  e  lexislación/  Polisemia  e

homonimia

Comunicación,  lingua  e  disciplinas

lingüísticas

Acentuación(I)

Plurilingüismo

B3.4

B3.9

B4.2

LGB3.4.1 (CCL,CAA )

LGB3.9.1( CCL,CAA )

LGB4.1.1.(CCL,CCEC), LGB4.1.2(CCL)

U

NI

D

A

D

E

2

Facer suxestións

Coherencia

Economía e finanzas/Sinonimia

Substantivo/ Adxectivo

Acentuación(II)

Diversidade lingüística na Península

Ibérica

B3.9

B4.1

B4.2

B4.7

LGB3.9.1 (CCL,CAA)

LGB4.1.1(CCL,CCEC)

LGB4.1.1.(CCL,CCEC); LGB4.1.2(CCL)

LGB4.5.1(CCL,CD)
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U

NI

D

A

D

E

3

Destacar unha idea

Cohesión (I)

Deportes de aventura/ Antonimia

Pronome  persoal/  Artigo/

Demostrativo/ Posesivo

Puntuación (I)

O galego e a lusofonía

B3.7

B3.9

B4.3

LGB3.7.1(CCL)

LGB3.9.1(CCL,CAA)

LGB4.1.3(CCL,CSC)

LGB4.1.4(CCL,CSC,CD)

U

NI

D

A

D

E

4

Reformular

Cohesión (II)

Administración/Hiperonimia,

hiponimia e cohiponimia

Identificador/Cuantificador/ Numeral /

Relativo/ Interrogativo e exclamativo

Puntuación (II)

A lingua galega nas leis

B3.9

B3.7

B4.4

B4.7

LGB3.9.1(CCL,CAA)

LGB3.7.1(CCL)

LGB4.2.1(CCL,CSC)

LGB4.5.1(CCL,CD  )

U

NI

D

A

D

E

5

Facer conxecturas

Estruturas dialogada e monologada

Xustiza/ Holonimia e meronimia

Verbo

Uso dalgunhas vogais e de b/v

Situación  sociolingüística  do  idioma

galego

B3.2

B4.4

LGB3.2.1(CCL.CAA)

LGB4.2.1(CCL,CSC);4.2.2(CCL,CSC);

LGB4.2.3(CCL,CSC,CD)

LGB4.2.4(CCL,CSC )

U

NI

D

A

D

E

6

Xeneralizar e facer excepcións

Estrutura narrativa

Ciencia/  Abreviación,  abreviatura  e

símbolo

Adverbio  / Preposición / Conxunción

Uso de h e de s/x

Conflito  lingüístico  e  diglosia.

Planificación lingüística

B3.9

B4.5

LGB3.9.1(CCL-CAA)

LGB4.3.1(CCL,CSC)

LGB4.3.2 (CCL,CSC

LGB4.3.4(CCL,CSC)

U

NI

D

A

D

Expresar dúbida e indecisión

Estrutura descritiva

Educacion viaria / Composición

Sintaxe (I)

Uso doutras consoantes

B3.8

B4.8

LGB3.8.1( CCL,CAA );LGB3.8.2(CCL);

LGB3.8.3( CCL);LGB3.8.4(CCL);

LGB3.8.5(CCL  )
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E

7

Preconceptos lingüísticos LGB4.6.1(CCL,CSC);4.6.2CCL,CSC)

U

NI

D

A

D

E

8

Consensuar

Estrutura  persuasivo-argumentativa

(I)

Teatro / Derivación

Sintaxe (II)

grupos consonánticos (I)

Variedades lingüísticas (I)

B2.4

B2.13

B3.8

B3.11

B4.9

LGB2.4.1(CCL);LGB2.4.2(CCL)

LGB2.13.1(CCL,CD,CSC);LGB2.13.2

(CCL,CD);LGB2.13.3(CCL)

LGB3.8.1( CCL,CAA );LGB3.8.2(CCL);

LGB3.8.3(  CCL);LGB3.8.4(CCL);LGB3.

8.5(CCL  )

LGB3.11.1(CCL,CAA)

LGB4.7.1(CCL,CSC);LGB4.7.2( CCL);

LGB4.7.3(CCL);LGB4.7.4(CCL,CSC);

LGB4.7.5(CCL,CSC)

U

NI

D

A

D

E

9

Resumir

Estrutura  persuasivo-argumentativa

(II)

Culinaria /Neocomposición

Sintaxe (III)

grupos consonánticos (II)

Variedades lingüísticas (II)

B2.4

B2.13

B3.8

B3.11

B4.9

LGB2.4.1(CCL); LGB2.4.2(CCL)

LGB2.13.1( CCL,CD,CSC );

LGB2.13.2(  CCL,CD);LGB2.13.3(CCL )

LGB3.8.1(CCL,CAA);LGB3.8.2(CCL);

LGB3.8.3(CCL);3.8.4(CCL);3.8.5(CCL)

LGB3.11.1( CCL,CAA )

LGB4.7.1(CCL,CSC);LGB4.7.2( CCL);

LGB4.7.3(CCL);LGB4.7.4(CCL,CSC);

LGB4.7.5(CCL,CSC)

U

NI

D

A

D

E

10

Improvisar un discurso

Estrutura  persuasivo-argumentativa

(III)

Emprego e relacións laborais / Sigla,

acrónimo e amálgama

Sintaxe (IV)

Palabras que comezan por...

Historia da lingua (I). a lingua galega

de 1916  a 1936

B1.3

B2.4

B2.13

B3.8

B3.9

B3.11

B4.6

LGB1.3.1(CCL,CAA);LGB1.3.2(CCL,CS

C)

LGB2.4.1(CCL);LGB2.4.2(CCL)

LGB2.13.1(CCL,CD,CSC);LGB2.13.2

(CCL,CD);LGB2.13.3(CCL)

LGB3.8.1(CCL,CAA);LGB3.8.2(CCL);

LGB3.8.3(CCL);3.8.4(CCL);3.8.5(CCL)

LGB3.91(CCL,CAA)

LGB3.11.1 ( CCL,CAA )

LGB4.4.1( CCL);LGB4.4.2(CCL,CCEC )

;LGB4.4.3(CCL,CCEC);LGB4.4.4(CCL,

CCEC);LGB4.4.5( CCL,CCEC,CD)

U Presentar o currículo propio B2.2 LGB2.2.1(CCL);LGB2.2.2(CCL,CSC)
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NI

D

A

D

E

11

Estrutura expositivo-explicativa

Enerxía /  Estranxeirismo, cultismo e

latinismo

Sintaxe (V)

Palabras que teminan en...

Historia da lingua (II). a lingua galega

de 1936  a 1975

B2.11

B3.8

B3.9

B3.11

B4.6

LGB2.11.1(CCL,CD,CSC)

LGB3.8.1(CCL,CAA);LGB3.8.2(CCL);

LGB3.8.3(CCL);3.8.4(CCL);3.8.5(CCL)

LGB3.91(CCL,CAA)

LGB3.11.1(CCL,CAA)

LGB4.4.1(  CCL);LGB4.4.2(CCL,CCEC);

LGB4.4.3(CCL,CCEC);LGB4.4.4(CCL,

CCEC);LGB4.4.5( CCL,CCEC,CD)

U

NI

D

A

D

E

12

Participar  nunha  entrevista  de

traballo

Estrutura obrigativo-instrucional

Deportes  e  actividades  acuáticas  /

Onomatopea,  palabra  tabú  e

eufemismo

Sintaxe (IV)

Xuntos ou separados?

Historia  da  lingua  (III).  a  lingua

galega de 1975  á actualidade

B2.2

B3.8

B3.11

B4.6

LGB2.2.1(CCL);LGB2.2.2(CCL,CSC)

LGB3.8.1(CCL,CAA);LGB3.8.2(CCL);

LGB3.8.3(CCL);3.8.4(CCL);3.8.5(CCL)

LGB3.11.1 ( CCL,CAA)

LGB4.4.1(  CCL);LGB4.4.2(CCL,CCEC);

LGB4.4.3(CCL,CCEC);LGB4.4.4(CCL,

CCEC);LGB4.4.5( CCL,CCEC,CD)

U

NI

D

A

D

E

13

A literatura  galega  desde  comezos

do século XX até 1936

B5.1

B5.2

B5.3

LGB5.1.1(CCL );LGB5.1.2 (CCL)

LGB5.2.3(CCL)

LGB5.3.1( CCL )

U

NI

D

A

D

E

14

A literatura galega desde 1936 até a

Xeración dos 50

B5.1

B5.2

B5.3

LGB5.1.1(CCL );LGB5.1.2 (CCL)

LGB5.2.3(CCL)

LGB5.3.1( CCL )

U

NI

D

A literatura galega desde os anos 50

até a actualidade

B5.1

B5.2

B5.3

LGB5.1.1(CCL );LGB5.1.2 (CCL)

LGB5.2.3(CCL)

LGB5.3.1( CCL )
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A

D

E

15

2.5.-TEMPORALIZACIÓN

A secuenciación dos diferentes cursos da ESO lévanos a establecer a seguinte temporalización

para o desenvolvemento da nosa programación:

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

LG 1º ESO Unidade 1 ata a 4 Unidade 5 ata a 8 Unidade 9 ata a 12

LG 2º ESO Unidade 1 ata a 3 Unidade 4 ata a 6 Unidade 7 ata a 9

LG 3º  ESO Unidade 1 ata a 3 Unidade 4 ata a 6 Unidade 7 ata a 9

LG 4º ESO Unidade 1 ata a 4; 13 Unidade 5 ata a 8; 14 Unidade 9 ata a 12; 15

SLE: LP ESO Unidade 1 -2 Unidade 3-4 Unidade 5

Co fin de acadarmos unha mellor consecución dos obxectivos, esta temporalización poderá ser

modificada segundo a evolución de cada un dos grupos.

Na materia de Segunda Lingua Estranxeira: Portugués desenvolverémola en cinco bloques, tal

e  como  se  expuxo  anteriormente  nos  contidos.  Estes  serán  achegados  ao  alumnado

progresivamente  en  cada  avaliación.  Deste  xeito  en  todas  as  avaliacións  se  desenvolverán

contidos referentes aos cinco bloques: a) comprensión de textos orais;  b) produción de textos

orais c) comprensión de textos escritos; d) produción de textos escritos e e) coñecemento da

lingua e consciencia intercultural e plurilingüe.

No  Ámbito  lingüístico-social  de  PMAR,  a  temporalización  prevista  para  este  curso  é  de  2

unidades por trimestre. Son seis unidades de lingua galega e literatura polo tanto corresponden a

dúas por trimestre, seis de lingua castelá e literatura co que corresponden dúas por trimestre e

seis  de  xeografía  e  historia  de:  O espazo  humano,  A Idade Antiga  e  a  Idade  Media  co que

corresponde a dúas por avaliación.

Co fin de acadarmos unha mellor consecución dos obxectivos, poderá ser modificada segundo a
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evolución do grupo xa que temos que ter en conta que estamos ante un grupo moi heteroxéneo e

con problemas de aprendizaxe.

2.6.-AVALIACIÓN

A avaliación  é  unha  actividade  imprescindible  nos  labores  docentes  que  permite  valorar  e

introducir propostas de mellora no desenvolvemento do proceso educativo co fin de lograr os

obxectivos propostos.

Esta debe responder aos seguintes criterios:

• Debe ser un proceso continuo, polo cal é fundamental a avaliación inicial do alumno para

poder  avaliar  as  aprendizaxes  posteriores.  Isto  permitiranos  detectar  as  dificultades  que  se

produzan e adaptar as actividades co fin de mellorar o proceso de aprendizaxe.

• Debe ser integradora, isto é, debe ter en conta as capacidades xerais establecidas nos

obxectivos de etapa.

• Debe ser formativa, cualitativa e contextualizada. A avaliación ten que estar vinculada ao

seu medio e a un proceso concreto de ensinanza e aprendizaxe.

É fundamental a avaliación inicial xa que nos permitirá diagnosticar a situación de partida

para  poder  levar  a  cabo  o  desenvolvemento  da  programación  e  modificar,  de  ser  preciso,  a

orientación metodolóxica. Nesta avaliación inicial deberíase ter en conta:

• O grao de coñecemento de lingua e literatura galega que posúe o alumnado.

• A capacidade expresiva, tanto oral como escrita.

A partir dos resultados obtidos nesta avaliación inicial, irase avaliando a medida que transcorra o

curso (avaliación continua), o cal nos permitirá comprobar se o proceso de aprendizaxe se está a

desenvolver da forma prevista ou se é preciso modificar algún aspecto.

Todo isto ten como obxectivo que a final de curso o alumno poida desenvolver positivamente os

criterios de avaliación que se recollen no Decreto 86/2015.

2.6.1.-Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe para a ESO aparecen recollidos no

Decreto 86/2015 na páxina 2681 e seguintes. Nesta relación só se reproducen aqueles criterios e

estándares nos que máis se incidirá nesta programación, de aí que os non transcritos, se ben se

terán en conta, non serán imprescindibles para superar a materia.

81



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

2.6.1.1.-1º ESO Lingua galega e literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais (noticias de

actualidade) e elaborar un resumo.

LGB1.1.1.  Comprende  e  interpreta  a  intención  comunicativa  de  textos  orais  sinxelos

(noticias de actualidade).

LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos.

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos social e

académico  e  seguir  instrucións  para  realizar  tarefas  guiadas  de  aprendizaxe  con  progresiva

autonomía.

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos

orais do ámbito social e académico.

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas, tanto

espontáneas como planificadas.

LGB1.3.2.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos  prosódicos  (entoación,  pausas,  ton,

timbre, volume) e o significado da linguaxe non verbal.

B1.4.  Identificar  e  contrastar  o  propósito  comunicativo  en  textos  orais  dos  medios  de

comunicación,  analizar  criticamente  os  seus  contidos  e  identificar  prexuízos  ou  mensaxes

discriminatorias.

LGB1.4.1.  Identifica  a intención comunicativa,  as ideas principais  e as  secundarias  de

programas informativos.

LGB1.4.3.  Identifica  e  rexeita  os  usos  lingüísticos  que  levan  implícitos  prexuízos  ou

discriminacións.

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e mostrar unha actitude

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de produción

oral propia e allea e propón solucións para melloralas.

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética

galega (pronuncia das 7 vogais, n velar, fonema fricativo palatal xordo).

B1.8.  Participar  activamente  en  situacións  propias  do  ámbito  académico  (pedir  aclaracións,

intercambiar opinións e expoñer conclusións).
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LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, respectando as regras

de interacción.

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles sobre temas da vida cotiá, de interese persoal

ou social.

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a

súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva.

LGB2.1.1.  Utiliza  técnicas  de  análise  e  síntese  do  contido:  subliñados,  esquemas  e

resumos.

LGB2.1.4.  Busca  o  léxico  descoñecido  en  dicionarios,  analiza  a  forma  da  palabra  ou

deduce o significado polo contexto.

LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través

de distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet.

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos

próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e instrucións

de uso.

LGB2.2.1.  Comprende,  interpreta e sintetiza o contido de textos propios  da vida cotiá:

mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de uso.

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de comunicación, especialmente,

os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial.

LGB2.3.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza  escritos  dos  medios  de  comunicación,

especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial.

B2.4.  Comprender,  interpretar  e  sintetizar  escritos  do  ámbito  académico  do  alumnado,

especialmente, textos descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares:

webs educativas, información de dicionarios, enciclopedias en distintos soportes.

LGB2.4.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza  textos  propios  da  vida  académica:  webs

educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes.

LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva

autonomía.

B2.5. Utilizar de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos

de composición escrita.

LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar

modelos de composición escrita.

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa.

83



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola

puntuación do texto.

B2.8.  Planificar,  producir  e  revisar  o escrito  co  fin  de producir  textos adecuados,  coherentes,

cohesionados e correctos gramaticalmente.

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido

do texto.

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os

parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas).

LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos sinxelos propios da vida cotiá e das relacións

sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes

electrónicas ou de móbil.

B2.10.  Producir,  a  partir  dun  modelo,  textos  propios  dos  medios  de  comunicación,

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital.

LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos paratextuais

que acompañan as noticias.

B2.11. Producir,  en soporte papel ou dixital,  textos propios da vida académica, especialmente,

resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas.

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos

propios da vida académica, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre

tarefas e aprendizaxes realizadas.

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de

ideas e conceptos.

LGB2.12.1.  Produce  textos  de  distintos  xéneros:  descricións,  narracións  de  feitos  e

exposicións de ideas e conceptos.

B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos)

para planificar, revisar e mellorar a presentación dos escritos.

LGB2.13.2.  Emprega  os  correctores  ortográficos  para  resolver  dúbidas  e  revisar  a

ortografía.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e vocabulario

traballado na aula.

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

rexistro axeitado á situación.
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B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.

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

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en calquera soporte,

para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma.

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e

normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta.

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.4.2.  Aplica  estratexias  para  a  corrección lingüística,  gramatical  e  ortográfica  dos

textos.

B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual.

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual.

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías gramaticais, utilizar este coñecemento

para distinguir erros e diferenciar as flexivas das non flexivas.

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este

coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas.

B3.10.  Recoñecer  as  modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,

dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.

LGB3.10.1.  Recoñece  as  modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.

B3.11.  Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a

aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe.

Bloque 4. Lingua e sociedade

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

valorar  positivamente  o  plurilingüismo  como  expresión  da  riqueza  cultural  da  humanidade  e

coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran.

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de

elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero humorístico.

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia.

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona.

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música, xogos) en

lingua galega adaptados á súa idade.

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo das diferentes

contornas familiares do alumnado.
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LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo da

súa contorna familiar e a do resto do alumnado.

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución

individual no desenvolvemento da lingua galega.

LGB4.3.1.  Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír

individual e socialmente á normalización da lingua galega.

B4.4. Coñecer a situación sociolinguüística e legal das linguas de España.

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais.

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos

prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na da súa contorna.

B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego.

LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e

cultural.

LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios

da súa zona.

Bloque 5. Educación literaria

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio lector;

expoñer unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu

sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, procurando asimilar os trazos

estéticos xerais que definen cada texto.

LGB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o

criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona

o seu sentido  coa  propia  experiencia  e  outros  coñecementos  adquiridos,  e  asimila  os  trazos

estéticos xerais que definen cada texto.

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres grandes xéneros a

partir dos seus trazos característicos máis xerais.

LGB5.2.1.  Compara  textos  literarios  e  non  literarios  e  describe  as  súas  diferenzas  e

similitudes.

LGB5.2.2.  Diferencia  textos  dos  tres  grandes  xéneros  a  partir  dos  seus  trazos

característicos máis xerais.

B5.5.  Ler  dramatizada  e  comprensivamente,  visionar  pezas  teatrais  e  apreciar  os  seus

compoñentes e procedementos máis relevantes.

LGB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus

compoñentes e procedementos máis relevantes.
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B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

LGB5.6.1.  Escribe textos  sinxelos  de intención estética,  servíndose dos coñecementos

literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

B5.7. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos do cómic e a canción como linguaxes

artísticas.

LGB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe

artística.

LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios.

LGB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe

artística.

2.6.1.2.-1ºESO: Segunda lingua estranxeira: portugués

Bloque1. Comprensión de textos orais

B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal moi básica

(nome,  idade,  gustos,  etc.),  así  como  instrucións  e  peticións  elementais  relativas  ao

comportamento na aula.

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais

ou  educativos  (nome,  idade,  enderezo,  nivel  de  estudos,  etc.)  sempre  que  se  fale  de  xeito

pausado e ben articulado, e se repita se o necesita.

B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos

e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se

escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos coñecementos previos sobre a

situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do

significado baseadas no contexto, e as experiencias e os coñecementos transferidos desde as

linguas que coñece.

SLEB1.2.  Comprende  frases  e  expresións  habituais  relacionadas  con  necesidades

inmediatas (números,  datas,  prezos,  etc.)  e temas con que teña moita familiaridade,  e segue

instrucións e consignas de aula.

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de mensaxes

orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, seguir instrucións ou indicacións, identificar persoas,

obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico) emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte

multimedia,  sobre  situacións  habituais  de  comunicación,  se  se  fala  moi  amodo  e  con  moita

claridade.

SLEB1.3.  Comprende o  sentido  global  e  a  información máis  relevante  de textos  orais

breves (instrucións  e comunicados)  con estruturas previamente traballadas,  léxico moi  común
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relacionado con necesidades inmediatas,  procedentes  de medios  audiovisuais  ou de internet,

sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito.

B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas cotiáns habituais e

de necesidade inmediata, previamente traballados, relativas ao ámbito persoal, sempre que se

fale con lentitude, articulando de forma clara e comprensible.

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que

participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/ a, a familia, a

escola, o tempo libre, ou a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar.

Bloque 2. Produción de textos orais

B2.1.  Pronunciar  de xeito intelixible,  aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as

persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe.

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da

lingua estranxeira en diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que

teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións.

B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas moi

básicas  relativas  a  saúdos,  despedidas,  agradecementos  e  presentacións,  colaborando  para

entender e facerse entender.

SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas, preguntas sinxelas

sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en situacións de

comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar.

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións

(horarios, datas, cantidades) moi habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de palabras

e frases moi simples memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora

necesite que se repita ou repetir o dito.

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi

habituais  relacionadas  con  necesidades  inmediatas  nas  que  pide  e  se  dá  información  sobre

lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu

nivel escolar.

B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e nocións

(horarios, datas, cantidades) moi habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de palabras

e frases moi simples memorizadas, e facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora

necesite que se repita ou repetir o dito.

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi

habituais  relacionadas  con  necesidades  inmediatas  nas  que  pide  e  se  dá  información  sobre

lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu
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nivel escolar.

B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, lugar de residencia, familia,

orixe, gustos, posesións, etc.), utilizando un repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e

habituais sobre eses datos.

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que

establece  contacto  social  elemental,  intercambia  información  moi  básica,  manifesta  os  seus

gustos, fai invitacións elementais e ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas para ir a un

lugar.

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre

gustos, preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi básicas sobre

temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa

interlocutora para entender e facerse entender.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, títulos e outras informacións visuais, e

aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde

as linguas que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o significado de

palabras e expresións non coñecidas.

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese.

B3.2.  Seguir  instrucións  básicas  e  comprender  avisos,  obrigas  e  prohibicións  moi  sinxelas  e

predicibles, e traballadas previamente.

SLEB3.2.  Comprende  avisos,  obrigas  e  prohibicións  básicas  e  predicibles,  referidas  a

necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual.

B3.3.  Comprender  información  relevante  e  previsible  en  textos  breves,  moi  sinxelos  e  ben

estruturados, con conectores moi básicos e relativos a temas da propia experiencia.

SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal breve na

que se fala de si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses referidos a temas moi cotiáns

e propios da súa idade.

B3.4. Comprender textos propios de situacións cotiás próximas, como invitacións, felicitacións,

notas, avisos, billetes de transporte, entradas, etiquetas ou xogos coñecidos.

SLEB3.4. Comprende información esencial e localiza información específica en material

informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de prezos.

Bloque 4. Produción de textos escritos

B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, finalidade

do  escrito,  planificación,  redacción  do  borrador,  revisión  do  texto  e  versión  final)  a  partir  de
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modelos moi estruturados e con axuda previa na aula.

SLEB4.1.  Elabora  textos  sinxelos  a  partir  de  modelos,  empregando  expresións  e

enunciados traballados previamente, para transmitir información, ou con intencións comunicativas

propias da súa idade e do seu nivel escolar.

B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal.

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa

ao seus datos persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.).

B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e indicacións moi

básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade.

SLEB4.3.  Escribe notas,  listaxes,  tarxetas postais,  felicitacións  e mensaxes en soporte

dixital moi sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas.

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade determinada

propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso

como dixital, amosando interese pola presentación limpa e ordenada do texto.

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo

unha palabra ou expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar,

informar, preguntar, etc.) tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación

limpa e ordenada.

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

B5.1.  Discriminar  patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación  de  uso  máis  básico,

recoñecendo o seu significado evidente, e pronunciar e entoar con razoable comprensibilidade,

aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender.

SLEB5.1.  Identifica  sons  e  grafías  de  fonemas  básicos,  produce  con  suficiente

intelixibilidade  léxico  e  estruturas  moi  básicas,  e  trazos  fonéticos  que  distinguen  fonemas

(nasalización, sonorización, etc.), e iníciase no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e

acentuación de palabras e frases.

B5.2.  Recoñecer  e  utilizar  as  convencións  ortográficas,  tipográficas  e  de  puntuación,  con

corrección suficiente para o seu nivel escolar.

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da lingua

estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo  oral  e  escrito  (saúdos,  despedidas,

fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir

en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc.

B5.3.  Utilizar  para  a  comprensión e  a  produción de textos orais  e  escritos  os coñecementos

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento e

convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis básicas nos contextos respectivos.
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SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de

hipóteses de significados tomando en consideración os coñecementos e as experiencias noutras

linguas.

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir

das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.

SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a situacións de

necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.)

utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e

traballados previamente.

B5.5. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, mediante os

expoñentes básicos das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis habitual,  e

utilizar  un repertorio léxico suficiente para comunicar no seu nivel  escolar,  sempre que sexan

traballados en clase previamente.

SLEB5.5.  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, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora

as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

B5.6. 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, evitando estereotipos lingüísticos ou

culturais.

2.6.1.3.-2º ESO Lingua galega e literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos

relevantes  de  diferentes  textos  orais  dos  medios  de  comunicación  (crónicas,  reportaxes  e

documentais) e elaborar esquemas e resumos.

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais

de carácter informativo propios dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e

documentais).

LGB1.1.2.  Traslada  a  información  relevante  de  discursos  orais  dos  medios  de

comunicación audiovisual a esquemas ou resumos.

B1.2.  Extraer  a intención comunicativa,  o tema,  as ideas principais  e  os datos relevantes  de

diferentes textos orais dos ámbitos social e educativo.

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en

textos orais do ámbito social e educativo.
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B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da actividade

educativa, tanto espontáneas como planificadas.

LGB1.3.2.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos  prosódicos  (entoación,  pausas,  ton,

timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal.

B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación, analizar

criticamente  os  seus  contidos  e  interpretar  as  connotacións  e  mensaxes  discriminatorias

implícitas.

LGB1.4.1.  Diferencia  as  ideas  principais  e  as  secundarias  e  identifica  a  intención

comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas.

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

e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas.

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

prexuízos

B1.5. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e amosar unha actitude

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas

producións orais propias e alleas e propón solucións para melloralas.

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

galega.

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

habitual.

B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética

galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).

LGB1.6.3.  Emprega nas intervencións orais  espontáneas expresións propias do galego

(fraseoloxía adecuada).

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

B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar exposicións orais

planificadas.

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes

e incorporalos ás súas producións.

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

B1.8.  Participar  activamente  en  situación  propias  do  ámbito  educativo  e  de  interese  para  o

alumnado que xeren intercambio de opinión.

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

interacción e ás opinións alleas.

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

nos debates e coloquios.

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

forma individual ou en grupo.

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

breves.

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

da lingua.

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

LGB1.9.5.  Recoñece  a  avalía  erros  (repeticións  de  conectores,  pobreza  léxica  e

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos.

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis culto,

sobre temas da vida cotiá ou educativa.

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar

unha información ou un servizo.

LGB1.10.3.  Utiliza  as  fórmulas  de  tratamento  e  as  regras  de  cortesía  axeitadas  ao

destinatario e á situacióncomunicativa.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

B2.1.  Aplicar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  e  as  normas  do  uso  lingüístico  para  resolver

problemas de comprensión.

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

visualmente as ideas.

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma

das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións.

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

entre elas.

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

busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores de

internet.

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas
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persoais, avisos e solicitudes.

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida

cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.

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

correspondencia escolar.

B2.3.  Comprender  e  interpretar,  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  propios  dos  medios  de

comunicación (noticias).

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

LGB2.3.2.  Localiza  a  información  destacada  de  textos  propios  dos  medios  de

comunicación: portadas e titulares.

B2.4.  Comprender  e interpretar  en formato papel  ou dixital,  textos propios  da vida educativa,

especialmente,  os  instrutivos  e  expositivos:  webs  educativas,  dicionarios,  glosarios  e

enciclopedias.

LGB2.4.1.  Comprende e interpreta textos propios da vida educativa,  especialmente,  os

instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias.

LGB2.4.2.  Identifica  as  características  específicas  de  todo  tipo  de  textos  nos  que  se

expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares.

B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras fontes e integrar

os coñecementos adquiridos non proceso de aprendizaxe continua.

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e

integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos.

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

B2.6.  Amosar  unha  actitude  reflexiva  e  crítica  ante  a  lectura  que  permita  identificar  usos

lingüísticos  discriminatorios  e  manifestar  posturas  de  acordo  ou  desacordo  e  respecto  ás

mensaxes expresadas.

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

discriminatorios.

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

globais dun texto.

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

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais.

B2.7. Ler en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á súa

función.

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

puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe.

B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a adecuación, coherencia,
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cohesión e corrección dos contidos nas relacións internas e externas do texto.

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

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

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e

coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas)

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

morfolóxicas.

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

diarios,cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.

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

persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir

dun modelo (noticias).

LGB2.10.1.  Produce,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  textos  propios  dos  medios  de

comunicación a partir dun modelo (noticias).

B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos,

informes de tarefas,descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares.

LGB2.11.1.  Produce,  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  de  carácter  educativo:

cuestionarios,  resumos,  informes  de  tarefas,  descricións  e  explicacións  sobre  contidos  das

materias curriculares.

B2.12.  Producir  e  sintetizar,  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  de  distinta  tipoloxía,

fundamentalmente, narracións e descricións.

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun

modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos.

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

B2.13.  Usar  as  TIC  para  textualizar,  revisar  e  mellorar  os  escritos:  procesadores  de  texto,

programas de presentación e dicionarios electrónicos.

LGB2.13.1.  Usa  técnicas  de  tratamento  textual  coas  TIC:  procesadores  de  texto,

programas de presentación,  dicionarios electrónicos,  e correctores para textualizar e revisar e

mellorar os escritos.

B2.14.  Valorar  a  escritura  como  fonte  de  aprendizaxe  e  como  unha  forma  de  comunicar

experiencias, ideas e coñecementos propios.

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social

fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos.
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Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e vocabulario

traballado na aula.

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

rexistro axeitado á situación comunicativa.

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.

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

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta, en papel ou en soporte

electrónico, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma.

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en

diferentes soportes, e noutras obras de consulta.

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos.

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e

correcta atendendo ás normas.

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

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

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

textos.

B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual.

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

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica para

mellorar a comprensión e produción textuais.

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión

e produción de textos orais e escritos.

B3.8.  Recoñecer  e  usar  os  nexos  textuais  de  espazo,  oposición  e  contraste,  así  como  os

mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste,

así  como  os  mecanismos  gramaticais  e  léxicos  de  referencia  interna  que  lle  proporcionan

cohesión a un texto.

B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo

cohesionado e correcto.

LG3.9.1.  Completa,  transforma  e  elabora  enunciados  de  maneira  axeitada  e  correcta

atendendo aos compoñentes sintácticos.

B3.10.  Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a

aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe.

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

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 lusofonía

e achegarse ás culturas que a integran.

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de

elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos.

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes

conceptos ao caso galego.

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

elemento de riqueza cultural.

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece

os territorios que a integran.

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e

educativos  en  lingua  galega  adaptados  á  súa  idade  e  compáraos  con  outros  similares  da

lusofonía.

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da lingua

galega no contorno.

LGB4.2.1.  Describe  a  situación  sociolingüística  de  Galicia  a  partir  do  estudo  do  seu

contorno (concello e comarca), compáraa coa situación doutros contextos e analiza as diferenzas.

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos.

B4.3.  Coñecer  as  principais  iniciativas  normalizadoras  no  ámbito  educativo,  adquirir  vínculos

positivos  cara  ao  uso  do  galego  e  asumir  a  importancia  da  contribución  individual  no

desenvolvemento da lingua galega.

LGB4.3.2.  Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír

individual e socialmente á normalización da lingua galega.

B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español.

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

ámbito educativo e local.

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de

carácter  estético  e  socioeconómico  cara  ao  galego  na  súa  práctica  lingüística  e  na  do  seu

contorno.

B4.6. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da variedade
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estándar  da lingua galega e valorala como variante unificadora,  así  como apreciar  a variante

diatópica propia.

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

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

variante unificadora.

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

da súa zona.

Bloque 5. Educación literaria

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expor unha opinión persoal

sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o seu sentido coa propia experiencia e

outros coñecementos adquiridos e valorar o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o

punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe.

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

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia

experiencia e outros coñecementos adquiridos.

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer audicións de poemas recitados ou cantados,

determinar o tema principal, a estrutura xeral e pór de relevo os principais recursos estilísticos.

LGLB5.2.1.  Le expresiva  e comprensivamente e fai  audicións  de poemas recitados ou

cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais recursos

estilísticos.

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localizando e describindo os

elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes

principais.

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

os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes

principais.

B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e recoñecer os compoñentes

e procedementos que caracterizan os subxéneros.

LGLB5.4.1.  Le dramatizada e comprensivamente,  visiona pezas teatrais e recoñece os

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.

B5.5.  Comparar  textos  pertencentes  a  diferentes  xéneros  e  subxéneros,  sinalando  as

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.

LGLB5.5.1.  Compara  textos  pertencentes  aos  diferentes  xéneros,  sinalando  as

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.

B5.6.  Analizar  textos  literarios,  de  maneira  guiada,  identificar  os  trazos  dos  subxéneros  e  a
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funcionalidade dos recursos retóricos.

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros

e a funcionalidade dos recursos retóricos.

B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos

recursos retóricos traballados na aula.

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.

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

cinematográfica.

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

varias secuencias fílmicas.

B5.9.  Servirse,  seguindo  unhas  pautas  orientadoras,  dos  fondos  e  recursos  que  ofrecen  as

bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.

LGLB5.9.1.  Sérvese,  seguindo  unhas  pautas  orientadoras,  dos  fondos  e  recursos  que

ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.

2.6.1.5.-1ºPMAR. Ámbito lingüístico-social 1 (2º ESO)

Para  os  criterios  de  avaliación  e  estándares  de  aprendizaxe  do  Ámbito  lingüístico-social  1,

remitimos ao apartado 2.4.4.-1º PMAR. Ámbito lingüístico-social 1 (2º ESO) desta programación.

COMUNICACIÓN

a) Le e comprende  un texto, relacionado  co tema do eixe  central da unidade, recoñece  a

intención comunicativa,  algúns elementos  propios da súa  tipoloxía, a  mensaxe axudándose da

investigación e sintetiza as ideas principais.

b) 1.  Produce textos escritos para expresar os seus sentimentos, comunicar as súas

experiencias persoais, expoñer ideas e defender unha opinión.

2. Produce textos orais para expoñer e compartir ideas ou defender unha opinión.

c) Escoita activamente os outros, participa, respecta a quenda de palabra e opina con criterio.

d) Recoñece a importancia da intención comunicativa para interpretar un texto e os elementos

que constitúen un acto de comunicación.

e) 1. Coñece o concepto de narración e recoñece en textos dados a intención comunicativa, os

seus elementos e a súa estrutura, e aplica estes coñecementos para a creación de textos orais e

escritos.

2. Coñece o concepto de diálogo e recoñece en textos dados a intención comunicativa, os

trazos do diálogo na creación de textos orais e escritos, e aprende a conversar e a escoitar.
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3. Coñece o concepto de descrición e recoñece en textos dados a intención comunicativa,

distingue a descrición obxectiva da subxectiva e aplica os seus coñecementos para a creación de

textos descritivos.

4. Coñece o concepto de exposición e recoñece en textos dados a intención comunicativa, os

trazos lingüísticos propios da  exposición,  así  como  a  súa  estrutura,  e  aplica  os  seus

coñecementos para a creación de textos expositivos.

5. Coñece o concepto de argumentación e recoñece en textos dados a intención

comunicativa, os trazos lingüísticos propios da argumentación, así como a súa estrutura, e aplica

os seus coñecementos para a creación de textos argumentativos.

LINGUA GALEGA

a) 1. Distingue as categorías gramaticais en enunciados e en textos, recoñecendo os seus

valores significativos, a concordancia entre substantivo e adxectivo e a morfoloxía verbal.

2. Identifica a categoría gramatical substantivo e coñece o xénero e número.

3. Distingue a categoría gramatical adxectivo, coñece os graos do adxectivo e usa

adecuadamente as conxuncións com- parativas.

4. Identifica a categoría gramatical verbo e coñece a morfoloxía verbal.

b) 1. Distingue unha frase dunha cláusula.

2. Identifica frases substantivas, adxectivas, adverbiais, nominais e preposicionais.

3. Recoñece as funcións que se poden dar no interior dunha cláusula.

c) 1. Distingue as funcións de suxeito e predicado dentro da cláusula e coñece as unidades que

poden desempeñar a función de suxeito. Recoñece cando o suxeito aparece elidido.

2. Coñece os tipos de cláusulas en función da natureza do predicado.

d) Identifica  os complementos  directo,  indirecto e circunstancial e coñece  as unidades  que

realizan esas funcións.

e) Manexa o dicionario con soltura para buscar o significado e a orixe das palabras, e

interpreta correctamente toda a información gramatical que se dá sobre as palabras.

f )  1. Coñece a formación das palabras e identifica os lexemas, os morfemas flexivos (que

achegan información gramatical sobre a palabra, como xénero e número), os morfemas

derivativos (prefixos e sufixos, que achegan novos significados á palabra base) e as desinencias

verbais.

g) 2. Coñece as principais relacións semánticas: distingue casos de sinonimia, polisemia e

homonimia, de antonimia, termos complementarios e inversos, así como de hiperonimia,

hiponimia e cohiponimia, en enunciados e en textos.

h) 1. Coñece a diversidade lingüística da Península ibérica e as linguas do Estado español.

i) Valora a pluralidade lingüística de España como enriquecemento cultural e patrimonial.
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j) Coñece os conceptos de linguas minoritarias e minorizadas e aplícaos ao caso galego.

k) 1. Coñece as regras ortográficas básicas –acentuación gráfica, letras, uso das diferentes

grafías, grupos consonánticos, signos de puntuación– para aplicalas en todos os seus escritos de

ámbito académico e persoal.

           2. Valora a correcta ortografía, revisa os seus escritos e preséntaos con pulcritude e esmero.

LITERATURA

a) Comprende o significado do que é literario fronte ao que non o é, recoñece os recursos

expresivos e lingüísticos da expresión literaria  e  valora o  patrimonio  literario  actual  como

pervivencia de valores humanos.

b) 1.  Recoñece a narración fronte a outras tipoloxías do ámbito literario a partir da lectura e

comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas e correntes estéticas.

2. Recoñece os trazos do xénero dramático fronte a outras tipoloxías do ámbito literario a

partir da lectura e comprensión de textos  narrativos literarios de  diferentes épocas e  correntes

estéticas.

3. Recoñece as características do xénero lírico fronte a outras tipoloxías do ámbito literario

a partir da lectura e comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas e correntes

estéticas.

c) 1. Crea textos literarios de diferente índole comunicativa, desenvolvendo a súa creatividade,

recita un poema e dramatiza unha obriña de teatro.

2. Valora a creación literaria como manifestación da sensibilidade artística e dos sentimentos, e

como desenvolvemento da imaxinación.

d) 1. Le e comprende El monte de las ánimas, «Irmaus» e Cuatro corazones con freno y

marcha atrás, e recoñece os trazos peculiares dos seus xéneros respectivos (narrativo, poético e

dramático).

           2.Goza lendo e interésase por outras lecturas opcionais propostas.

CIENCIAS SOCIAIS

XEOGRAFÍA

a) Analiza a poboación europea, a súa distribución, evolución, dinámica, migracións e políticas

demográficas.

b) Recoñece  as  actividades económicas  que se  realizan  en  España, nos  tres  sectores, e

identifica as políticas económicas.

c) Identifica as principais paisaxes humanizadas españolas, identificándoas por comunidades

autónomas.

d) Coñece e analiza os problemas e retos ambientais que afronta España, a súa orixe e as
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posibles vías para afrontar estes problemas.

e) Coñece a organización territorial e administrativa española.

e) Coñece o carácter de nacionalidade histórica de Galicia e recoñece as súas principais

institucións autonómicas: Parlamento de Galicia, Xunta de Galicia e Tribunal Superior de Xustiza

de Galicia.

f) Analiza as características da poboación española, a súa distribución, dinámica e evolución,

así como os movementos migratorios. Coñece e analiza as características da poboación galega e

a historia da emigración en Galicia.

g) Recoñece as características das cidades españolas e as formas de ocupación do espazo

urbano.

h) Comprende o proceso de urbanización, os seus proles e as súas contras en Europa.

i) Coñece os principais espazos naturais protexidos españois, a nivel peninsular e insular.

HISTORIA

a)Coñece  as  principais  características  da  civilización  romana e  as  causas  da  decadencia  de

Roma.

b)Describe a situación económica, social e política dos pobos xermánicos.

c)Caracteriza a Alta Idade Media recoñecendo a dificultade das fontes históricas.

d)Explica a organización feudal e as súas consecuencias.

e)Analiza a  evolución dos  reinos cristiáns e musulmáns nos seus aspectos socio-económicos,

políticos e culturais.

f)Entende o  proceso da conquista e  repoboación dos  reinos cristiáns na  Península ibérica e as

súas relacións con Al-Án- dalus.

g)Coñece a historia de Galicia durante a Idade Media e a orixe do Camiño de Santiago.

h)Comprende o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais.

i)Comprende as funcións diversas da arte na Idade Media.

LINGUA CASTELÁ

a)Distingue  categorías gramaticais  en enunciados e  en textos,  recoñecendo  os seus  valores

significativos, a concordancia entre substantivo e  adxectivo, a  deíxe de  determinantes  e

pronomes, a  morfoloxía verbal, as  clases  de  adverbios, a  dis- tinción  entre preposicións e

conxuncións, a expresividade das interxeccións e algunhas locucións de uso común.

b)1. Identifica a categoría gramatical do núcleo dun sintagma para recoñecer de que clase é.

c)Recoñece os constituíntes dun sintagma nominal, adxectival e adverbial, e identifica en oracións

o sintagma verbal.

d)Identifica a formación dunha oración en sintagmas e nos seus constituíntes mínimos: suxeito e
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predicado, e intúe casos de impersonalidade; clasifica oracións pola actitude do emisor.

f)Recoñece os valores semánticos nunha oración.

g)1. Identifica  dous  predicados  nun enunciado para  recoñecer  oracións compostas e en textos

dados.

  2.  Distingue semanticamente diferentes clases de oracións compostas, recoñece os seus

nexos e o uso de signos de puntuación na xustaposición.

h)Recoñece a importancia do contexto e da intención comunicativa do emisor para captar o

sentido dun texto, e analiza a coherencia, a cohesión e a adecuación en textos dados.

i)Manexa o dicionario con soltura para buscar o significado e a orixe das palabras, e interpreta

correctamente toda a información gramatical que se dá sobre as palabras.

  1. Coñece a procedencia dalgunhas palabras, así como a súa formación en lexemas, morfemas

derivativos e morfemas gramaticais que achegan información do xénero e do número, en siglas e

en acrónimos.

j) 2. Distingue casos de sinonimia e antonimia, de polisemia e homonimia, e de monosemia

e polisemia en pares de palabras, en enunciados e en textos.

k) 1. Interpreta os dereitos e deberes constitucionais sobre as linguas de España.

l) Coñece en que lugares concretos  se falan as diferentes  linguas e dialectos españois, e

recoñece en textos dados algu- nhas das súas peculiaridades fónicas, morfolóxicas e semánticas.

m) Coñece algúns trazos da variedade xeográfica do español de América e dos usos da lingua

en distintas situacións e ámbitos sociais.

n) Valora a pluralidade lingüística como enriquecemento cultural e patrimonial español.

o) 1. Coñece as regras ortográficas básicas –tiles, letras, signos de puntuación e escritura de

siglas, acrónimos, abreviaturas e símbolos– para aplicalas en todos os seus escritos de ámbito

académico e persoal.

       2. Valora a correcta ortografía, revisa os seus escritos e preséntaos con pulcritude e esmero.

2.6.1.5.-2º ESO. Oratoria

Bloque 1. O discurso persuasivo

-B.1.1. Ler e comprender discursos persuasivos sinxelos de diferentes tipos.

ORB1.1.1. Identifica nos textos escritos os argumentos principais e a tese.

ORB1.1.2. Explica a intención do discurso.

ORB1.1.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre ideas.

ORB1.1.4.  Identifica  as  estratexias  para  captar  a  atención  e  a  benevolencia  da  audiencia

equilibrando o uso de recursos emocionais e racionais.

ORB1.1.5. Contrasta o contido do texto co coñecemento obtido noutras fontes e co que sabe.
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ORB1.1.6. Valora a influencia dos trazos lingüísticos e dos procedementos retóricos na eficacia da

mensaxe.

-B.1.2. Escoitar e ver discursos persuasivos sinxelos de diferentes tipos.

ORB1.2.1. Identifica nos textos orais os argumentos principais e a tese.

B2.2. Adaptar a creación e o deseño do discurso ás características do contexto comunicativo.

ORB1.2.2. Explica a intención persuasiva do discurso e exprésaa.

ORB1.2.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre as ideas que expón.

ORB1.2.4. Contrasta o contido do texto co coñecemento obtido noutras fontes e co que sabe.

ORB1.2.5. Identifica os recursos da linguaxe non verbal, e describe o seu valor expresivo.

Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo

-B2.1. Elaborar unha mensaxe breve e clara que funcione como núcleo do discurso.

ORB2.1.1. Condensa nunha frase breve e clara unha mensaxe persuasiva.

ORB2.2.1. Emprega nun texto estratexias comunicativas para captar a atención e a benevolencia

da audiencia.

ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en conta as características do modelo ou xénero elixido.

ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en conta o tempo e a canle de comunicación de que dispón.

-B2.3. Identificar e manexar fontes documentais.

ORB2.3.1. Identifica as fontes das que pode obter información.

ORB2.3.2.  Selecciona as  fontes  documentais  máis  acaídas e  as súas propias  vivencias  para

extraer contidos e ideas variadas relacionadas co tema do discurso.

-B2.4.  Obter  e  organizar  a  información  para  afondar  no  coñecemento  do  tema  do  discurso,

mediante a documentación e a investigación.

ORB2.4.1.  Analiza  de  xeito  crítico  a  información  atopada  e  avalía  a  súa  idoneidade  para  o

obxectivo do seu discurso.

ORB2.4.2.  Organiza  os  datos  para  o  seu  tratamento  facendo  uso  das  técnicas  de  traballo

intelectual.

-B2.5. Seleccionar as ideas máis adecuadas e organizalas nunha estrutura ordenada e eficaz.

ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando equilibradamente os contidos lóxicos cos emocionais,

para construír unha proposta persoal e orixinal.

-B2.6. Empregar recursos propios da argumentación.

ORB2.6.1. Emprega con propiedade os recursos propios da argumentación.

-B2.7. Organizar as ideas nunha estrutura ordenada e eficaz.

ORB2.7.1.  Organiza  os  contidos  nunha  estrutura  clara  e  eficaz,  na  que  se  observa  unha

introdución, unha conclusión e un desenvolvemento coherente do corpo do discurso.

-B2.8. Redactar o discurso con corrección lingüística, creatividade e eficacia persuasiva.
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ORB2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, cohesión e corrección lingüística.

ORB2.8.2.  Emprega  recursos  retóricos  básicos  de  maneira  orixinal  e  ao  servizo  da  eficacia

persuasiva.

-B2.9. Realizar o proceso de revisión do texto.

ORB2.9.1.  Realiza  sucesivas  revisións,  correccións  e  melloras  do  texto,  axudándose  da

autoavaliación e da coavaliación.

ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de revisión da corrección ortográfica.

Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo

-B3.1. Desenvolver estratexias mnemotécnicas do discurso a partir de secuencias pequenas ata

dar co texto completo.

ORB3.1.1. Desenvolve estratexias propias para memorizar un texto.

-B3.2. Memorizar o discurso deixando espazo para a improvisación e a espontaneidade.

ORB3.2.1. Presenta un texto aprendido sen perder a improvisación e a espontaneidade.

-B3.3. Potenciar as emocións positivas na exposición perante o público.

ORB3.3.1.  Realiza  unha  exposición  na  que  procura  manifestar  confianza,  seguridade  e

serenidade para gozar da oportunidade de presentar o seu discurso perante un auditorio.

-B3.4. Controlar a conduta asociada ás emocións ante situacións comunicativas con público. 

ORB3.4.1. Recoñece as emocións (medo escénico, inseguridade, nerviosismo, etc.) como unha

manifestación natural da exposición perante o público.

ORB3.4.2.  Desenvolve estratexias  propias  e saudables  para  controlar  a conduta  asociada ás

emocións.

-B3.5. Pronunciar con corrección, claridade e expresividade.

ORB3.5.1. Pronuncia con corrección e claridade un texto de creación propia.

ORB3.5.2. Emprega con especial coidado o ritmo de elocución natural de xeito que permita seguir

a exposición con facilidade.

ORB3.5.3.  Emprega  as  pausas,  os  silencios  e  os  cambios  de  ton  e  de  ritmo  de  maneira

significativa, para potenciar o poder expresivo do seu discurso.

-B3.6. Empregar a linguaxe corporal e a presenza escénica como códigos comunicativos para

enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

ORB3.6.1. Emprega nunha exposición a mirada, a posición do corpo e a xestualidade de maneira

natural, eliminando progresivamente pequenos vicios e tics inadecuados.

ORB3.6.2. Ocupa o espazo con naturalidade e personalidade, evitando o artificio.

-B3.7. Utilizar programas informáticos e audiovisuais para o deseño de presentacións co fin de

potenciar o significado e a expresividade do discurso.
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ORB3.7.1. Deseña presentacións con diapositivas sinxelas, claras e creativas, e emprega con

moderación os recursos audiovisuais. 

Bloque 4. Oratoria, valores e educación emocional

-B4.1. Usar a oratoria como un instrumento ético para a construción ou aproximación colectiva á

verdade.

ORB4.1.1.  Emprega nun discurso as estratexias da retórica e da oratoria  de maneira ética e

honesta,  recoñecendo  as  debilidades  do  razoamento  propio  e  valorando  as  achegas  do

razoamento alleo.

ORB4.1.2. Identifica as estrataxemas que terxiversan a información.

-B4.2. Elaborar textos para intervir en ámbitos de participación social, reais ou simulados, con

respecto polas normas de convivencia e procurando a resolución pacífica dos conflitos.

ORB4.2.1. Presenta proxectos, achegas, opinións ou refutacións en ámbitos orais diversos reais

ou ficticios.

ORB4.2.2. Elabora discursos para a defensa lexítima de dereitos establecidos.

-B4.3. Desenvolver as relacións interpersoais e a propia personalidade grazas ao uso cívico da

palabra.

ORB4.3.1. Recoñece a manifestación das súas habilidades intrapersoais a través do discurso.

ORB4.3.2.  Presenta as súas ideas desde unha perspectiva empática e sen agredir  as outras

persoas.

ORB4.3.3.  Desenvolve  habilidades  asertivas  para  expor  as  propias  ideas  con  honestidade,

afirmando os propios dereitos.

2.6.1.6.-3º ESO Lingua galega e literatura

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).

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

resumos.

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
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dialectais.

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.

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.

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.

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira

de pronunciar a lingua galega.

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.

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.

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.

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).

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.

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
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relevantes e incorporalos ás súas producións.

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.

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.

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito coa tipoloxía textual.

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.

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

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs

temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe.

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.

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.

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.

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

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

entrevistas, crónicas, reportaxes.

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.

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

polas normas morfolóxicas, ortográficas

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.

LGB2.12.3. 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).

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.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

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

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

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación.

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente.

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.

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.

B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións propias segundo

estes parámetros.
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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.

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.

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.

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

realidade galega.

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.

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.

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.

LGB4.3.3.  Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír

individual e socialmente á normalización da lingua galega.

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.

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación 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.

LGB4.4.5.  Interpreta  gráficos,  táboas,  textos  e  información  dos  medios  e  das  TIC,

relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.

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.
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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.

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.

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 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).

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.

2.6.1.7.-4º ESO Lingua galega e literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1.  Identificar  a  intención  comunicativa  implícita  e  explícita,  o  tema,  a  idea  principal  e  as

secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación audiovisual.

LGB1.1.1.  Comprende  o  sentido  global  de  textos  orais  dos  medios  de  comunicación

audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou declaracións,

determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da falante.

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como

a idea principal  e as secundarias.

LGB1.1.3.  Analiza  criticamente  tanto  a  forma  como  o  contido  de  noticias,  debates  e

procedentes dos medios de comunicación e recoñece a validez dos argumentos.

B1.2.  Comprender  e  analizar  textos  expositivos  e  publicitarios,  diferenciar  neles  información,

opinión e persuasión.

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identifica

as estratexias de enfatización.
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LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o

son (diálogo, ruídos e música), en anuncios publicitarios ou outro tipo de comunicacións orais.

B1.3.  Comprender  e interpretar  textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito

educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas).

LGB1.3.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  tese  e  os  argumentos  dos  debates,

relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo.

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra

dunha opinión ou postura.

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais.

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  idea  principal  e  as  secundarias,  de

calquera  texto  oral,  formal  ou  informal,  producido  na  variante  estándar  ou  en  calquera  das

variedades dialectais.

B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, así

como  normas  de  cortesía  nas  intervencións  orais  propias  da  actividade  educativa,  tanto

espontáneas como planificadas.

LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao

discurso.

LGB1.5.2.  Coñece  e  aplica  as  normas  que  rexen  a  cortesía  na  comunicación  oral  e

respecta as opinións alleas.

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.

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e amosar

unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na

produción oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da

lingua galega.

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á

pronuncia propia da lingua galega.

LGB1.6.3.  Usa,  se  a  posúe,  a  variante  dialectal  propia  e  asúmea  como  a  variedade

habitual do seu contexto.

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras
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morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética

galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego:

infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.

B1.8.  Manifesta  una  actitude  crítica  e  reflexiva  que  permite  identificar  prexuízos  e  mensaxes

discriminatorias.

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que

proveñen dos medios de comunicación.

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos

ou discriminacións.

B1.9.  Realizar  exposicións  orais  planificadas  e  claras  de  traballos  e  de  informacións  de

actualidade, coa axuda das TIC

LGB1.9.1.  Planifica  a  produción   oral,  estrutura  o  contido,  revisa  os  borradores  e

esquemas.

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical.

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.

LGB1.9.4.  Emprega  axeitadamente  os  elementos  prosódicos  e  (entoación  e  pronuncia

axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como

o autocontrol das emocións ao falar en público.

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente

o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora.

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer

en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas.

LGB1.10.1.  Recoñece  erros  (incoherencias,  repeticións,  ambigüidades,  pobreza  léxica,

erros fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas

producións.

B1.11. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca

dun tema de actualidade.

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as

contribucións das persoas interlocutoras.

LGB1.112  Aplica  as  normas  que  rexen  a  cortesía  na  comunicación  oral,  respecta  as

quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria.

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida

cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como
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noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais.

B1.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas relacións sociais.

LGB1.13.1.  Identifica e describe os valores da lingua oral  como un instrumento útil  na

aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e crítica dos textos  

LGB2.1.1.  Emprega  pautas  e  estratexias  que  facilitan  a  análise  do  contido  (resumos,

cadros, esquemas e mapas conceptuais).

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos

alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar problemas de comprensión.

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto.

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos.

B2.2.  Comprender  e  interpretar  textos  escritos  propios  da  vida  cotiá  pertencentes  ao  ámbito

laboral, administrativo e comercial.

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da

vida cotiá relacionados co ámbito laboral, administrativo e comercial.

LGB2 2.2.  Comprende,  interpreta e valora  textos propios da vida cotiá  pertencentes a

distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e

redes  sociais  de  procura  de  emprego,  contrato,  nómina  e  vida  laboral),  administrativo  (carta

administrativa  e  solicitude  ou  instancia)  e  comercial  (carta  comercial,  carta  de  reclamación  e

impreso administrativo de reclamación).

B2.3.  Comprender  e  interpretar  textos  relacionados  co  ámbito  educativo,  tanto  materiais  de

consulta (dicionarios,  glosarios, enciclopedias, etc.),  como libros de texto e recursos de temas

especializados en internet.

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta

(dicionarios,  glosarios,  enciclopedias,  etc.),  como  libros  de  texto  e  recursos  de  temas

especializados en internet.

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas.

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos.

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos.

LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir  dos argumentos expresados nun

texto.

B2.5. Comprende e interpreta textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e

artigo de opinión.

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao
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director, editorial, columna e artigo de opinión.

LGB2.5.2.  Valora  a  intención  comunicativa  dun  texto  xornalístico  e  distingue  entre

información, opinión e persuasión.

B2.6.  Comprende  e  interpreta  as  mensaxes  explícitas  e  implícitas  que  transmiten  os  textos

publicitarios dos medios de comunicación.

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os

textos publicitarios dos medios de comunicación (anuncios).

LGB2.6.2.  Reflexiona  e  ten  unha  postura  crítica  ante  as  mensaxes  persuasivas  que

proveñen dos medios de comunicación.

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

LGB2  7.1.  Reflexiona  sobre  os  usos  lingüísticos  que  levan  implícitos  prexuízos  ou

mensaxes discriminatorias.

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios

de comunicación con especial atención á publicidade.

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes de información

impresa ou en formato dixital.

LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza  información  e  extrae  conclusións  a  partir  da

consulta de materiais en distintos soportes.

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os

coñecementos adquiridos nos seus escritos.

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, coherentes e

ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e

revisión).

LGB2.9.2.  Utiliza  o  rexistro  adecuado  en  función  da  tipoloxía  textual  e  do  acto

comunicativo.

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e

encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión.

LGB2.9.4.  Coñece  as  regras  ortográficas  e  as  normas morfosintácticas  e  sérvese das

ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores,  dicionarios e gramáticas) para aplicalas

correctamente.

LGB2.9.5.  Revisa  o  texto  para comprobar  que a organización dos contidos do texto é

correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación.

B2.10.  Empregar as TIC para corrixir  e mellorar  a presentación dos escritos,  para difundir  os

textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións.

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador

de textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega.
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LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos,

especialmente  na  presentación  dos  seus  traballos  educativos,  atendendo  a  cada  unha  das

funcionalidades  de  cada  elemento:  encabezamento  e  pé  de  páxina,  numeración  de  páxinas,

índice, esquemas etc.

B2.11. Producir, respectando as súas características formais e de contido, textos propios da vida

cotiá  pertencentes  a  distintos  ámbitos  tanto  en  formato  papel  como  dixital:  laborais,

administrativos e comerciais.

LGB2.11.1.  Produce,  respectando  as  súas  características  formais  e  de  contido,  e  en

soporte tanto impreso como dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos:

laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes sociais de

procura de emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial

(carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación).

B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión.

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión.

B2.13.  Producir  en  soporte  impreso  ou  dixital  textos  argumentativos,  redactados  a  partir  da

información obtida de distintas fontes.

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital,  textos argumentativos, redactados a

partir da información obtida de distintas fontes.

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a partir dun

tema dado sen documentación previa.

LGB2.13.3.  Sintetiza  a  información  e  resume  textos  argumentativos  sen  repetir  nin

parafrasear o texto de partida.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes categorías gramaticais, así

como da fraseoloxía.

LGB3.1.1.  Recoñece,  explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías

gramaticais.

LGB3.1.2.  Recoñece,  explica  e  usa  fraseoloxía  diversa  da  lingua  galega  nas  súas

producións orais e escritas.

B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega.

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da

lingua galega e distingue os diversos tipos.

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos morfemas

e as súas posibilidades combinatorias para crear novos termos e identificar a súa procedencia

grega ou latina.
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LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.

LGB3.3.3.  Recoñece  os  valores  de  prefixos  e  sufixos  e  as  súas  posibilidades

combinatorias para crear novas palabras.

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

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

atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar.

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte

electrónico, para resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma e para enriquecer o

propio vocabulario.

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como

en  soporte  electrónico,  especialmente  sobre  cuestións  de  uso  (semántico  e  sintáctico)  e  de

normativa, para resolver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu

vocabulario.

B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega

nos discursos orais e escritos.

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica.

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica.

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais regras de combinación

impostas polo verbos.

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e

semanticamente.

LGB3.8.2.  Recoñece a estrutura interna das oracións,  identificando o verbo e  os seus

complementos.

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega.

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado.

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta.

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e

os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición,

hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.

B3.10.  Identifica  adecuadamente  en  textos  alleos  e  propios  a  estrutura,  a  construción  e

xustificación dos parágrafos, a vinculación e progresión temáticas, e elabora textos de acordo con

estes parámetros.

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas.

LGB3.10.2.  Xustifica  argumentadamente  a  división  en  parágrafos  de  textos  propios  e
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alleos.

LGB3.10.4.  Elabora  textos  cunha  estrutura  apropiada,  divididos  en  parágrafos  e

empregando os mecanismos de progresión temática.

B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais,

especialmente os argumentativos.

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros

textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias.

B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero e elabora

producións propias cunha adecuación apropiada.

LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao

tema e ao xénero textual.

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 e describir

o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI.

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun

pobo e argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura.

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir

a súa importancia dentro das linguas do mundo no século XXI.

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da lingua

galega nos principais ámbitos e contextos sociais e privados así como ás tendencias de evolución.

LGB4.2.1.  Coñece  e  describe  a  lexislación  estatal  e  autonómica  básica  en  materia

lingüística.

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual.

LGB4.2.4.  Describe  a  situación  sociolingüística  de  Galicia  e  emprega  a  terminoloxía

apropiada.

LGB4.2.5.  Analiza  as  tendencias  de  evolución  da  lingua  galega  a  partir  da  situación

sociolingüística

B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir vínculos positivos cara ao seu

uso asumindo a importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua galega.

LGB4.3.1.  Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a

necesidade de continuar con este proceso na lingua galega.

LGB4.3.2.  Distingue  normativización  e  normalización  e  explica  axeitadamente  cada

fenómeno.

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

LGB.4.3.4.  Coñece  os  principais  axentes  normalizadores  en  Galicia  e  valora  a  súa

importancia.

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como identificar as

causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia social, e sinalar as distintas

etapas desde 1916.

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916

ata a actualidade.

LGB4.4.2.  Recoñece os acontecementos relevantes da historia  social  da lingua galega

desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas.

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

galega desde 1916.

LGB4.4.4.  Identifica  as  consecuencias  dos  feitos  máis  relevantes  da historia  social  da

lingua galega desde 1916.

LGB4.4.5.  Interpreta  gráficos,  táboas,  textos  e  información  dos  medios  e  das  TIC,

relacionados coa historia social da lingua galega desde 1916.

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España.

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza

criticamente  textos (literarios  e  xornalísticos),  gráficos  ou documentos  audiovisuais  que traten

sobre a situación sociolingüística do Estado español.

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á

galega e rebáteos cunha argumentación axeitada.

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os

ter, e rebáteos argumentadamente.

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas,

diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar.

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas

da lingua galega.

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega.

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora.

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza

lingüística e cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación diatópica.

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o

influxo da situación sociolingüística nelas.
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Bloque 5. Educación literaria.

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a

actualidade.

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a

actualidade.

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega

de 1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos.

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da literatura galega de

1916 ata a actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico

de cada período.

LGLB5.2.1.  Selecciona,  seguindo criterios  razoados,  obras  representativas  da literatura

galega de 1916 ata a actualidade para a súa lectura.

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde

1916 ata a actualidade, 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  dun  mesmo  período  ou  de  diferentes  períodos

atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon

todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico

do período ou períodos.

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

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos,

teatrais e ensaísticos

representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.

B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a realización de traballos

e cita axeitada destes.

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita

axeitada destas.

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita

axeitada destes.

2.6.2.-Contidos mínimos

1º ESO. Lingua galega e literatura

Os contidos de 1º ESO son os que recolle o Decreto 86/2015 e que aparecen organizados en

cinco bloques de contidos. A continuación relacionámolos de xeito abreviado.
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Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

• Comprensión,  interpretación e  resumo de calquera  texto  oral  ou  daqueles  propios  dos

medios de comunicación, do ámbito social e académico.

• Escoita  crítica  e  reflexiva  das  mensaxes  dos  medios  de  comunicación,  con  especial

atención aos programas informativos.

• Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de estratexias necesarias para producir

textos orais sobre temas de actualidade.

• Valoración das producións orais  emitidas cunha fonética e prosodia correcta e actitude

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

• Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

• Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto de vista

comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.

• Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva.

• Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en

ámbitos próximos á experiencia do alumnado.

• Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación e textos do

ámbito académico (descritivos, narrativos e expositivos).

• Utilización da biblioteca e das TIC para obter información.

• Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos lingüísticos

discriminatorios.

• Produción, en formato papel ou dixital, de textos de distinto tipo (a vida cotiá, os medios de

comunicación, a vida académica...).

• Uso das TIC na planificación, revisión e presentación dos escritos.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

• Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso.

• A fonética e a fonoloxía do galego.

• Uso dos dicionarios e doutras fontes de consulta.

• Aplicación e  valoración das normas ortográficas  e  morfolóxicas  da lingua galega e  da

puntuación.

• Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas para a creación de
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textos.

• Recoñecemento e uso dos mecanismos da cohesión textual e dos conectores textuais

máis comúns.

• Recoñecemento  das  modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,

dubitativas e imperativas .

• Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver

unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade

• Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun

pobo.

• O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. A lusofonía.

• Análise da situación sociolingüística.

• Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do galego.

• Situación sociolingüística e legal das linguas de España.

•  Os prexuízos lingüísticos.

• Recoñecemento e valoración dos principais  fenómenos que caracterizan as variedades

diatópicas do galego.

Bloque 5. Educación literaria

• Lectura de obras literarias para desenvolver o criterio lector.

• Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres grandes

xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais.

• Lectura expresiva e comprensiva de textos poéticos, narrativos e dramáticos. Identificación

dos seus compoñentes e características.

• Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción.

Segunda lingua estranxeira: portugués

Bloque I. Comprensión de textos orais.

• Estratexias de comprensión: a) Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e

o tema. b) Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. c) Distinción de tipos de

comprensión (sentido xeral, información esencial e puntos principais). d) Formulación de hipóteses

sobre contido e contexto. e) Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da

comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos, do coñecemento doutras
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linguas e de elementos non lingüísticos. d) Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de

novos elementos.

• Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa.

• Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando

repetición do dito.

Bloque 2. Produción de textos orais

• Estratexias de produción: planificación e execución

• Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender e

facerse comprender.

• Rutinas  ou  modelos  elementais  de  interacción  segundo  o  tipo  de  situación  de

comunicación:  saúdos  e  despedidas,  felicitacións,  invitacións,  expresións  da  dor,  conversa

telefónica, compravenda, e outras igualmente cotiás e básicas.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

• Mobilización de información previa, identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa,

distinción  de  tipos  de  comprensión  necesarios  para  a  realización  da  tarefa,  formulación  de

hipóteses sobre contido e contexto, inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a

partir da comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paratextuais, e do coñecemento e

as experiencias noutras linguas, reformulación de hipóteses a partir  da comprensión de novos

elementos.

•

Bloque 4. Produción de textos escritos

• Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas, co fin de

realizar eficazmente a tarefa; localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos e

uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos escritos, para elaborar os

propios textos.

• Estruturación do contido dun texto, organización do texto en parágrafos curtos , expresión

da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.

• Identificación de problemas, erros e repeticións, atención ás convencións ortográficas e

aos signos de puntuación e presentación coidada do texto.

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

• Sons  e  fonemas vocálicos  e  consonánticos,  así  como as  súas  agrupacións;  procesos

fonolóxicos máis básicos.
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• Uso das normas básicas de ortografía e utilización adecuada dos signos de puntuación.

• Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía propias da

súa  idade  e  de rexistros  informal  e  estándar,  e  da linguaxe  non verbal  elemental  na  cultura

estranxeira.

• Achegamento a algúns aspectos culturais visibles.

• Identificación  dalgunhas  similitudes  e  diferenzas  elementais  e  máis  significativas  nos

costumes cotiáns entre os países onde se fala a lingua estranxeira e o noso.

• Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para mellorar a súa

aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.

• Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas propias da súa idade,

descrición  de  calidades  físicas  e  abstractas  moi  básicas,  narración  de  acontecementos  e

descrición de estados e situacións presentes, petición e ofrecemento de información e indicacións,

e expresión moi sinxela de opinións e advertencias.

• Léxico  oral  e  escrito  básico  de  uso  común  relativo  á  identificación  persoal  elemental;

vivenda, fogar e contexto; actividades básicas da vida diaria; familia e amizades; traballo, tempo

libre, lecer e deporte; vacacións; saúde máis básica e coidados físicos elementais; educación e

estudo;  compras  básicas;  alimentación  e  restauración;  transporte,  tempo  meteorolóxico  e

tecnoloxías da información e da comunicación.

• Expresións fixas,  enunciados fraseolóxicos  moi  básicos  e moi  habituais  e  léxico  sobre

temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do currículo.

• Estruturas sintácticodiscursivas propias de cada idioma.

2º ESO. Lingua galega e literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

• Comprensión,  interpretación  e  resumo  de  novas  de  actualidade  e  de  informacións

procedentes dos medios de comunicación.

• Comprensión,  interpretación  e valoración de textos orais  utilizados no ámbito social  e

académico.

• Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación,

con especial atención aos programas informativos.

• Valoración das producións orais  emitidas cunha fonética e prosodia correcta e actitude

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

• Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

• Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias necesarias para
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falar en público.

• Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados

sobre temas de interese persoal ou social.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.

• Coñecemento  e  uso  de  técnicas  de  análise  do  contido  e  de  estratexias  de  lectura

comprensiva.

• Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en

ámbitos próximos aos intereses do alumnado.

• Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e do ámbito

académico, especialmente, os instrutivos e expositivos.

• Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC para seleccionar información.

• Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar usos lingüísticos discriminatorios,

manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as ideas respectando as ideas

dos demais.

• Elaboración de producións con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

• Produción, en formato papel ou dixital, de textos  de distinto tipo (a vida cotiá,, relacións

sociais, a vida académica...).

• Uso das TIC tanto para a textualización, como para a revisión e mellora do escrito.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

• Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso.

• A fonética e a fonoloxía do galego.

• Uso dos dicionarios e doutras fontes de consulta.

• Aplicación e  valoración das normas ortográficas  e  morfolóxicas  da lingua galega e  da

puntuación.

• Recoñecemento  da  estrutura  de  substantivos  e  verbos  e  da  súa  caracterización

morfolóxica.

• Recoñecemento,  uso  e  explicación  dos  nexos  e  conectores  textuais  (espaciais,  de

oposición e contraste).

• Coñecemento,  dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar enunciados,

orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.

• Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver

unha competencia comunicativa integrada.
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Bloque 4. Lingua e sociedade

• Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun

pobo.

• O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

• A lusofonía.

• Situación sociolingüística do galego.

• Situación legal das linguas de Estado español.

• Os prexuízos lingüísticos.

• Recoñecemento das  variantes  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.  

Bloque 5. Educación literaria

• Lectura de obras literarias para desenvolver un criterio lector.

• Lectura expresiva e comprensiva de textos poéticos, narrativos e dramáticos.

• Comparación  e  análise  de  textos  pertencentes  a  diferentes  xéneros  e  subxéneros,

sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.

• Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.

1º PMAR. Ámbito lingüístico-social 1 (2º ESO)

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Sen esquecer a correspondente consulta dos mínimos para 2ºESO na programación de Ciencias

Sociais:  Xeografía  e  Historia e  téndoos  como  referencia  á  hora  de  avaliar  o  alumnado,

establécense os seguintes mínimos: 

1.-Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de satélite, utilizando datos

de coordenadas xeográficas. 

2.-Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas características xerais.

3.-Clima: elementos e factores. Diversidade climática da Península Ibérica e de Galicia. 

4.-Coñecer a organización territorial de España e de Galicia. 

5.-Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español e galego, e as

súas consecuencias.

6.-Proceso de urbanización no planeta. A cidade e o proceso de urbanización europeo. 

7.-A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia. 

8.-Principais retos e problemas ambientais en Galicia e en España. 
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9.-Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena e baixa Idade Media). 

10.-Caída do Imperio Romano en Occidente:  división política e invasións xermánicas.  Imperio

Bizantino e reinos xermánicos.

11.-Feudalismo.

12.-Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos reinos cristiáns.

13.-Reconquista e repoboación. 

14.-Expansión comercial  europea e recuperación das cidades.  Crise da baixa Idade Media:  a

‘Peste Negra’ e as súas consecuencias. 

15.-Arte románica, gótica e islámica. 

LINGUA CASTELÁ E GALEGA

1.-Saber sintetizar oralmente e por escrito o sentido global de diversos tipos de textos galegos e

casteláns, orais ou escritos, diferenciando as ideas principais das secundarias. 

2.-Participar  en  galego  e  en  castelán  en  diversas  situacións  comunicativas,  individual  ou

colectivamente. 

3.-Elaborar diferentes tipos de textos escritos,  tanto en galego coma en castelán:  expositivos,

narrativos, descritivos, etc. con corrección.

4.-Coidar  a  orde,  claridade  e  presentación  dos  escritos.  Integrar  as  normas  ortográficas,

morfosintácticas e léxicas. 

5.-Producir textos orais e escritos, en galego e en castelán, relacionados cos distintos medios de

comunicación e novas tecnoloxías (entrevistas, crónicas, reportaxes...). 

6.-Saber utilizar o vocabulario que conforma os campos léxicos vistos no curso en ámbalas dúas

linguas. 

7.-Utilizar  a  lingua  galega  e  a  castelá  con  fluidez  e  normalidade  nos  diferentes  contextos

comunicativos. 

8.-Coñecer  e explicar nun texto as cuestións explicadas na clase sobre morfoloxía,  sintaxe e

formación de palabras. 

9.-Identificar e revisar a estrutura dun texto en galego e en castelán. 

10.-Recoñecer, usar e explicar as categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, determinante,

pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e interxecciónen galego e en castelán. 

11.-Coñecemento reflexivo das relacións semánticas que se establecen entre as palabras. 

12.-Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade galega. 

13.-Características xerais dos períodos da literatura dende a Idade Media ata a primeira metade

do século XXengalego e en castelán. 

14.-Redactar  textos  persoais  de  intención  literaria  seguindo  as  convencións  do  xénero,  con

intención lúdica e creativa en ambas linguas.
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15.-Identificación e características dos xéneros literarios. 

16.-Diferenciación  dos  diferentes  xéneros  e  subxéneros  literarios  a  través  das  lecturas

comentadas. 

17.-Utilización  de  unha  terminoloxía  sintáctica  básica.  Identificación  do  Suxeito,  predicado;

predicado nominal e predicado verbal; suxeito, verbo e complementos 

18.-Utilización progresivamente autónoma da biblioteca do centro. 

3º ESO. Lingua galega e literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

• Comprensión, interpretación, escoita crítica e reflexiva de textos orais propios dos medios

de comunicación audiovisual.

• Comprensión, interpretación e valoración de textos orais ou escritos de tipo expositivo ou

argumentativo.

• Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica

ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

• Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público:

planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais.

• Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados

sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica.

• Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a produción

de textos orais sobre temas de actualidade.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

• Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, e dos

medios de comunicación

• Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito académico, especialmente os

expositivos e explicativos.

• Identificación  do  tema  e  dos  subtemas,  a  estrutura  comunicativa  das  mensaxes  e  a

intención do emisor dos textos expositivos e explicativos.

• Uso dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC .

• Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego.

• Produción, en formato papel ou dixital,  de textos propios da vida cotiá e das relacións

sociais e dos medios de comunicación.

• Produción, en soporte papel ou dixital, de textos expositivos do ámbito académico.

• Planificación,  produción  e  revisión  do  texto  con  adecuación,  coherencia,  cohesión  e
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respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

• Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir erros.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

• Recoñecemento,  explicación  e  uso  de  léxico  amplo  e  preciso,  con  incorporación  de

fraseoloxía e de vocabulario temático.

• Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais.

• Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras.

• A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias.

• Coñecemento,  aplicación  e  valoración  das  normas  ortográficas  e  dos  signos  de

puntuación.

• Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan.

• Recoñecemento  e  uso  dos  nexos  e  conectores  textuais  máis  comúns  e  mais  dos

mecanismos de cohesión textual.

• Identificación  da  estrutura  dun  texto,  construcción  dos  parágrafos  e  a  vinculación  e

progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos atendendo a estes valores.

• Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada.

• Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver

unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade

• Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun

pobo.

• 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. A lusofonía.

• Situación sociolingüística do galego (usos e actitudes).

• O proceso de normalización.

• Etapas  da  historia  social  da  lingua  galega  desde  1916  ata  a  actualidade  e  análise  e

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.

• Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.

• Os prexuízos lingüísticos.

• As variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega.

• A función da lingua estándar.

129



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

Bloque 5. Educación literaria

• Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde

as súas orixes na Idade Media ata 1916.

• Lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura Galega desde a

Idade Media ata 1916.

• Lecturas expresivas e comprensivas de textos representativos da Literatura Galega desde

a Idade Media ata 1916.

• Descrición e análise de textos literarios representativos da Literatura Galega desde a Idade

Media ata 1916.

4º ESO. Lingua galega e literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

• Comprensión,  interpretación  e  análise  de  textos  propios  dos  medios  de  comunicación

audiovisual.

• Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa.

• Participacion nas producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta, e actitude

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

• rodución de discursos orais,  en intervencións espontáneas,  adecuados á  situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

• Coñecemento  e  uso  progresivamente  autónomo  das  estratexias  necesarias  para  a

produción de textos orais, de técnicas para aprender a falar en público e uso das TIC.

• Participación e aplicación dos coñecementos gramaticais e mellora da expresión oral e

recoñecemento en exposicións orais.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

• Comprensión  e  interpretación  de  textos  propios  da  vida  cotiá,  relacionados  co  ámbito

laboral,  administrativo  e  comercial,  e  do  ámbito  académico  (textos  argumentativos  e textos

xornalísticos de opinión).

• Uso  case  autónomo  dos  recursos  que  ofrecen  as  bibliotecas  e  as  TIC  para  obter

información complementaria, corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os textos

propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións

• Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e ben

cohesionados  desde  o  punto  de  vista  comunicativo  (planificación,  organización,  redacción  e

revisión).

• Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá pertencentes ao
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ámbito laboral, administrativo e comercial.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

• Recoñecemento,  explicación  e  uso  de  léxico  suficientemente  amplo  e  preciso,  con

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático.

• Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases.

• Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras.

• A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias.

• Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte

electrónico.

• Aplicación e uso das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galegae dos signos de

puntuación.

• As  principais  regras  de  combinación  impostas  polos  predicados  en  función  dos  seus

argumentos; estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do predicado.

• Recoñecemento  e  uso  reflexivo  dos  nexos  e  conectores  textuais  máis  comúns,  en

particular os de causa e consecuencia, os de condición e hipótese e os conclusivos, e mais dos

mecanismos de cohesión textual.

• Identificación  e  elaboración  da  estrutura  dun  texto,  a  construción  dos  parágrafos  e  a

vinculación e progresión temáticas en textos alleos e propios.

• Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar  e clasificar  os xéneros

textuais, especialmente os argumentativos.

• Adecuación dos textos en  función do contexto, do tema e do tipo de texto.

Bloque 4. Lingua e sociedade

• Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun

pobo.

• O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

• A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI.

• Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais ámbitos e

contextos sociais e privados. Tendencias de evolución.

• O proceso de normalización, desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de

recuperación  do  galego,  favorecendo  o  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.
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• Etapas  da  historia  social  da  lingua  galega  desde  1916  ata  a  actualidade  e  análise  e

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.

• Situación sociolingüística e legal das linguas de España.

• Os prexuízos lingüísticos.

• 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.

Bloque 5. Educación literaria

• Identificación  e  comprensión  dos  distintos  períodos   e  xeracións  da  Literatura  Galega

desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.

• Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura Galega

de 1916 ata a actualidade.

• Lecturas  expresivas  e  comprensivas,  audicións  e  lecturas  dramatizadas  de  textos

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega de 1916 ata a

actualidade.

2.6.3.-Procedementos de avaliación

Os  procedementos  de  avaliación  que  utilizará  o  Departamento  no  proceso  de  ensinanza  -

aprendizaxe do noso alumnado serán variados e incidirán no traballo diario, no uso oral da lingua,

na expresión escrita,  nos  libros  de lectura  obrigada e nas probas feitas  ao longo do curso.  

Será indispensable:

 Traer habitualmente  o material adecuado (poderase descontar 0.1 puntos se o alumnado

asiste á aula sen material)

 Non perturbar a orde da clase nin a atención dos compañeiros/as 

 Mostrar respecto pola persoa do profesor e dos compañeiros/as (poderase descontar 0.2

puntos para aquelas faltas graves que leven implícito un parte escrito).

 Realizar diariamente as tarefas asignadas (poderase descontar 0.1 puntos se non realiza

as actividades que a profesora propón na aula ou os deberes para a casa)

 Entregar os traballos nos prazos establecidos.

 Non  utilizar  medios  fraudulentos  que   signifiquen  a  discriminación  cos  demais  

compañeiros/as  (copiar…).  Se  en  calquera  das  probas  teóricas  ou  prácticas  a/o  

docente  sorprendese  a  alumna  ou  alumno  facendo  trampas  ou  copiando  suporá   a

retirada inmediata  da proba,  perdendo o dereito  de realizala  e  sendo cualificada coa  
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mínima nota (0 no caso de exames). Esta cualificación fará media como se dunha nota  

calquera se tratase.

 Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta que un

alumno/a copiou, permitiu que outros copiasen o seu traballo ou participou en calquera actividade

ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios ou alleos).

 Só se repetirán probas cando o alumnado aporte un xustificante médico.

No tocante á AVALIACIÓN INICIAL, esta realizarase nos 15 primeiros días do curso e para ela

terase en conta:

– A realización das actividades e traballos propostos.

– A entrega de algún traballo -tipo resumo, esquema- durante ese período.

– Proba de avaliación inicial na cal se incluirá unha parte de comprensión textual, unha de

identificación de categorías gramaticais, ortografía e produción textual.

No que respecta á AVALIACIÓN DURANTE O PROCESO: a nota de cada avaliación será obtida

coa  suma  das  diferentes  porcentaxes.  Para  a  cualificación  do  alumnado  ao  longo  do  curso

asignarase un peso porcentual a cadanseu instrumento de avaliación e que aparece reflectido no

Apartado 2.7 Criterios de cualificación desta Programación.

Traballo diario: trátase dun elemento significativo na configuración da cualificación da materia,

pois  implica  valorar  o  esforzo continuado  do  alumnado e  a  adquisición  eficaz  de  hábitos  de

traballo ao longo do curso. Inclúe:

- Realización das actividades e traballos propostos na aula

- Realización  de  tarefas  para  realizar  fóra  da  aula:  exercicios,  consultas...  das  que  se

verificará a realización.

- Entrega  de  traballos  de  distinto  tipo  propostos  pola  profesora  (resumos,  esquemas,

exposicións…) nos prazos establecidos.

- Organización, limpeza e mantemento ao día do caderno. Valorarase o traballo feito polo

alumnado  na  aula,  na  casa  e  observarase  polo  miúdo  a  presentación,  a  caligrafía  e  se  as

actividades están feitas e corrixidas.

Uso oral da lingua: valorarase a continuidade e a corrección no uso oral da lingua. O nivel de

esixencia será gradual e adaptarase aos distintos ritmos de aprendizaxe.

Libro de lectura obrigatoria: proporase un libro de lectura por trimestre. A súa lectura poderá
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realizarse  na  aula  ou  individualmente  e  fóra  do  horario  escolar.  Trátase  dunha  actividade

obrigatoria  e  valorarase a  través dun traballo  ou dunha proba oral  ou escrita.  A cualificación

formará parte da nota final da avaliación.

Así mesmo, cómpre sinalar que o profesorado lles pode proporcionar aos alumnos a posibilidade

de realizaren ata dúas lecturas optativas por trimestre que se valorarán ben oralmente ben por

escrito e que terán como finalidade sumarse á cualificación obtida na materia. Cada unha das

obras lidas puntuarase cun 0’5 máximo.

Probas: as probas de todos os niveis teñen como finalidade adecuar as probas obxectivas ás

competencias claves polo que estarán compostas das seguintes partes: 1) Comprensión textual e

expresión escrita; 2) Gramática; 3) Sociolingüística; 4) Literatura.

Na materia de Segunda lingua estranxeira: portugués as probas axeitaranse ás destrezas de

comprensión e expresión orais e escritas.

Os procedementos de avaliación que utilizará o Departamento no proceso de ensinanza -

aprendizaxe do alumnado do Ámbito lingüístico-social 1 de PMAR serán variados e incidirán no

traballo diario, no uso oral da lingua, na expresión escrita, nos libros de lectura obrigada e nas

probas feitas ao longo do curso.

No tocante á avaliación inicial, esta realizarase nos 15 primeiros días do curso e para ela terase

en conta: 

A realización das actividades e traballos propostos.

A entrega de algún traballo -tipo resumo, esquema- durante ese período.

Proba  de  avaliación  inicial  na  cal  se  incluirá  unha  parte  de  comprensión  textual,  unha  de

identificación de categorías gramaticais, ortografía e produción textual.

Para a cualificación do alumnado ao longo do curso asignarase un peso porcentual a cadanseu

instrumento de avaliación e que aparece reflectido no Apartado 2.7 Criterios de cualificación desta

Programación.

Traballo diario

Trátase dun elemento significativo na configuración da cualificación da materia, pois implica
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valorar o esforzo continuado do alumnado e a adquisición eficaz de hábitos de traballo ao longo

do curso. Inclúe:

• Realización das actividades e traballos propostos na aula

• Realización de tarefas para realizar fóra da aula:  exercicios, consultas... das que se

verificará a realización.

• Entrega de traballos de distinto tipo propostos pola profesora (resumos, esquemas,

exposicións…) nos prazos establecidos.

• Organización, limpeza e mantemento ao día do caderno. Valorarase o traballo feito polo

alumnado na aula, na casa e observarase polo miúdo a presentación, a caligrafía e se as

actividades están feitas e corrixidas.

Libro de lectura obrigatoria

Proporase un libro de lectura por trimestre (lingua galega e lingua castelá) en colaboración co club

de  lectura  do  que  forman  parte  todos  os/as  alumnos/as  de  PMAR. A súa lectura poderá

realizarase en grupo ou individualmente en horario escolar. Trátase dunha actividade obrigatoria e

valorarase a través dun traballo ou dunha proba oral ou escrita que nos servirá para comprobar o

seu nivel de comprensión e expresión. A cualificación formará parte do apartado Traballo e terase

en conta na nota final da avaliación.

Así mesmo, cómpre sinalar que o profesorado lles pode proporcionar aos alumnos a posibilidade

de realizaren lecturas     optativas para leren na casa que se valorarán ben oralmente ben por escrito

e que terán como finalidade sumarse á cualificación obtida na materia. Cada unha das obras lidas

puntuarase cun 0’5 máximo.

Probas

As probas axeitaranse ás destrezas de comprensión e expresión orais e escritas.

Na materia de Oratoria, ademais de ter en conta o esforzo, a capacidade de traballo e a actitude

na  clase,  os  coñecementos  do  alumnado valorarase  a  través dos  seguintes  instrumentos  de

avaliación: 

 Control do traballo diario. 

 Control da comprensión dos textos orais ( contido, intencionalidade…) 

 Control da capacidade expresiva e expositiva. 

2.6.4.-Instrumentos de avaliación
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Como instrumentos para a avaliación do alumnado empregaremos os seguintes:

Observación: inclúense aquí as listas de control que conteñen unha serie de aspectos a observar,

por exemplo na realización de exercicios orais, ante os que a profesora sinala a súa presenza ou

ausencia durante o desenvolvemento dunha actividade ou tarefa.

Caderno: o caderno de clase do alumno é un instrumento de recollida de información moi útil para

a avaliación continua,  pois reflicte o traballo diario que realiza o alumno. A través del pódese

comprobar:  a)  se o  alumno toma apuntes  correctamente;  b)  o  seu nivel  de  comprensión,  de

abstracción e que ideas selecciona; c) o seu nivel de expresión escrita, a claridade e propiedade

das súas expresións; d) a ortografía, a caligrafía, a composición de frases, etc.;e) as formulacións

que  fai  da  información  achegada,  se  entendeu  o  contido  esencial;  f)  se  chega  a  ordenar  e

diferenciar os achegados diferenciables neses contidos; g) se inclúe reflexións ou comentarios

propios; h) se amplía a información sobre os temas traballados consultando outras fontes; i) se

realiza esquemas, resumos, subliñados, etc.; l) o coidado ou dedicación que emprega en levar ao

día o seu caderno, etc.

Desde o primeiro momento, deberase informar ao alumnado dos aspectos que se van valorar no

seu caderno e, realizada a valoración, aproveitar o momento de devolvelos para indicar cales son

os aspectos que leva ben, nos que está mellorando e os que máis necesita traballar ou coidar.

Exames tradicionais, tanto orais como escritos: pertencen a este tipo de técnicas os exames e

demais  probas  escritas  e  orais,  que  tamén  poden  resultar  uns  instrumentos  válidos  para  a

avaliación formativa,  se se utilizan como fonte de información complementaria e non única,  e

enténdense como medios para analizar e valorar outros aspectos do traballo dos alumnos.

Existe unha ampla posibilidade para elaborar e realizar este tipo de probas, cada unha delas con

vantaxes e inconvenientes, polo que é necesario seleccionar o tipo en función da capacidade que

se  desexa  avaliar,  e  combinalas  entre  si  ao  obxecto  de  obter  a  información  máis  válida.  A

continuación recóllense algunhas probas.

a) Probas de composición e ensaio: están encamiñadas a pedir aos alumnos que organicen,

seleccionen e expresen as ideas esenciais dos temas tratados.

b) Preguntas de resposta curta: o alumnado debe achegar unha información moi concreta e

específica.

c) Preguntas de correspondencia ou emparellamento: moi útiles e empregadas para o traballo

sobre o léxico, por exemplo.

d) Preguntas  de opción múltiple:  útiles  para  avaliar  a consecución de diferentes contidos
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desta programación. Podemos achegar distintos exemplos: a colocación do pronome átono,  a

lectura dun libro, etc.

e) Preguntas de verdadeiro/falso (xustificadas): aplicables a diferentes coñecementos, dende

a literatura á sociolingüística. Podemos así valorar ademais do coñecemento concreto dalgúns

conceptos a súa comprensión contextualizada.

f) Preguntas de interpretación e/ou elaboración de gráficos e esquemas: relacionados cos

contidos da nosa materia o alumnado debe amosar a súa capacidade para interpretar e crear

esquemas ou gráficos de determinados temas.

Cuestionarios: empregados sobre todo como punto de partida ou avaliación inicial do alumnado.

Sérvennos para atender, na medida do posible, aos coñecementos previos que posúe o alumnado

da materia.

Traballos  monográficos  e  pequenas  investigacións:  centrados  en  aspectos  concretos  da

materia proporemos ao alumnado a elaboración de traballos e investigacións. É un instrumento

que nos resulta moi útil, por exemplo, na avaliación de portugués.

INSTRUMENTOS CAPACIDADES

Caderno Comprensión, expresión, razoamento.

Exames tradicionais, tanto orais como escritos:

Probas de ensaio e composición

Preguntas de resposta curta

Preguntas de correspondencia ou emparellamento.

Preguntas de opción múltiple

Preguntas de verdadeiro – falso (xustificadas)

Preguntas  de  interpretación  e/ou  elaboración  de

gráficos e esquemas

Comprensión,  expresión  e  razoamento,

ademais da actitude para as probas orais

Todas as capacidades.

Comprensión e expresión.

Comprensión, expresión e razoamento.

Comprensión e razoamento.

Compresión, expresión e razoamento.

Compresión, expresión razoamento.

No Ámbito lingüístico-social 1 de PMAR,  como instrumentos para a avaliación do alumnado

empregaremos os seguintes:

Caderno. O caderno de clase do alumno é un instrumento de recollida de información moi útil

para a avaliación continua, pois reflicte o traballo diario que realiza o alumno. A través del pódese

comprobar: 

a) se o alumno toma apuntes correctamente; b) o seu nivel de comprensión, de abstracción e que

ideas selecciona;  c)  o seu nivel de expresión escrita, a claridade e propiedade das súas
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expresións; d) a ortografía, a caligrafía, a composición de frases, etc.;e) as formulacións que fai da

información achegada, se entendeu o contido esencial;  f)  se chega a ordenar e diferenciar os

achegados diferenciables neses contidos; g) se inclúe reflexións ou comentarios propios; h) se

amplía a información sobre os temas traballados consultando outras fontes;  i)  se realiza

esquemas, resumos, subliñados, etc.; l) o coidado ou dedicación que emprega en levar ao día o

seu caderno, etc.

Desde o primeiro momento, deberase informar ao alumnado dos aspectos que se van valorar no

seu caderno e, realizada a valoración, aproveitar o momento de devolvelos para indicar cales son

os aspectos que leva ben, nos que está mellorando e os que máis necesita traballar ou coidar.

Exames tradicionais, tanto orais como escritos

Pertencen a este tipo de técnicas os exames e demais probas escritas e orais, que tamén poden

resultar uns instrumentos válidos para a avaliación formativa, se se utilizan como fonte de

información complementaria e non única, e enténdense como medios para analizar e valorar

outros aspectos do traballo do alumnado.

Existe unha ampla posibilidade para elaborar e realizar este tipo de probas, cada unha delas con

vantaxes e inconvenientes, polo que é necesario seleccionar o tipo en función da capacidade que

se desexa avaliar, e combinalas entre si ao obxecto de obter a información máis válida. A

continuación recóllense algunhas probas.

Probas de composición e ensaio: están encamiñadas a pedir aos/ás alumnos/as que organicen,

seleccionen e expresen as ideas esenciais dos temas tratados.

Preguntas de resposta curta: o alumnado debe achegar unha información moi concreta e

específica.

Preguntas de correspondencia ou emparellamento: moi útiles e empregadas para o traballo

sobre o léxico, por exemplo.

Preguntas de opción múltiple: útiles para avaliar a consecución de diferentes contidos desta

programación. Podemos achegar distintos exemplos: a colocación do pronome átono, a lectura

dun libro, etc.

Preguntas de verdadeiro/falso (xustificadas): aplicables a diferentes coñecementos, dende a

literatura á sociolingüística. Podemos así valorar ademais do coñecemento concreto dalgúns
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conceptos a súa comprensión contextualizada.

Preguntas de interpretación e/ou elaboración de gráficos e esquemas: relacionados cos

contidos da nosa materia o alumnado debe amosar a súa capacidade para interpretar e crear

esquemas ou gráficos de determinados temas.

Cuestionarios: empregados sobre todo como punto de partida ou avaliación inicial do alumnado.

Sérvennos para atender, na medida do posible, aos coñecementos previos que posúe o alumnado

da materia.

Traballos monográficos e pequenas investigacións: centrados en aspectos concretos da

materia proporemos ao alumnado a elaboración de traballos e investigacións. É un instrumento

que nos resulta moi útil, por exemplo, na avaliación de portugués.

INSTRUMENTOS CAPACIDADES

Caderno Todas as capacidades (Comprensión,

expresión, razoamento e actitude).

Exames tradicionais, tanto orais como escritos:

Probas de ensaio e composición

Preguntas de resposta curta

Preguntas de correspondencia ou emparellamento.

Preguntas de opción múltiple

Preguntas de verdadeiro – falso (xustificadas)

Preguntas de interpretación e/ou elaboración de

gráficos e esquemas

Comprensión, expresión e razoamento,

ademais da actitude para as probas orais

Todas as capacidades.

Comprensión e expresión.

Comprensión, expresión e razoamento.

Comprensión e razoamento.

Compresión, expresión e razoamento.

Compresión, expresión razoamento.

2.7.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Nas  AVALIACIÓNS ORDINARIAS da materia de Lingua galega e literatura asignarase o peso

porcentual que se indica a continuación:

1º e 2º ESO 3º e 4º ESO
Traballo diario (presentación do material e do caderno, controis,

entrega de traballos, resumos, esquemas, exposicións,  análise

de textos...)

25 % 15 %

Actitude (valórase o esforzo habitual, progreso, mellora, interese,

actitude colaboradora e respectuosa...)

5% 5%
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Probas ou proxectos de investigación 50 % 60 %
Uso oral da lingua (intervencións na aula, exposicións de temas

teóricos ou libres)

10 %

Libro de lectura obrigada (control da lectura mediante proba oral,

escrita ou presentación dun traballo) 

10 %

É  condición  imprescindible  para  a  súa  aplicación  ter  un  40%,  como  mínimo,  da  nota  das

actividades diarias e expresión oral.

Así mesmo, cómpre sinalar que o profesorado lles pode proporcionar aos alumnos a posibilidade

de realizar ata dúas lecturas     optativas que se valorarán ben oralmente ben por escrito e que terán

como finalidade sumarse á cualificación obtida na materia. Cada unha das obras lidas puntuarase

cun 0’5 máximo. A cualificación obtida será sumada á total conseguida na avaliación, sempre e

cando a nota non sexa inferior a un 4.

Nas avaliacións ordinarias da materia de Segunda lingua estranxeira: portugués asignarase o

peso porcentual que se indica a continuación:

Traballo diario 20 %
Caderno 5%
Actitude 5%
Probas de expresión e comprensión escrita 40 %
Probas de expresión e comprensión oral 30 %

Nas distintas avaliacións a docente poderá optar por unha única proba ou máis -recomendable en

1º  e  2º  ESO-,  segundo  o  considere  oportuno.  Así  mesmo,  de  realizar  varias  probas  poderá

establecer  unha cualificación mínima dun 3  para  realizar  a  media  entre  as  diferentes  probas

efectuadas.

Na materia de Lingua e literatura de ESO terase en conta ao cualificar ao alumnado o seu grao de

corrección na utilización da lingua tanto na súa expresión oral  como escrita.  Os contidos  de

Funcionamento da lingua non serán eliminables ao longo do curso. Establécese unha listaxe de

faltas ou erros que atinxen á ortografía (no caso da escrita) e tamén á morfoloxía e sintaxe. En

cada proba ou actividade reservarase un 20% da nota para avaliar a expresión. 

● LISTAXE DE ERROS ORTOGRÁFICOS:

 Así  nas  probas  e  actividades  escritas  as  faltas  ortográficas teranse  en  conta  seguindo  os

seguintes criterios:

FALTAS MOI GRAVES
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 Escribir en castelán.

 Non distinguir entre s/x, b/v, una/unha…

 Acento diacrítico.

 Usar formas compostas co verbo haber *he dito.

 Antepoñer o pronome átono nas oracións simples ou nas principais das compostas *o vin, 

*se nos dixo.

 Non respectar as normas que impoñen os signos ortográficos (uso de maiúsculas despois 

de punto, separación incorrecta de sílabas…).

FALTAS GRAVES

 Confundir o xénero de certos substantivos.

 Usar as formas do demostrativo popular  *estos *esos.

 Non usar os posesivos co artigo diante *nosas cousas.

 Empregar o plural *quenes.

 Usar as formas apocopadas *primer, *primeir.

 Escribir os numerais *cuarenta *ochenta, *quinientos.

 Vacilar no uso dos cardinais *deceseis,  *dazaseis.

 Deformación de formas dos indefinidos *alguién, *ninguién.

 Apocopar a forma calquera *calquer,  *calqueira.

 Usar algún/algunha nas frases negativas *non me produciu satisfacción algunha.

 Empregar indiscriminadamente os pronomes persoais te/che,  lle, lles/o, os *xa te fixen o 

recado, *chameille por teléfono.

 Usar as formas do pronome suxeito como segundo termo da comparación *traballa máis ca

eu.

 Conxugar  con  erros  *anduven/andiven,  *podría,  *estuvo,  *iba,  *salgo,  *traigo,  *creer,  

*supen.

 Manter o grupo –zc- na 1ª persoa do presente de indicativo e no presente de subxuntivo 

*conduzco, *obedezco, *conduzca, *obedezca.

 Escribir a preposición a na perífrase IR + INFINITIVO * vou a ir ao cine.

 Empregar verbos da 2ª conxugación como pertencentes á 3ª *batir, *ocurrir.

 Castelanizar certos adverbios e preposicións *ahora, * hasta, *sin, *según.

FALTAS LEVES

 Acentuación.

Nota:  as incorrecións catalogadas como moi graves na escrita serán tidas en conta desde a 1ª

avaliación e suporán un -0.2 menos na porcentaxe de expresión.  As  faltas graves pasarán a
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considerarse como tales unha vez que sexa explicado o tema gramatical na clase, reducindo - 0.1

puntos. As faltas leves serán sancionadas con –0.05 cada unha.

Estes  mesmos  criterios  teranse  en  conta  na  proba  extraordinaria  de  setembro,  segundo  se

establece no DOG.

ERROS NA EXPRESIÓN ORAL:

Consideraranse faltas graves nas probas e actividades orais:

-utilización de tempos compostos,

-mala colocación dos pronomes átonos ,

-castelanismos léxicos e morfolóxicos, 

-erros fonéticos graves como non pronunciar o n velar, etc...

Restarase 0.20 por cada falta grave.

Para aprobar cada avaliación será preciso acadar unha cualificación mínima de 5 puntos.  Para

poder aprobar a materia na avaliación final é necesario ter aprobadas todas as avaliacións. En

consecuencia,  despois  de  cada  trimestre  o  alumno/a,  se  fose  o  caso, poderá  realizar  unha

recuperación das probas de contidos (50 % e 60 %, segundo o nivel) manténdose a cualificación

dos outros criterios. Cómpre destacar que esta recuperación, de carácter non obrigatorio para o

alumnado, incluirá todos os contidos da avaliación, independentemente de que durante esta se

realizase unha ou máis probas. Só se superará a materia se a nota final é como mínimo un 5 e en

ningunha das probas se obtivo menos de 3.

Se un alumno deixase en branco ou non se esforzase un mínimo en preparar as probas escritas

ou non realizase calquera proba da avaliación sen un motivo xustificado non terá dereito a este

exame de recuperación. Así mesmo, este feito será considerado como abandono da materia e

comunicaráselle aos pais.

A final de curso, poderáselle realizar unha recuperación máis de unha das avaliacións a aquel

alumnado que,  tendo  cualificacións  positivas  en  dúas  avaliacións,  non  lle  dea  a  media  para

superar a materia. Neste caso poderase realizar unha segunda recuperación da avaliación na que

obtivese unha cualificación igual ou inferior a 4. Neste caso, tamén se manterán as cualificacións

dos criterios de Traballo diario, Uso da lingua oral e Libro de lectura obrigatoria na porcentaxe

antes citada.
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A cualificación da avaliación ordinaria obtense a partir da nota media das tres avaliacións -de se

ter realizado algunha recuperación e esta resultar cualificada positivamente, na media de xuño

terase en conta esa cualificación-. Porén, cómpre sinalar que nunca fará media unha avaliación se

a nota é inferior a 3. 

Ao finalizar o curso, o alumnado obterá unha nota final que será igual ou superior á nota do 3º

trimestre e que se obterá da media dos tres trimestres, sempre e cando esta non resulte inferior á

da 3ª avaliación. 

Para o alumnado que non obtivera un valor positivo (nun máximo de dúas avaliacións) haberá

unha proba de recuperación en xuño. A avaliación estará superada cando o alumno/a alcance

unha  nota  de  5  ou  superior  a  5.  En  caso  de  un  alumno/a  ter  superado  os  dous  primeiros

trimestres, se suspendese o terceiro a súa avaliación resultaría negativa e debería recuperar a

materia a través dunha convocatoria extraordinaria.

Con carácter excepcional, o alumno pode superar a materia con dúas avaliacións aprobadas e

unha suspensa sempre que a nota sexa superior a 4,5. Terase en conta á hora de cualificalo, o

feito de que o alumno non abandonase a materia. O profesorado poderá ter en conta tamén a

evolución do alumno/a ao longo do curso.

Na AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA de setembro deberá realizar unha proba obxectiva que siga

o modelo establecido durante o curso e descrito anteriormente.

Así mesmo, a profesora poderá propor a realización de traballos (que lle serán entregados ao

alumnado en xuño) e que serán tidos en conta sempre e cando a cualificación obtida na proba

obxectiva  sexa  igual  ou  superior  a  4  e  os  traballos  estean  realizados  na  súa  totalidade  e

correctamente. De non ser así, a cualificación cinxirase unicamente á proba.

Os mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva cínguense á adquisición dos

contidos  mínimos  de  cada  nivel.  A demostración  desta  adquisición  farase  como  se  vén  de

describir.

Para  o  alumnado do  Ámbito  lingüístico-social  1  de PMAR, nas avaliacións ordinarias da

materia de Lingua galega e literatura asignarase o peso porcentual que se indica a continuación:
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TRABALLO DIARIO—40%

PROBAS—50%

ACTITUDE-- 10%

Na materia de Oratoria, nas avaliacións ordinarias asignarase o peso porcentual que se indica a

continuación:

TRABALLO DIARIO—40%

PROBAS—50%

ACTITUDE-- 10%

Nas distintas avaliacións a docente optará por realizar unha ou máis probas por tema.

A docente  poderá  realizar  unha  recuperación  das  probas  de  contidos  (50  %)  manténdose  a

cualificación  dos  outros  criterios.  Cómpre  destacar  que  esta  recuperación,  de  carácter  non

obrigatorio para o alumnado, incluirá todos os contidos da avaliación, independentemente de que

durante esta se realizase unha ou máis probas.

Así mesmo, a final de curso, poderáselle realizar unha recuperación máis de unha das avaliacións

a aquel alumnado que, tendo cualificacións positivas en dúas avaliacións, non lle dea a media

para superar a materia. Neste caso poderase realizar unha segunda recuperación da avaliación

na  que obtivese  unha  cualificación  igual  ou  inferior  a  4.  Neste  caso,  tamén se  manterán as

cualificacións dos criterios de Traballo diario, Uso da lingua oral e Libro de lectura obrigatoria na

porcentaxe antes citada.

A cualificación da avaliación ordinaria obtense a partir da nota media das tres avaliacións -de se

ter realizado algunha recuperación e esta resultar cualificada positivamente, na media de xuño

terase en conta esa cualificación-. Porén, cómpre sinalar que para a realización da media e que

esta  supoña  a  superación  da  materia  é  imprescindible  que  en  cada  unha  das  avaliación  a

cualificación  fose  igual  ou  superior  a  4. Porén,  o  profesorado poderá ter en conta tamén  a

evolución do alumno/a ao longo do curso e realizar a media cunha cualificación inferior.

Na avaliación extraordinaria de setembro deberá realizar  unha proba obxectiva que siga o

modelo establecido durante o curso e descrito anteriormente.

Así mesmo, a profesora poderá propor a realización de traballos (que lle serán entregados ao

alumnado en xuño) e que serán tidos en conta sempre e cando a cualificación obtida na proba
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obxectiva  sexa  igual  ou  superior  a  4  e  os  traballos  estean  realizados  na  súa  totalidade  e

correctamente. De non ser así, a cualificación cinxirase unicamente á proba.

Os mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva cínguense á adquisición dos

contidos mínimos de cada nivel. A demostración desta adquisición farase como se vén de describir.

2.8.-PLANS DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES.

Os contidos que debe amosar o alumnado para a superación da materia pendente cínguense aos

contidos mínimos para cada curso.

Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos anteriores:

para a recuperación da materia pendente o alumnado deberá realizar unha serie de exercicios

prácticos que lle serán entregados pola profesora do seu nivel de referencia a comezo de curso ou

en cada trimestre. A entrega deste material por parte do alumnado será trimestral e será recollido

para a súa corrección nos prazos fixados, non recolléndose fóra da data limite de entrega.

O material  de  traballo  versará  sobre  os contidos  dos que debe amosar  coñecemento e  será

elaborado pola profesora que impartiu a materia no curso anterior xa que consideramos que é a

persoa que mellor  coñece os contidos  traballados durante  o  curso 2018-2019.  Porén,  será  a

profesora do nivel de referencia deste curso 2019-2020 a encargada de verificar se o alumnado

pendente asumiu os contidos da avaliación amosando a dispoñibilidade nos horarios posibles para

aclarar calquera dúbida. Ademais será quen entregue, recolla e corrixa os traballos así como a

encargada da realización e corrección das probas escritas.

A profesora dará conta por trimestre ao titor/a dos resultados do alumnado que ten a materia

pendente para que este poida informar e avisar aos responsables da evolución do alumnado.

Actividades de avaliación: a realización adecuada do traballo proposto e a súa entrega puntual

no prazo indicado suporá o 40 % da cualificación. O outro 60 % da cualificación corresponderase

coa proba obxectiva que se realizará trimestralmente e versará sobre os contidos do material

entregado.

A superación da materia correspondente a cada trimestre dará lugar ao aprobado da materia. A

cualificación da avaliación ordinaria realizarase facendo a medida entre as cualificacións obtidas

nas tres avaliacións, sempre e cando non exista unha cualificación inferior a 3, o cal suporía o

suspenso na materia. Aqueles alumnos que non consigan superar a materia poderán realizar unha

proba de toda a materia a finais de curso.  Nesta proba final  non se terá en conta o traballo

145



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

realizado.

No mes de setembro haberá outra convocatoria para todo aquel alumnado que non superase a

materia durante o curso.

Criterios de avaliación: correspóndense cos criterios aplicados a cada curso da ESO que foron

desenvolvidos anteriormente.

No caso do  Ámbito lingüístico-social 1 de PMAR, os contidos que debe amosar o alumnado

para a superación da materia pendente cínguense aos contidos mínimos para cada curso.

Para a recuperación da materia pendente correspondente aos ámbitos de PMAR o alumnado

deberá realizar unha serie de exercicios prácticos que lle serán entregados pola profesora do seu

nivel de referencia en cada trimestre e así poder facer un seguimento. A entrega deste material

por parte do alumnado será trimestral e será recollido para a súa corrección nos prazos fixados,

non recolléndose fóra da data limite de entrega.

O material  de  traballo  versará  sobre  os contidos  dos que debe amosar  coñecemento e  será

elaborado polo profesorado que impartiu a materia no curso anterior xa que consideramos que é

quen mellor coñece os contidos traballados durante o curso 2018-2019 ou anteriores. Porén, será

a profesora do nivel de referencia deste curso 2019-2020 a encargada de verificar se o alumnado

pendente asumiu os contidos da avaliación amosando a dispoñibilidade nos horarios posibles para

aclarar calquera dúbida. Ademais será quen entregue, recolla e corrixa os traballos así como a

encargada da realización e corrección das probas escritas.

Actividades de avaliación

A realización adecuada do traballo proposto e a súa entrega puntual no prazo indicado suporá o

40 % da cualificación. O outro 60 % da cualificación corresponderase coa proba obxectiva que se

realizará trimestralmente e versará sobre os contidos do material entregado.

A superación da materia correspondente a cada trimestre dará lugar ao aprobado da materia. A

cualificación da avaliación ordinaria realizarase facendo a medida entre as cualificacións obtidas

nas tres avaliacións, sempre e cando non exista unha cualificación inferior a 3, o cal suporía o

suspenso na materia. Aqueles alumnos que non consigan superar a materia poderán realizar unha

proba de toda a materia a finais de curso.  Nesta proba final  non se terá en conta o traballo

realizado.

No mes de setembro haberá outra convocatoria para todo aquel alumnado que non superase a
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materia durante o curso.

2.9.-METODOLOXÍA DIDÁCTICA

Na educación secundaria obrigatoria farase nos primeiros quince días de clase unha avaliación

inicial que servirá , xunto cos informes individualizados, como punto de partida para saber por

onde  comezar  co  alumnado,  detectar  posibles  necesidades  educativas  e  aplicar  o  reforzo

individualizado correspondente. Os informes tamén serán un referente importante para facerlle o

seguimento ao alumnado.

Ao comezo de cada unidade partirase do nivel previo de coñecementos que o alumnado posúe

para conseguir unha aprendizaxe significativa, progresiva e ben construída.

Os  métodos  empregados  para  acadar  os  nosos  obxectivos  serán  variados  pero  podemos

enumerar os seguintes e ilustralos dalgún exemplo que amosen a liña metodolóxica a seguir.

Dende o punto de vista do profesor: avogamos por un método demostrativo máis que expositivo;

aínda que somos conscientes de que nalgún momento este tamén será empregado. Na medida

do posible evitaremos o coñecido como “clases maxistrais” en favor doutros métodos.

Para  a  consecución  dalgúns  obxectivos  tamén  faremos  uso  do  método  interrogativo  e  de

descubrimento  para  que  o  profesorado  exerza  máis  de  guía  que  de  mero  transmisor  dos

coñecementos. O alumnado tentará acadar os coñecementos grazas ao seu traballo.

Dende o punto de vista do alumno: procurarase combinar a ensinanza individualizada e grupal.

Canto á ensinanza individualizada atenderanse as características específicas de cada alumno/a.

Para isto serán de especial relevancia os datos obtidos da avaliación inicial e dos informes que

nos poidan achegar dende o departamento de orientación

Ao falarmos de ensinanza grupal referímonos ao emprego de técnicas que faciliten a participación

dos diferentes membros do grupo como por exemplo:

 O  remuíño  de  ideas:  útil  para  verificar  os  coñecementos  previos  do  alumnado  sobre

determinado tema.

 O debate:  coa preparación previa dos alumnos/as fomentaremos as súas capacidades

para debater sobre temas relacionados coa materia.

 Traballos en pequeno grupo: cos que pretendemos a colaboración do alumnado entre eles

e a posterior exposición no grupo-clase para compartir e asumir os diferentes contidos.
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A metodoloxía  utilizada  dentro  da  aula  será  fundamentalmente  práctica,  e  trasladaranse  ao

alumnado as nocións teóricas pertinentes en cada caso. Partindo de textos de diferente tipoloxía

(literarios  e  non  literarios)  faranse  actividades  de  lectura,  de  comprensión  oral  e  escrita,  de

produción, de identificación e de análise textual.

Usaranse  distintas  técnicas  dentro  da  aula  para  unha  maior  comprensión  dos  contidos:

potenciarase  o  traballo  individual  e/ou  en  grupo  e  a  participación  activa  do  alumnado;

impulsaranse os hábitos de convivencia, respecto, participación e tolerancia e usarase o galego

de forma oral e escrita na actividade diaria.  Tamén se fomentará a investigación por parte do

alumnado a través de distintas fontes de información e o achegamento ás novas tecnoloxías.

Realizaranse  distintas  actividades  na  aula  de  forma  individual  e/ou  en  pequeno  grupo

relacionados cos bloques de contidos e cos obxectivos que se pretende conseguir. A avaliación

será individualizada, continua e formativa e terá en conta:

- Participación activa e resolución do traballo de aula: exercicios do libro de texto ou doutros

materiais específicos que atendan ás necesidades do alumnado.

- Potenciación da dinámica de grupos.

- Elaboración de resumos, actividades de comprensión lectora e de expresión oral e escrita.

- Probas obxectivas diferentes para establecer o grao de consecución dos obxectivos.

- Actitude positiva cara á materia.

No que respecta ao curso  Ámbito lingüístico-social 1 de PMAR, vanse tratar os  contidos do

ámbito lingüístico e social cunha dimensión globalizadora ou interdisciplinar, de maneira que duns

se  poida  acceder  aos  outros.  Serán  de  preferencia  os  contidos  histórico-xeográficos  os  que

constitúan o marco no que se inscriban as aprendizaxes lingüístico- comunicativas.

Este enfoque integrador,  e ao mesmo tempo  complementar, tamén se aplicará na aprendizaxe

das dúas linguas.  Unha delas servirá de soporte fundamental para a adquisición dos contidos

lingüístico-gramaticais  básicos (neste caso, o galego),  evitando así  reiteracións superfluas e a

partir desa base vanse ir formulando actividades nas que as aprendizaxes e as funcións de cada

unha se vaian diversificando ou especializando, usando para tal fin recursos textuais variados que

eviten  a  identificación  diglósica  do galego  e  do castelán  con certas  ideas,  formas,  temas ou

situacións comunicativas preconcibidas e discriminatorias.

Terá  un  carácter  eminentemente  práctico,  fundamentado  na  realización  permanente  de
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actividades,  de  modo  que  os  alumnos  se  vexan  forzados  a  manipular  constantemente  a

información dada.

Xunto con isto, terá unha dimensión funcional, tentando que os coñecementos adquiridos poidan

ser empregados na vida cotiá,  fóra do estrito contexto escolar,  e vaise partir,  sempre que for

posíbel, de realidades próximas do alumnado para lle facilitar futuras aprendizaxes significativas.

Trátase de fomentar o interese por aprender no alumnado, de ver a utilidade dos coñecementos.

Vaise fomentar, por parte, a participación activa do alumnado a través de traballos individuais ou

en pequenos grupos para facilitar unha aprendizaxe cooperativa e participativa, favorecendo os

procesos de socialización entre o propio alumnado e a construción de aprendizaxes significativas.

Hase  de insistir  na  adquisición  de  estratexias  e  habilidades  para  a  aprendizaxe  (“aprender  a

aprender”) e en aumentar o grao de autonomía persoal. Neste sentido o profesor apenas seá o

guía ou orientador dos traballos que ha de realizar o propio alumnado.

Vaise  procurar  un  ensino  individualizado,  tratando  de  atender  ás  dificultades  particulares  de

aprendizaxe de cada alumno. Isto comporta o deseño de varios tipos de actividades (reforzo e

ampliación).

Seguirase un tratamento progresivo e á vez recorrente dos contidos para facilitar a consolidación

do aprendido e poder observar o grao de consecución das capacidades ao longo do ano lectivo.

Vanse empregar materiais e recursos didácticos variados: manexo de atlas, dicionarios, manuais,

mapas mudos, visionado de filmes… e os novos recursos tecnolóxicos (computadores, encerado

dixital,  internet,  procesadores  de  textos,  correctores  ortográficos,  pesquisadores  en  liña,

dicionarios e enciclopedias virtuais…) para a presentación de traballos,  afianzar contidos ou a

busca de información complementaria, cuxos detalles se poden consultar nas correspondentes

programacións didácticas do ámbito.

O achegamento do alumnado ás TIC ha de efectuarse dun xeito recorrente, dado que en todas as

unidades  se pedirá  ao  alumnado  que  busque  información  en Internet  relacionada  cos  temas

tratados. Para iso contamos, na aula de PMAR, cunhas tabletas que permanecerán na aula en

todo momento.

Habería que matizar que boa parte do noso alumnado non ten acceso a ordenadores fóra do

centro, polo que moitas das actividades deseñadas para a aula utilizando a rede non se poderán

avanzar fóra do centro. Do mesmo xeito, o material complementario que se lle podería trasladar
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ao alumnado á súa conta de usuario ou a un cartafol para reforzar ou ampliar coñecementos,

tampouco resultaría moi operativo se logo non o poden consultar fóra do centro ao non dispoñer

de ordenadores.

Por último, cómpre indicar que  non se seguirá unha metodoloxía única e pechada, senón unha

serie  de  opcións  múltiplas  e  complementares,  baseadas  no  principio  da  flexibilidade  para

podérense adecuar, o máximo posíbel, ao estilo de aprendizaxe do alumnado.

Tipos de actividades

Actividades de  motivación e avaliación inicial. Para este fin pódense utilizar materiais diversos:

informacións orais ou escritas do profesor, análise de imaxes ou noticias de prensa, cuestións que

induzan o alumnado a intervir e expresar as súas opinións póndoas en común co grupo-clase, etc.

Estas actividades, ademais de servir de estímulo para abordar o tema, permítennos verificar os

coñecementos previos dos alumnos, as carencias, os erros, etc. para así poder adecuar o método

a seguir no tratamento do tema.

Actividades  de  incorporación,  comprensión  e  aplicación de  nova  información.  Lectura  e

comprensión de textos, análise de imaxes e gráficos, consulta doutras fontes de información -

manexo  de dicionarios,  bibliotecas (incluídas as virtuais)-,  xogos e  simulacións,  resolución de

problemas, aplicación das informacións obtidas a novos contextos e materiais, etc.

Utilización  de  elementos  de  aprendizaxe  participativa  que  introduzan  formas  colectivas  de

tratamento da información, como debates, informes, exposicións, investigacións, etc.

Actividades de síntese e revisión. Poden consistir en analizar unha imaxe ou un gráfico, elaborar

ou completar un mapa conceptual, redactar un informe utilizando distintas informacións, etc.

Actividades  específicas  destinadas  ao  coñecemento  dos  mecanismos  que  rexen  as  normas

lingüísticas (gramaticais,  ortográficas, léxicas) e textuais,  partindo de usos contextualizados ou

das propias producións do alumnado.

Actividades  de  modelado  de  actitudes. Vanse  introducir  actividades  para  “aprender  a  ser”:

desvelar prexuízos racistas, xenófobos e sexistas na linguaxe e nos comportamentos ou fomentar

actitudes solidarias, tolerantes e preservadoras do medio ambiente.

Potenciación de actividades non formais, como saídas escolares.

Actividades de autoavaliación e coavaliación. Postas en común de actividades e análise dos erros
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en grupo, diario semanal onde recollan o que aprenderon, as dificultades que encontraron, o que

deberían mellorar... Valoración dos propios resultados ou os dos seus compañeiros, etc.

No que respecta á materia de Oratoria, esta precisa dunha metodoloxía específica e debido ao

carácter eminentemente práctico das clases. Resulta prioritario crear no grupo e na relación do

grupo coa profesora un ambiente relaxado que favoreza actitudes de colaboración e de axuda

recíproca.  Nesta  aula  os  alumnos  e  alumnas  exercen  constantemente  como actores  e  como

espectadores dentro do grupo. A profesora fará rotar os papeis de orador, intérprete, oínte puro e

espectador  crítico,  evitando así  que determinados alumnos monopolicen sempre unha mesma

función.  Non  só  atenderemos  aos  aspectos  teóricos  da  materia,  os  cales  serán  meramente

instrumentais,  senón  que  principalmente  redundaremos  nos  aspectos  prácticos  (xestualidade,

calidade da voz, posicións, maneiras de estar…).

En resumo, o traballo será fundamentalmente práctico: poucos contidos de carácter conceptual e

moitas actividades que permitan desenvolver as destreza fundamentais vinculadas coa materia.

Así mesmo  o traballo cooperativo é fundamental na aprendizaxe desta materia. Por outra parte,

procuraremos  a  coordinación  e  o  traballo  interdisciplinar  con  outros  departamentos,  pois  as

habilidades aprendidas nesta materia redundarán en beneficio de calquera outra aprendizaxe que

poida adquirir o alumnado.

2.10.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O material obrigado que o alumnado da ESO terá que traer á aula diariamente é o libro de texto,

os libros de lectura obrigada se se fai a lectura na clase, o caderno de aula, unha axenda e o

material complementario.

Os libros de texto deste curso son:

1º ESO. Lingua galega e literatura. (2015) Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-5179-3.

2º ESO. Lingua galega e literatua (2016) Editorial Teide. ISBN:978-84-307-9084-5.

3º ESO. Lingua e literatura. 3º ESO. (2011) Editorial Rodeira. ISBN: 978-84-8349- 285-7.

4º ESO. Lingua galega e literatura. 4º ESO. (2016) Ed. Baía. ISBN: .978-84-9995-195-9

Na materia de lingua portuguesa avogamos pola creación e combinación de diferentes materiais

pero si temos como libros de referencia para o alumnado os seguintes:

1º ESO: Entre nós 1. Ed. LIDEL, ISBN: 978-972-757-763-7

Os libros de lectura obrigada.

Proporase a lectura dun libro por trimestre. A súa lectura realizarase individualmente e fóra do
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horario  lectivo.  É  unha  actividade  obrigatoria  e  que  se  avaliará  mediante  probas  orais  e/  ou

escritas.

O alumnado da ESO utilizará preferentemente un cartafol  no cal  destinará unha área para a

materia de Lingua Galega e Literatura e outra para a materia de Segunda lingua estranxeira:

Portugués no caso de ter escollido esta materia como optativa. Nos niveis máis baixos, 1º e 2º

ESO, recollerase mínimo unha vez por avaliación e poráselle nota ao alumno/a.

As directrices que se propoñen desde o departamento para o alumnado de 1º e 2º da ESO en

canto á utilización do caderno son:

 Poñer sempre a data na que temos a clase.

 Redactar as preguntas das actividades cun bolígrafo dunha cor e contestar con outro.

 Coidar a presentación, a limpeza, a claridade, a letra e que o caderno estea actualizado.

 Marcar sempre dalgún xeito as actividades que se corrixen na aula.

 Incluír os esquemas e explicacións que se fagan na aula.

A axenda servirá para anotar todo o que o alumnado debe lembrar e para ir adquirindo hábitos de

traballo. Non deberá esquecer o alumnado o material complementario: bolígrafo, lapis, afialapis …

No dous primeiros cursos teranse en conta distintos indicadores para a avaliación lectora:

- a utilización do dicionario

- a identificación da idea principal do texto

- a comprensión lectora

- a lectura expresiva

- a velocidade lectora

- o goce coa lectura

Nos dous últimos cursos (3º e 4º) valorarase que fagan unha lectura intensiva (para informarse

minuciosamente),  unha  lectura  selectiva  (para  buscar  información  específica),  unha  lectura

extensiva (a lectura rápida dun texto longo) e a lectura oceánica (buscar a idea global do texto).

Entregaráselle  ao alumnado material  complementario en fotocopias en momentos concretos e

tamén en formato electrónico, referido aos distintos bloques de contidos. Utilizaranse cando se

precisen, dicionarios da lingua galega,  de sinónimos ou de dúbidas e diferentes recursos que

ofrecen as bibliotecas e/ou as TIC.

As novas tecnoloxías tamén estarán presentes nos distintos niveis da ESO. No que respecta a 1º

e 2º da ESO ao estar implantado o Proxecto ABALAR favorece o emprego das novas tecnoloxías
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na aprendizaxe da materia. En 3º e 4º da ESO a introdución da novas tecnoloxías e o seu uso no

proceso de aprendizaxe levarase a cabo na aula de informática ou na biblioteca. Estas sesións

específicas  servirán  para  actualizar  e  afianzar  os  coñecementos  do  alumnado  en  Sintaxe,

Gramática e Sociolingüística.

O uso das TIC suporá probablemente unha motivación importante para o alumnado e facilitará as

explicacións na aula. Para estas actividades partirase dos recursos que ofertan as editoriais e os

que  ofrecen  páxinas  como  galego.org,  gl.wikipedia.org,  bvg.udc.es,  culturagalega.org.…

aproveitables moitas delas para traballar e afianzar contidos de Lingua e Literatura.

Neste  sentido,  buscarase  a  iniciación  ao  texto  literario  coa  visita  a  páxinas  diversas

proporcionadas polo profesorado, para motivar ao alumnado en diferentes tarefas: produción de

textos  poéticos  propios;  coñecemento  das  características  específicas  de  textos  poéticos,

narrativos  e  dramáticos;  selección  de  información  arredor  dalgún  autor-a  e/ou  obra  concreta;

audicións de textos poéticos, narrativos…

Habería que matizar que boa parte do noso alumnado non ten acceso a ordenadores fóra do

centro, polo que moitas das actividades deseñadas para a aula utilizando a rede non se poderán

avanzar fóra do centro. Do mesmo xeito, o material complementario que se lle podería trasladar

ao alumnado á súa conta de usuario ou a un cartafol para reforzar ou ampliar coñecementos,

tampouco resultaría moi operativo se logo non o poden consultar fóra do centro ao non dispoñer

de ordenadores.

É importante resaltar neste intre a implicación que o noso departamento ten na implantación do

PROXECTO ABALAR. Todos os membros do departamento colaboran na consecución deste plan

sempre e cando a infraestrutura o permite.

No grupo de  PMAR,  o material obrigado que o alumnado terá que traer á aula diariamente é o

libro de texto, os libros de lectura obrigada xa que se fará a lectura na clase, o caderno de aula,

unha axenda e o material complementario.

Libro de texto:

Programa de Mellora Ámbito lingüístico e social. Nivel 1, Ed. Xerais. ISBN 978-84-9121-228-7.

Recursos Didácticos
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 Enderezos  da  Internet.  Cada  tema  dispón  de  enderezos  da  Internet  que  serven  para

reforzar e complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema.

 Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os

coñecementos previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas.

 Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de

ampliación para consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos

importantes.

 Actividades de Avaliación Final para avaliar o nivel de logro de cada un dos Estándares de

Aprendizaxe acadado polos alumnos.

Outros recursos bibliográficos.

Utilizaranse  recursos  bibliográficos  procedentes  da  biblioteca  do  instituto  e  dos  distintos

departamentos que afectan ao ámbito. Son dicionarios, atlas históricos e xeográficos, e libros de

temática diversa sobre a xeografía, a historia e a arte, lingua e literatura.

Materiais de reprografía. 

Exercicios, apuntes, ou calquera outro tipo de material elaborado ou seleccionado pola profesora,

fotocopiado nas instalacións do centro e entregado aos/ás alumnos/as.

Medios informáticos. Maleta de tablets.

Medios audiovisuais. Canón e pizarra dixital da aula.

Dada a natureza da materia de Oratoria, o material a utilizar será facilitado polo profesorado: 

-Textos orais (audios, vídeos…) que sirvan de modelo e de fonte informativa 

-Textos escritos que fornezan información adecuada aos temas tratados. 

2.11.-EDUCACIÓN EN VALORES E TEMAS TRANSVERSAIS

A educación en valores incide na necesidade de achegar ao alumnado unha formación neste

aspecto dende todas as materias que conforman o currículo.

Dende o Departamento de lingua galega e literatura procuramos fomentar a educación en valores

a  través  da  nosa  materia;  ben  sexa  achegando  informacións  precisas,  ben  fomentando  a

convivencia e respecto nas aulas e fóra delas.

Algún dos temas que achegamos ao alumnado dos diferentes cursos son:
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O interculturalismo: fomentando o respecto por todas as culturas e a convivencia e intercambio

pacífico entre elas.

A igualdade: a valoración de todos os seres humanos como iguais vincúlase nas nosas aulas á

praxe dun trato igualitario e sen discriminacións sociais, raciais ou culturais. Fomentamos en todo

momento a igualdade entre sexos e procuramos achegárllela ao noso alumnado con textos e

actividades prácticas onde non hai roles preestablecidos.

A  ecoloxía;  educación  ambiental:  o  coidado  do  planeta  no  que  vivimos  e  unha  actitude

responsable  tanto  na  potenciación  de  proxectos  de  desenvolvemento  sostible  como  o

achegamento a un consumo responsable por parte do alumnado.

O rexeitamento de todo tipo de violencia;  educación para a paz:  a través do achegamento á

realidade actual potenciamos nas aulas o afastamento da violencia de calquera tipo e a aposta

polas solucións dialogadas. Incidimos neste contido ao longo de todo o curso e en todos os niveis

educativos e participemos activamente na conmemoración do Día da paz como plasmación xeral

do traballo de todo o curso.

A educación para a saúde:  é unha constante nas aulas o fomento dos hábitos saudables.  O

achegamento a determinadas áreas do léxico, tanto do galego coma do portugués, ofrécenos a

posibilidade de acoutar este tema así como outros temas transversais como a educación vial ou a

educación para o consumidor.

En  PMAR,  no  Ámbito lingüístico-social  1,  a educación en valores incide na necesidade de

achegar ao alumnado unha formación neste aspecto dende todas as materias que conforman o

currículo.

As medidas concretas coas que traballaremos os elementos transversais son, basicamente, os

seguintes:  a  expresión  oral  e  escrita  e  o  emprego  das  tecnoloxías;  a  educación  cívica,  a

educación para o respecto aos dereitos humanos e a paz, a educación para a igualdade entre os

sexos e a prevención da violencia; a educación ambiental e o fomento do espírito emprendedor.

A Expresión oral e escrita, así como a comprensión lectora traballarémola:

 Esixíndose unha boa redacción e presentación tanto dos exames como dos traballos que

realicen ao longo do curso.
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 Con postas en común sobre determinados aspectos, nos que deben facer un razoamento

ben argumentado.

 Lendo artigos de prensa (La Voz de la Escuela).

 Cos debates por equipos.

 Coas exposicións orais.

 Coa lectura de textos, contribuíndo a hora de lectura semanal.

O desenvolvemento para a igualdade a todos os niveis e a concienciación para evitar todo

tipo de violencia traballarémola:

 Desenvolvendo actitudes dialogantes para potenciar a tolerancia e o respecto das ideas,

crenzas ou costumes diferentes ás propias.

 Desenvolver actitudes de rexeitamento ante as desigualdades sociais e económicas dos

individuos e dos colectivos sociais.

 Corrixindo xuízos sexistas, dando un tratamento equilibrado ó papel desempeñado polos

homes e as mulleres no desenvolvemento dos acontecementos históricos.

 Coñecendo e valorando a loita das mulleres polos seus dereitos.

 Valorando o papel das mulleres nos avances da sociedade ao longo da historia e en todos

os seus aspectos

 Participando en debates con actitude crítica e tolerante, argumentando as opinións propias

e empregando o diálogo como medio de resolución das diferenzas de actitude e de pensamento

 Analizando conflitos socioeconómicos e políticos, tanto presente como da historia pasada

con actitude crítica e construtiva, fuxindo de posicións e solucións maniqueas.

Os  valores  para  a  democracia,  o  pluralismo  político  e  a  igualdade  a  nivel  xeral

traballarémola:

 Coñecendo e valorando as dificultades polas que atravesaron os homes e mulleres para

conseguir os dereitos e liberdades ao longo da Historia.

 Analizando  e  estudando  problemas  con  dimensión  ética  dun  mundo  cada  vez  mais

globalizado:  gasto  armamentístico,  drama  dos  refuxiados  e  inmigrantes,  explotación  laboral,

desigualdades ricos-pobres...

 Valorando a democracia como o mellor sistema para solucionar problemas de conflitividade

social e política.

 Apreciando  os  dereitos  e  as  liberdades  humanos  como  dereitos  irrenunciables  da

humanidade ao longo da Historia.

 Promovendo actitudes democráticas e de solidariedade con outros pobos e culturas.

O desenvolvemento sustentable traballarémola:
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 Coñecendo e valorando os logros da civilización romana na organización da súas cidades.

E a súa preocupación polo benestar dos seus cidadáns.

 Valorando e respectando o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico, asumindo a

responsabilidade da súa conservación e mellora.

O afianzamento do espírito emprendedor traballarémola:

 Co comentario de textos históricos e xeográficos sinxelos onde o alumnado debe amosar a

súa capacidade para sintetizar, relacionar causas e consecuencias e facer conclusións baseadas

no seu coñecemento.

 Valorando nos traballos en grupo a boa organización e a distribución de tarefas feita.

 Valorando a realización dos traballos individuais por iniciativa propia.

Insistindo na importancia do papel individual e o espírito de superación do home e a muller ao

longo da historia.

2.12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Entendendo a diversidade como todo tipo de diferenzas que individualiza a cada ser humano, a

atención á diversidade refírese a todo o alumnado que manifeste unha Necesidade Educativa

Especial.  Isto  achéganos  a  unha  realidade  moi  variada  que  comprende  a  alumnado  con

deficiencias físicas, psíquicas ou sensoriais, etc., alumnado con sobredotación ou alumnado con

distintos ritmos de traballo, estilo de aprendizaxe, coñecementos previos, experiencias e intereses.

Isto implica que o sistema educativo é quen de responder a todas estas diferenzas. É por iso que

establecemos dentro das medidas ordinarias de atención á diversidade a metodoloxía descrita

anteriormente  en  tanto  que  persegue  dar  resposta  ás  diferenzas  que  se  detecten  dentro  da

mesma  aula.  Á  parte  disto  o  noso  departamento  establece  como  medidas  de  atención  á

diversidade  o  reforzo  educativo,  a  ACI  e  os  Programas  de  mellora  da  aprendizaxe  e  do

rendemento (PMAR)

Para establecer as medidas de atención á diversidade na propia aula é imprescindible recompilar

información sobre o grupo tras a realización da avaliación inicial:

• O número de alumnos e alumnas.

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

• As  fortalezas  que  se  identifican  no  grupo  en  canto  ao  desenvolvemento  de  contidos

curriculares.

• As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da

eficacia de medidas, etc.).
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• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os

traballos cooperativos.

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do

grupo.

Ademais,  a  avaliación  inicial  achéganos  información  individualizada  dos  estudantes.  A

partir dela poderemos:

• Identificar  os  alumnos  ou  as  alumnas  que  necesitan  un  maior  seguimento  ou

personalización  de  estratexias  no  seu  proceso  de  aprendizaxe.  (Débese  ter  en  conta  aquel

alumnado  con  necesidades  educativas,  con  altas  capacidades  e  con  necesidades  non

diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar,

etc.).

• Saber  as  medidas  organizativas  a  adoptar.  (Planificación  de  reforzos,  situación  de

espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).

• Establecer  conclusións  sobre  as  medidas  curriculares  a  adoptar,  así  como  sobre  os

recursos que se van empregar.

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.

• Acoutar  o  intervalo  de  tempo  e  o  modo  en  que  se  van  avaliar  os  progresos  destes

estudantes.

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

•

2.12.1.-Reforzo educativo

O profesorado valorará a necesidade de resolver as carencias respecto a un tema ou habilidade

concretos entregándolle material de reforzo ao alumnado que as presente. É deste xeito tarefa do

profesorado detectar a necesidade de cada alumno/a e proporcionarlle elementos adecuados á

dita necesidade.

Referímonos deste xeito á achega de material en diferentes soportes que potencien que todo o

alumnado acade os obxectivos propostos para o curso.

No caso de alumnado con asistencia a programas de reforzo educativo con atribución horaria,

nestas aulas o profesorado encargado, coordinado co profesor da materia, centrará o seu labor en

resolver as principais carencias do alumno co fin de que este poida acadar unha cualificación
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positiva na materia.

Así mesmo, no caso de o alumnos ter pendente a materia de cursos anteriores, traballaranse os

contidos  de  xeito  que  o  alumno  poida  remediar  as  súas  carencias  e  acadar  os  obxectivos

propostos para o curso da materia pendente e, ao mesmo tempo, poida ir adquirindo e asimilando

os contidos do novo curso académico. Para iso é imprescindible a colaboración entre o profesor

da materia do curso e o profesor de Reforzo, diagnosticando entre os dous as principais carencias

e proporcionándolle ao alumno os elementos necesarios para solucionalas.

2.12.2.-Adaptación curricular

Nalgún  caso  a  atención  que  precisa  algún  alumnado  require  unha  maior  concreción  e

individualización. Achégansenos casos onde as medidas cualificadas como Reforzo Educativo ou

Agrupamento específico non son abondas polo que propomos adoptar a medida da Adaptación

Curricular.

Trátase de casos onde,  axudados e guiados polo Departamento de Orientación,  modificamos

dende contidos ata criterios de avaliación para achegármonos o máis posible ás necesidades do

alumnado.

159



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

3.-PROGRAMACIÓN DE BACHARELATO

3.1.-INTRODUCIÓN

O Bacharelato ten como finalidade (Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a  mellora da

calidade educativa) proporcionarlle ao alumnado formación, madurez intelectual e humana e os

coñecementos  e  habilidades  que  lles  permitan  desempeñar  as  súas  funcións  sociais  e

incorporarse  á  vida  activa  con  responsabilidade  e  competencia.  Así  mesmo,  o  bacharelato

capacitará ao alumnado para acceder á educación superior.

As  materias  comúns  do  Bacharelato  contribuirán  á  formación  xeral  dos  alumnos  e  alumnas,

mentres que as materias propias de cada modalidade de Bacharelato e as materias optativas

proporcionaranlles unha formación máis especializada,  preparándoos e orientándoos cara aos

estudos posteriores ou cara á actividade profesional. Será necesaria unha práctica de aula que

fomente o traballo interactivo, cooperativo, rigoroso, reflexivo, conectado coa realidade e co uso

das  novas  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,  que  fomente  o  espírito  crítico,  a

investigación, a innovación, o traballo ben feito e a autoavaliación.

O obxectivo da materia de Lingua e Literatura galegas no Bacharelato é «a adquisición e mellora

da  competencia  comunicativa,  entendida  esta  coma  unha  competencia  ampla  que  abrangue

saberes  lingüísticos,  sociolingüísticos  e  discursivos  e  que  lles  deber  reportar  ao  alumnado a

capacidade  para  usar  a  lingua  (tanto  a  nivel  produtivo,  coma  receptivo  e  interaccional)  nas

diversas  esferas  da  actividade  social  e  individual…  ».  O  enriquecemento  da  capacidade

comunicativa do alumnado servirá para usar a lingua nas distintas esferas da actividade social e

individual. Ao longo da etapa haberá unha maior sistematización de coñecementos lingüísticos e

literarios e unha maior  complexidade na tipoloxía de textos e situacións comunicativas que o

alumnado utilizará.

O nivel de coñecementos de lingua e literatura que se adquire ao rematar o bacharelato ten que

ver con:

1. Comprender unha ampla variedade de textos orais e escritos cun alto nivel de dificultade.

2. Expresarse de forma fluída e espontánea en distintos contextos comunicativos.

3. Producir textos ben estruturados sobre temas complexos.

4. Mostrar un uso correcto da norma ortográfica e morfosintáctica.

As  ensinanzas  de  bacharelato  rexeranse  para  o  curso  2017-2018  polo  Decreto  86/2015  que

establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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3.2.-OBXECTIVOS XERAIS DE BACHARELATO

De  acordo  co  Decreto  86/2015  o  bacharelato  contribuirá  a  desenvolver  no  alumnado  as

capacidades que se recollen a continuación de xeito resumido.

a)Exercer a cidadanía democrática e adquirir unha conciencia cívica responsable, que fomente a

corresponsabilidade  na  construción  dunha  sociedade  xusta  e  equitativa  e  favoreza  a

sustentabilidade.

b)Consolidar  unha madureza persoal  e social  que lle  permita actuar  de forma responsable  e

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico.

c)Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular,  a violencia

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas.

d)Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e)Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e castelá.

f)Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g)Utilizar con solvencia e responsabilidade as TIC.

h)Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes

históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito  solidario  no

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i)Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades

básicas propias da modalidade elixida.

l)Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e

a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m)Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo
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en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n)Desenvolver a sensibilidade artística e literaria,  así como o criterio estético,  como fontes de

formación e enriquecemento cultural.

ñ)Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e

impulsar condutas e hábitos saudables.

o)Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p)Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

3.3.-CONTIDOS E SECUENCIACIÓN EN UNIDADES

De acordo co Decreto 86/2015 os contidos de bacharelato son os que, de maneira abreviada, se

refiren a continuación:

3.3.1.-Contidos 1º Bacharelato

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza diversa.

B1.2.  Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  expositivos  e  argumentativos  sobre

temas especializados do ámbito educativo.

B1.3.  Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  procedentes  dos  medios  de

comunicación social (entrevistas, documentais, series e películas).

B1.4.  Desenvolvemento  de  habilidades  de  escoita  activa,  cunha  actitude  de  interese,  de

cooperación e de respecto.

B1.5.  Produción (planificación e  execución de textos  orais  relacionados con algún contido  do

currículo ou tema de actualidade) adecuada á situación comunicativa, con coherencia, cohesión,

corrección, coa axuda das TIC, así como de elementos non verbais e con control das emocións ao

falar en público.

B1.6.  Presentación  oral  de  textos  expositivos  e  argumentativos,  do  ámbito  educativo  e  de

divulgación científica e cultural.

B1.7.  Produción de discursos orais,  en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun

tema de actualidade.
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B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da

vida cotiá, en diferentes rexistros.

B1.10.  Aplicación  dos  coñecementos  gramaticais  á  avaliación  e  mellora  da  expresión  oral  e

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.

B1.11. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta

pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

B2.1. Aplicación de estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para

comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade.

B2.2. Planificación e produción de textos adecuados, coherentes e ben cohesionados; axustados

ás normas gramaticais e ben presentados.

B2.3.  Comprensión,  produción  e  síntese  de  textos  expositivos  e  argumentativos  do  ámbito

educativo e de divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e enciclopedias).

B2.4. Comprensión, produción e valoración de textos procedentes dos medios de comunicación

social tanto os publicitarios como os periodísticos de carácter informativo e de opinión.

B2.5.  Análise  dos  textos  descritivos:  intención  comunicativa,  estrutura  formal  e  de  contido,  e

características lingüísticas.

B2.6.  Análise  dos textos  expositivos:  intención comunicativa,  estrutura  formal  e  de contido,  e

características lingüísticas.

B2.7.  Análise  dos  textos  narrativos:  intención  comunicativa,  estrutura  formal  e  de  contido,  e

características lingüísticas.

B2.8. Análise dos textos argumentativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e

características lingüísticas.

B2.9.  Análise  dos  textos  dialogados:  intención  comunicativa,  estrutura  formal  e  de  contido,  e

características lingüísticas.

B2.10. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e posterior

organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Coñecemento e reflexión sobre os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación,

linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas lingüísticas.

B3.2.  Coñecemento dos diferentes rexistros lingüísticos e dos factores que inciden no uso da

lingua en distintos ámbitos e valoración da importancia de utilizar o rexistro adecuado en relación

coa situación comunicativa.

B3.3. Produción de textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de
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corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

B3.4. Caracterización morfolóxica, semántica e sintáctica do substantivo e do adxectivo.

B3.5. Coñecemento, tipoloxía e caracterización dos determinantes (artigo, demostrativo, posesivo,

interrogativos, exclamativos, cuantificadores e identificadores).

B3.6. Recoñecemento, descrición e uso da categoría verbal e das perífrases verbais.

B3.7. Recoñecemento, observación, uso e explicación dos conectores textuais.

B3.8. Coñecemento, caracterización e tipoloxía do adverbio e das locucións adverbiais.

B3.9. Coñecemento, caracterización e tipoloxía dos pronomes.

B3.10. 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  e  nos  que  se  eviten

estereotipos lingüísticos ou culturais.

B3.11. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver

unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade.

B4.1. Funcións sociais da lingua.

B4.2. Diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica.

B4.3. A lusofonía.

B4.4. Multilingüismo e plurilingüismo. Lingua minoritaria e lingua minorizada. Conflito lingüístico e

diglosia. Ecolingüismo.

B4.5.  Historia  da  lingua:  do  latín  ao  galego;  situación  lingüística  da  Península  antes  da

romanización; substrato e o estrato latino (principais evolucións fonéticas do latín ao galego). A

Romanización e o nacemento das linguas romances; o superestrato.

B4.6. Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e as familias léxicas irregulares.

B4.7.  Historia  da lingua:  o galego antigo  (Idade Media),  emerxencia  e declive,  características

lingüísticas, contexto histórico e cultural, e situación sociolingüística.

B4.8.  Historia  da lingua:  galego medio;  dialectalización da lingua (séculos  XVI,  XVII  e  XVIII);

contexto histórico e cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas.

B4.9.  Historia da lingua: galego moderno (desde o século XIX ata 1916);  contexto histórico e

cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas.

Bloque 5. Literatura.

B5.1.  Definición  dos  conceptos  "literatura"  e  "texto  literario",  caracterización  dos  diferentes

xéneros e análise dos seus principais recursos formais e descrición da cronoloxía xeral da historia

da literatura galega.
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B5.2. Definición de "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas,

relación histórica da súa vitalidade e mais das principais manifestacións e compilacións realizadas

nos diferentes períodos históricos ata a actualidade.

B5.3.  A literatura medieval:  contextualización sociohistórica  e sociolingüística  das súas orixes,

definición das características principais e análise da lírica profana (cantiga de

amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval.

B5.4. Lectura de textos significativos da literatura medieval, identificación das súas características

temáticas e formais e relación destas co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero

ao que pertencen.

B5.5. A literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualización sociohistórica e

sociolingüística da produción desta etapa, e descrición e análise das obras e os/as autores/as

principais.

B5.6.  Lectura  de  textos  significativos  da  literatura  do  galego  medio,  identificación  das  súas

características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o

xénero ao que pertencen.

B5.7. A literatura do Rexurdimento: contextualización sociohistórica e sociolingüística da produción

do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e descrición e análise das obras e os/as

autores/ as principais deste período.

B5.8.  Lectura  de  textos  significativos  dos/das  principais  autores/as  do  Prerrexurdimento,  o

Rexurdimento pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificación das súas características

temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que

pertencen.

Secuenciación

No seguinte  cadro  indícase  como están estruturadas  as  16 unidades  didácticas,  así  como o

contido que se traballa en cada apartado e os estándares de aprendizaxe que se terán en conta.

Tanto os contidos como o estándares de aprendizaxe aparecen representados por medio das

abreviaturas que se lle asignan no Decreto 86/20015 nas páxinas 26887 e ss. e que aparecen

desenvolvidos no Apartado “Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe”

U

D

   

I. Lingua e comunicación

CONTIDOS

B1.1

B3.1

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE

(COMPETENCIAS BÁSICAS)

LGB1.1.2 (CCL, CAA)

LGB3.1.1 (CCL, CSC)
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.

1

B3.2

B4.1

B4.3

B4.4

LGB3.2.1(CCL,CSC);LGB3.2.2  (CCL,

CSC)

LGB4.1.1 (CCL, CSC)

LGB4.3.11 (CCL)

LGB4.4.1 (CCL)

II. O galego como lingua románica.

Do  latín  ao  galego.  Do  latín  ao

galego

B2.1

B4.4

LGB2.1.3 (CCL)

LGB4.2.3 (CCL, CSC, CCEC)

U

D

.

2

I. Un mundo de linguas. B2.1 LGB2.1.3 (CCL)

U

D

.

3

I. O nome B3.4 LGB3.4.1 (CCL, CAA)

II. O texto descritivo B1.5

B2.2

LGB1.5.1(CAA,CCL);LGB1.5.2  (CAA,

CSIEE)

LGB2.2.1 (CCL)

U

D

.

4

I.  Os pronomes persoais, relativos,

interrogativos e exclamativos

B3.9 LGB3.9.1 (CCL, CAA)

II. O texto dialogal B1.3

B2.9

LGB1.3.1  (CCL,  CSC,  CCEC);

LGB1.3.2 (CCL, CSC)

LGB2.9.1 (CCL)

U

D

.

5

I. As palabras adnominais. B3.5 LGB3.5.1 (CCL, CAA)

II. O texto expositivo B1.3

B2.3

B2.5

B2.6

LGB1.3.2 (CCL, CSC)

LGB2.3.1 (CCL, CD, CAA);

LGB2.3.2(CCL);LGB2.3.4(CCL,CAA);

LGB2.3.5 (CCL)

LGB2.5.1 (CCL)

LGB2.6.1 (CCL)

U

D

.

6

I. O verbo (i) B3.6 LGB3.6.1 (CCL, CAA)

II. O texto narrativo B1.5

B2.7

B2.8

LGB1.5.5 (CCL, CSC, CSIEE)

LGB2.7.1 (CCL)

LGB2.8.1 (CCL)

U

D

.

7

I. O verbo (ii) B3.6 LGB3.6.1 (CCL, CAA)

II. O texto argumentativo B2.3 LGB2.3.1 (CCL, CD, CAA); LGB2.3.2

(CCL); LGB2.3.4 (CCL, CAA)
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U

D

.

8

I.  Adverbios,  preposicións  e

conxuncións

B3.7

B3.8

LGB3.7.1 (CCL, CAA)

LGB3.8.1 (CCL, CAA)

II. Comentario crítico de textos B2.1

B2.3.

LGB2.1.1  (CCL,  CAA);  LGB2.1.2

(CCL, CSC)

LGB2.3.3 (CCL)

U

D

.

9

I.  Introdución  xeral  á  literatura

galega

B5.1 LGB5.1.1  (CCL);  LGB5.1.2  (CCL);

LGB5.1.3 (CCL)

II. Comentario de textos literarios B5.4

B5.6

LGB5.4.1 (CCL)

LGB5.6.1 (CCL);

U

D

.

1

0

I. O galego na Idade Media B4.7 LGB4.5.1; LGB4.5.2, LGB4.5.3 (CCL,

CSC)

II.  A  literatura  galego-portuguesa

medieval. Cuestións xerais

B5.2 LGB5.2.1 (CCL); LGB5.2.2 (CCL);

U

D

.

1

1

I. Lírica profana medieval. Cantigas

amorosas

B5.3

B5.4

LGB5.3.1 (CCL)

LGB5.4.1 (CCL)

U

D

.

1

2

I.  Cantigas  de  burlas,  xéneros

menores, cantigas de Santa María e

prosa medieval.

B5.3

B5.4

LGB5.3.1 (CCL)

LGB5.4.1 (CCL)

U

D

.

1

3

I.  Os  Séculos  Escuros  e  o  pre-

rexurdimento

B4.8 LGB4.6.1  (CCL);  LGB4.6.2  (CCL,

CSC);  LGB4.6.3  (CCL,  CSC);

LGB4.6.1 (CCL)

II.  A literatura  galega  nos  Séculos

Escuros.

B5.6 LGB5.6.1 (CCL)

;

U

D

.

1

4

I.  A  lingua  galega  na  época  do

Rexurdimento

B4.9 LGB4.7.1  (CCL);  LGB4.7.2  (CCL,

CSC);  LGB4.7.3  (CCL,  CCS);

LGB4.7.4 (CCL); LGB4.7.5 (CCL)

II.  Claves  do  rexurdimento.  Os

precursores

B5.7

B5.8

LGB5.7.1 (CCL)

LGB5.8.1 (CCL)

U I. O Rexurdimento pleno (i). Rosalía B5.7 LGB5.7.1 (CCL)
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D

.

1

5

de Castro B5.8 LGB5.8.1 (CCL)

II.  A poesía  costumista  na  fin  de

século. A escola rosaliana.

B5.7

B5.8

LGB5.7.1 (CCL)

LGB5.8.1 (CCL)

U

D

.

1

6

I.  O  rexurdimento  pleno  (ii).

Eduardo  Pondal.  A  escola

pondaliana

B5.7

B5.8

LGB5.7.1 (CCL)

LGB5.8.1 (CCL)

II. Curros Enríquez e a súa escola

poética.

B5.7

B5.8

LGB5.7.1 (CCL)

III.  A  prosa  e  o  teatro  do

Rexurdimento.

B5.7

B5.8

LGB5.7.1 (CCL)

LGB5.8.1 (CCL)

3.3.2.-Contidos 2º Bacharelato

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza diversa.

B1.2.  Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  expositivos  e  argumentativos  sobre

temas especializados do ámbito educativo.

B1.3.  Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  procedentes  dos  medios  de

comunicación social (xéneros informativos e de opinión, e da publicidade).

B1.4.  Desenvolvemento  das  habilidades  de  escoita  activa,  cunha  actitude  de  interese,  de

cooperación e de respecto.

B1.5.  Produción (planificación e  execución de textos  orais  relacionados con algún contido  do

currículo ou tema de actualidade) adecuada á situación comunicativa, con coherencia, cohesión,

corrección, coa axuda das TIC, así como de elementos non verbais e con control das emocións ao

falar en público.

B1.6.  Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

B1.7.  Exposición  oral  de  textos  expositivos  e  argumentativos,  do  ámbito  educativo  e  de

divulgación científica e cultural.

B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun

tema de actualidade.

B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da

vida cotiá, en diferentes rexistros.

B1.10.  Aplicación  dos  coñecementos  gramaticais  á  avaliación  e  mellora  da  expresión  oral  e

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.

B1.11. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta
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pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

B2.1. Comprensión e produción de textos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional

e  empresarial  con  axuda  de  estratexias  e  coñecementos  lingüísticos,  sociolingüísticos  e

pragmáticos.

B2.2. Planificación, produción e  revisión de textos de distintos ámbitos adecuados, coherentes e

ben cohesionados; axustados ás normas morfolóxicas e gramaticais e ben presentados.

B2.3. Produción de traballos educativos individuais e en grupo sobre temas polémicos do currículo

ou da actualidade social, científica e cultural.

B2.4.  Análise e comentario de textos expositivos e argumentativos propios dos ámbitos educativo,

xornalístico, profesional e empresarial.

B2.5. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas e dixitais e posterior

organización e revisión das producións cos recursos que ofrecen as TIC.

B2.6.  Descrición  das  propiedades  do  texto  e  análise,  nas  producións  propias  e  alleas,  dos

procedementos lingüísticos básicos de adecuación, coherencia e cohesión.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas propios do galego e das transformacións fonéticas que se

dan nas palabras ao longo da cadea falada.

B3.2. Coñecemento e explicación das variedades dialectais de Galicia.

B3.3.  Análise e explicación do léxico e dos seus procedementos de formación.

B3.4. Observación, reflexión e explicación das unidades e funcións sintácticas.

B3.5. Reflexión e explicación das relacións e unidades semánticas.

B3.6. 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  e  nos  que  se  eviten

estereotipos lingüísticos ou culturais.

B3.7. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver

unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade.

B4.1.  Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.

B4.2.   Elaboración  de  traballos  individuais  e/ou  en  grupo  nos  que  se  describan  e  analicen

cuestións sociolingüísticas.

B4.3. Construción da variante estándar da lingua galega.
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B4.4.  Interferencias lingüísticas: castelanismos.

B4.5. Historia da lingua: galego moderno (desde 1916 ata 1978); contexto histórico e cultural;

situación sociolingüística e características lingüísticas.

B4.6. Historia da lingua: galego moderno (desde 1978 ata a actualidade); contexto histórico e

cultural; situación sociolingüística; situación legal e características lingüísticas.)

B4.7.   Elaboración dunha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da

historia da lingua galega e as súas principais características.

B4.8. A evolución da conciencia lingüística.

Bloque 5. Literatura.

B5.1. Literatura galega de 1916 a 1936:

– Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as.

– Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.

– Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós

B5.2.  Lectura  e  comentario  de  textos  significativos  da  literatura  galega  de  1916  a  1936,

identificación das súas características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

B5.3. Literatura galega entre 1936 e 1975:

– Poesía: produción bélica e autores/ as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a

Xeración das Festas Minervais.

– Prosa: produción bélica e autores/ as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo

Blanco-Amor,  Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas.  A Nova Narrativa Galega.  Autores/as dos

primeiros 70.

– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia

B5.4.  Lectura  e  comentario  de  textos  significativos  da  literatura  galega  de  1936  a  1975,

identificación das súas características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

B5.5. Literatura galega de 1975 ata a actualidade:

– Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e

o novo século.

– Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais  autores/as dos 80, os 90 e

o novo século.

– Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o

novo século.

B5.6. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de 1975 á actualidade,

identificación das súas características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e
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sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

B5.7. Análise e comentario, a través de probas escritas ou traballos, cando menos dunha obra

completa de cada un dos períodos literarios referidos.

Secuenciación

Queremos destacar,  para dese xeito non reiterar constantemente a información, que todas as

unidades van precedidas dun texto oral e doutro escrito cos cales se traballan ao longo de todo o

curso  os  seguintes  contidos  relacionados  cos  estándares  de  aprendizaxe  que  se  indican  a

continuación:

Contidos Estándares de aprendizaxe

B1.5 LGB1.5.1 ( CCA, CCL); LGB1.5.2(CAA)

B1.6 LGB1.6.1(CCL);LGB1.6.2(CCL)

B1.7 LGB1.7.2(CCL)

B1.10 LGB1.10.1 (CAA,CCL)

B1.11 LGB1.11.1(CCL,CAA);LGB1.11.2(CCL,CSC)

B2.2 LGB2.2.1(CCL); LGB2.2.2(CCL,CSC)

B2.4 LGB2.4.1(CCL); LGB2.4.2(CCL)

B2.6 LGB2.6.1(CCL,CAA)

No seguinte  cadro  indícase  como están estruturadas  as  16 unidades  didácticas,  así  como o

contido que se traballa en cada apartado e os estándares de aprendizaxe que se terán en conta.

Tanto os contidos como o estándares de aprendizaxe aparecen representados por medio das

abreviaturas que se lle asignan no Decreto 86/20015 nas páxinas 26887 e ss. e que aparecen

desenvolvidos no Apartado “Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe”

CONTIDO ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

U

D

.

1

I. Sintaxe. Introdución xeral. B3.4 LGB3.4.1 (CAA)

II. A estrutura da palabra B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA); LGB3.3.3(CAA)

III.  Reforzo  gramatical.  Ditongos  e

acentuación

U

D

.

2

I. As funcións clausais B3.4 LGB3.4.1(CAA)

II.  Fonética  e  fonoloxía.  Os

fonemas.

B3.1 LGB3.1.1 (CCL,CAA,CCEC)

III.  Reforzo gramatical.  Substantivo B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA); LGB3.3.3(CAA)
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e adxectivo

U

D

.

3

I. Tipoloxía das cláusulas B3.4 LGB3.4.1 (CCL, CAA)

II.  Unidade  e  diversidade  das

linguas

B3.2 LGB3.2.1(CCL,CCEC)

III  Reforzo  gramatical.  O  pronome

gramatical (I)

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA); LGB3.3.3(CAA)

U

D

.

4

I. Introdución á gramática do texto B2.6 LGB2.6.1 (CCL,CAA)

II.  A  lingua  común  ou  variedade

estándar

B4.3

B4.4

LGB4.2.1(CCL);LGB4.2..2(CCL,

CCEC)

III.  Reforzo gramatical.  O pronome

persoal (II)

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA); LGB3.3.3(CAA)

U

D

.

5

I. A semántica B3.5 LGB3.5.1 (CCL, CAA)

II. Conflito lingüístico e prexuízos B4.1 LGB4.1.1 (CCL, CSC)

III. Reforzo gramatical. O verbo (I) B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA); LGB3.3.3(CAA)

U

D

.

6

I. As relacións semánticas B3.5 LGB3.5.1 (CCL, CAA)

II. Situación sociolingüística actual B4.6 LGB4.4.1(CCL); 4.4.4(CCL,CSC)

III. Reforzo gramatical. O verbo (III) B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA); LGB3.3.3(CAA)

U

D

.

7

I. O cambio semántico B3.5 LGB3.5.1 (CCL, CAA)

II. As funcións e ámbitos de uso da

lingua

B4.8 LGB4.6.1(CCL,CSC)

III.  Reforzo  gramatical.  As

conxuncións

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA); LGB3.3.3(CAA)

U

D

.

8

I.A lingua galega entre 1900 e 1936 B4.5 LGB  4.3.1(CCL);  LGB4.3.2(CCL,

CSC);LGB4.3.3 (CCL)

II. As Irmandades da Fala B5.1

B5.2

LGB5.1.1 (CCL); LGB5.1.2 (CCL)

LGB5.1.3 (CCL)

LGB5.2.1 (CCL);  LGB5.2.2 (CCL)

LGB5.2.3 (CCL)

U I. O Grupo Nós B5.1 LGB5.1.1(CCL);LGB5.1.2(CCL);
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D

.

9

B5.2

LGB5.1.3 (CCL)

LGB5.2.1 (CCL);  LGB5.2.2 (CCL)

LGB5.2.3 (CCL)

U

D

.

1

0

I. As Vangardas e a literatura galega B5.1

B5.2

LGB5.1.1(CCL);LGB5.1.2(CCL);

LGB5.1.3 (CCL)

LGB5.2.1 (CCL);  LGB5.2.2 (CCL)

LGB5.2.3 (CCL)

II. Panorama da renovación literaria

galega

B5.1

B5.2

LGB5.1.1(CCL);LGB5.1.2(CCL);

LGB5.1.3 (CCL)

LGB5.2.1 (CCL);  LGB5.2.2 (CCL)

LGB5.2.3 (CCL)

U

D

1

1

I.  A  lingua  galega  durante  o

franquismo (1936-1975)

B4.5 LGB4.3.1(CCL);

LGB4.3.2(CCL,CSC);LGB4.3.3 (CCL)

II. A literatura galega na diáspora B5.3

B5.4

LGB5.3.1(CCL);LGB5.3.2(CCL);

LGB5.3.3 (CCL)

LGB5.4.1  (CCL);LGB5.4.2  (CCL);

LGB5.4.3 (CCL)

U

D

1

2

I. A literatura galega de posguerra: a

poesía

B5.3

B5.4

LGB5.3.1 (CCL)

LGB5.4.1 (CCL)

U

D

.

1

3

I. A literatura galega de posguerra:

narrativa, ensaio e teatro

B5.3

B5.4

LGB5.3.2 (CCL), LGB5.3.3 (CCL)

LGB5.4..1  (CCL);  LGB5.4.2  (CCL);

LGB5.4..3 (CCL, CSC)

U

D

1

4

I. A Xeración dos 50 B5.3

B5.4

LGB5.3.1  (CCL);LGB5.3.2  (CCL),

LGB5.3.3 (CCL)

LGB5.4..1  (CCL);  LGB5.4.2  (CCL);

LGB5.4..3 (CCL, CSC)

U

D

.

1

I. A lingua galega na actualidade B4.6 LGB4.4.1(CCL,CSC);

LGB4.4.2 (CCL,CSC)LGB4.4.4

II.  Tendencias  da  literatura  galega B5.5 LGB5.5.2 (CCL)
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5 actual (I): Narrativa e ensaio. B5.6 LGB5.6.2 (CCL)

U

D

.

1

6

I.  Tendencias  da  literatura  galega

actual (II):poesía e teatro

B5.5

B5.6

LGB5.5.1 (CCL); LGB5.5.3 (CCL)

LGB5.6.1 (CCL); LGB5.6.3 (CCL)

3.4.-TEMPORALIZACIÓN

1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación
1º Bloque  Lingua  e

sociedade:  Unidade 1 (I)

e 8 (I), 10 (I)

Bloque de funcionamento

da  lingua  e  tipoloxía

textual: Unidade 3 e 4.

Bloque literatura: Unidade

9 (I), 10 (II), 11.

Bloque  Lingua  e

sociedade:  Unidades  1

(II), 10 (II), 13 (I)

Bloque de funcionamento

da  lingua  e  tipoloxía

textual: Unidade 5 e 6

Bloque literatura: Unidade

12 (I), 13 (II), 14 (II).

Bloque  Lingua  e  sociedade:

Unidade 2, Unidade 14 (I)

Bloque  de  funcionamento  da

lingua e tipoloxía textual: Unidade

7 e 8

Bloque literatura: Unidade 15 e 16.

2ª Bloque  Lingua  e

sociedade:  Unidade

3(II),4 (II) ,8(I)

Bloque de funcionamento

da  lingua  e  tipoloxía

textual:  Unidade  1(II,III),

2(II,III),3(III),4(III) .

Bloque literatura: Unidade

8(II), 9, 10

Bloque  Lingua  e

sociedade:  Unidade

5(II),6(II),11(I)

Bloque de funcionamento

da  lingua  e  tipoloxía

textual: Unidade 1(I), 2(I),

3(I),4(I),5(III),6(III)

Bloque literatura: Unidade

11(II),12,13.

Bloque  Lingua  e  sociedade:

Unidade 7(II),15(I)

Bloque  de  funcionamento  da

lingua e tipoloxía textual: Unidade

5(I),6(I),7(I,III).

Bloque  literatura:  Unidade

14,15(II),16.

Ao longo do curso académico realizarase, como mínimo, unha proba escrita por avaliación co fin

de amosar a adquisición de coñecementos do trimestre. Así mesmo, realizarase a proba escrita da

lectura ou, no seu caso, requirirase un traballo sobre a obra literaria escollida en cada avaliación.

3.5.-AVALIACIÓN

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe para Bacharelato aparecen recollidos

no Decreto 86/2015. Na seguinte relación só se reproducen aqueles nos que máis se incidirá
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nesta programación, de aí que aínda que os non transcritos tamén se teñan en conta non serán

imprescindibles para superar a materia:

3.5.1.-Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

3.5.1.1.-1º BACHARELATO.

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.

• B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais e audiovisuais.

LGB1.1.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  idea  principal  e  as  secundarias,  de

calquera  texto  oral,  formal  ou  informal,  producido  na  variante  estándar  ou  en  calquera  das

variedades dialectais.

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas

conceptuais.

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta

natureza.

• B1.3.  Comprender,  interpretar  e  valorar  textos  orais  e  audiovisuais  dos  medios  de

comunicación (entrevistas, documentais, series e películas).

LGB1.3.1.  Recoñece  a  intención  comunicativa,  as  ideas  principais  e  relevantes  de

programas de radio e televisión (entrevistas, documentais, series e películas).

LGB1.3.2.  Identifica as características propias dos principais  xéneros informativos e de

opinión procedentes dos medios de comunicación social.

LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais.

• B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo

ou  tema  de  actualidade  adecuadas  á  situación  e  á  intención  comunicativa  desexada,  con

coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC así como de elementos non verbais e con

control das emocións ao falar en público.

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben

cohesionados.

LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas.

LGB1.5.5.  Emprega  axeitadamente  os  elementos  prosódicos  e  (entoación  e  pronuncia

axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como

o autocontrol das emocións ao falar en público.

• B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e

recoñecer en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas.

LGB1.10.1.  Recoñece  en  exposicións  propias  e  alleas  as  dificultades  expresivas

(incoherencias,  repeticións,  ambigüidades,  mal  uso  dos  rexistros  pobreza  léxica,  fonética  e
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entoación inadecuada) e identifica interferencias lingüísticas e desviacións da norma.

LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.

• B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para

comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade.

LGB2.1.1.  Recolle  as  ideas  fundamentais  do  texto  en  resumos,  esquemas  e  mapas

conceptuais.

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do/da

autora e emite opinións e xuízos sobre a mensaxe.

LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema xerarquizado

das ideas do texto.

• B2.2.  Compoñer  producións  escritas  planificadas  adecuadas  á  situación  e  á  intención

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación.

LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada.

• B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos

de tema especializado do ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural.

• B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de

carácter informativo ou de opinión.

LGB2.3.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza  tanto  o  contido  de  materiais  de  consulta

(dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos argumentativos e expositivos (ensaios).

LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter expositivo e argumentativo,

de tema especializado, propios do ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural.

LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias de textos de carácter

expositivo e argumentativo propios do ámbito educativo.

LGB2.3.4.  Analiza  os  recursos  verbais  e  non  verbais  dos  textos  expositivos  e

argumentativos de tema especializado e valóraos en función da intención comunicativa  do/da

autor/a, do tema e do xénero textual.

• B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos pertencentes a distintos ámbitos

de uso.

LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e as

características lingüísticas dos textos descritivos e produce outros textos similares.

• B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos pertencentes a distintos ámbitos

de uso.

LGB2.6.1. Produce, identifica e  analiza a intención comunicativa, a estrutura formal,  de
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contido e as características lingüísticas dos textos expositivos.

• B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes a distintos ámbitos

de uso.

LGB2.7.1. Produce, identifica e  analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de

contido e as características lingüísticas dos textos narrativos.

• B2.8.  Caracterizar,  identificar  e  producir  textos  argumentativos  pertencentes  a distintos

ámbitos de uso.

LGB2.8.1. Produce, identifica e  analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de

contido e as características lingüísticas dos textos  argumentativos.

• B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir textos dialogados pertencentes a distintos

ámbitos de uso.

LGB2.9.1. Produce, identifica e  analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de

contido e as características lingüísticas dos textos dialogados.

• B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información obtida en

fontes impresas e dixitais e con axuda dos recursos que ofrecen as TIC.

•

Bloque 3. Funcionamento da lingua

• B3.1. Verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre a lingua que posúe

o alumnado.

LGB3.1.1 Emprega os principais coñecementos de Lingüística Xeral  para comprender e

analizar textos alleos de distintos ámbitos e para producir, compor e revisar textos propios e de

temáticas diversas vinculados á comunicación e á linguaxe.

• B3.2.  Recoñecer  e  utilizar  os  diferentes  rexistros  lingüísticos  en  función  dos  ámbitos

sociais valorando a importancia de usar o rexistro axeitado a cada momento.

LGB3.2.1.  Recoñece  os  rexistros  lingüísticos  en  textos  orais  e  escritos  en  función  da

intención comunicativa.

LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación comunicativa

e aplícao nas súas producións orais e escritas.

• B3.4.  Recoñecer  e  identificar  os  trazos  característicos  das  categorías  gramaticais

substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos textos.

LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo nun texto,

relacionándoos  coa  intención  comunicativa,  coa  tipoloxía  textual,  así  como  con  outros

compoñentes da situación comunicativa.

• B3.5.  Recoñecer  e  identificar  os  trazos  característicos  da  categoría  gramatical  dos

determinantes, explicando os seus usos e valores nos textos.
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LGB3.5.1.  Identifica  e  explica  os  usos  e  valores  dos  determinantes,  relaciona  a  súa

presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.

• B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do verbo e

as perífrases verbais e explicar os seus usos e valores nos textos.

LGB3.6.1.  Identifica e explica os  usos e valores dos verbos e das perífrases e

relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros

compoñentes.

• B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas

os diferentes conectores textuais.

LGB3.7.1.  Identifica,  explica  e  usa  distintos  tipos  de  conectores  que  lle  proporcionan

cohesión a un texto.

• B3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do adverbio

e explicar os seus usos e valores nos textos.

LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das locucións adverbiais e

relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros

compoñentes.

• B3.9.  Recoñecer  e  identificar  os  trazos  característicos  da  categoría  gramatical  dos

pronomes e explicar os seus usos e valores nos textos.

LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa presenza

coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.

Bloque 4. Lingua e sociedade

• B4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación do galego respecto a

elas.

LGB4.1.1.  Distingue  as  funcións  sociais  da  lingua  e  determina  a  situación  do  galego

respecto a elas.

• B4.2.  Describir  a  diversidade lingüística  no mundo,  en Europa e na Península Ibérica,

determinar o papel da lusofonía, distinguir conceptos básicos de contacto de linguas e describir os

fundamentos do ecolingüismo.

LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica.

LGB4.2.3.  Diferencia  e  explica  conceptos  de  multilingüismo,  plurilingüismo,  lingua

minoritaria  e  lingua  minorizada,  conflito  lingüístico  e  diglosia  e  describe  os  fundamentos  do

ecolingüismo.

• B4.3. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os elementos constitutivos

deste.
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LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das linguas romances.

LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao longo da

historia (substrato, estrato e superestrato).

• B4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar exemplos, así

como distinguir as familias léxicas irregulares e utilizalas correctamente.

LGB4.4.1.  Recoñece  os  cultismos,  semicultismos  e  palabras  patrimoniais  e  cita  algún

exemplo.

• B4.5. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego antigo, o

seu contexto e identificalo en textos.

LGB4.5.1.  Identifica  e  describe  as  características  lingüísticas  fundamentais  do  galego

antigo.

LGB4.5.2.  Describir  o  contexto  histórico  e  cultural  do  galego  antigo  así  como  a  súa

situación sociolingüística.

LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios e literarios.

• B4.6. Distinguir as caracterísicas lingüísticas fundamentais do galego medio (séculos XVI,

XVII, XVIII), describir o seu contexto e identificalo en textos.

LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego medio, describe

o seu contexto e identifícao en textos.

LGB4.6.2.  Describe  o  contexto  histórico  e  cultural  do  galego  medio  así  como  a  súa

situación sociolingüística.

LGB4.6.3.  Analiza  a  repercusión  desta  etapa  de  dialectalización  da  lingua  no

desenvolvemento posterior do galego.

LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non literarios e literarios.

• B4.7. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o

século XIX ata 1916), describir o seu contexto e identificalo en textos, elaborar traballos individuais

e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos anteriores a 1916.

LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno.

LGB4.7.2.  Describe o contexto histórico e cultural  do galego moderno así  como a súa

situación sociolingüística.

LGB4.7.3.  Analiza  a  repercusión  da  etapa  de  nacemento  do  galego  moderno  no

desenvolvemento posterior da lingua.

LGB4.7.4. Identifica o galego moderno en documentos non literarios e literarios.

Bloque 5. A literatura.

• B5.1. Definir "literatura" e "texto literario", caracterizar os diferentes xéneros e analizar os
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seus principais recursos formais e describir a cronoloxía xeral da historia da literatura galega.

LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", caracteriza os diferentes xéneros e analiza

os seus principais recursos formais e describe a cronoloxía xeral da historia da literatura galega.

LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos seus trazos

formais e estruturais definitorios.

LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da historia da literatura

galega.

• B5.2. Definir "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas,

historiar  a  súa  vitalidade  e  mais  as  principais  manifestacións  e  compilacións  nos  diferentes

períodos históricos ata a actualidade.

LGB5.2.1.  Define  "literatura  galega  de  tradición oral"  e  as  súas principais  concrecións

xenéricas, concreta a historia da súa vitalidade e mais as principais manifestacións e compilacións

nos diferentes períodos históricos ata a actualidade.

LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura galega oral e identifica

os seus principais trazos formais, estruturais e temáticos.

• B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura medieval: contextualizar sociohistórica e

sociolingüisticamente as súas orixes, definir as características principais e analizar a lírica profana

(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa

medieval.

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza sociohistórica e

sociolingüisticamente

as súas orixes, define as características principais e analiza a lírica profana, a lírica relixiosa e a

prosa medieval.

• B5.4.  Ler  textos  significativos  da  literatura  medieval,  identificar  as  súas  características

temáticas e formais e poñelas en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o

xénero ao que pertencen.

LGB5.4.1.  Le  e  comenta  textos  representativos  da  literatura  medieval,  caracterízaos

formal,  estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co  contexto  sociohistórico  e

sociolingüístico.

• B5.5.  Identificar,  analizar  e  describir  a  literatura do galego medio (séculos  XVI,  XVII  e

XVIII): contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describir e

analizar as obras e os/as autores/as principais.

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e

XVIII): contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describe e

analiza as obras e os/as autores/as principais.
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• B5.6.  Ler  textos  significativos  da  literatura  do  galego  medio,  identificar  as  súas

características  temáticas  e  formais  e  poñelas  en  relación  co  contexto  sociohistórico  e

sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

LGB5.6.1.  Le  e   comenta  textos  representativos  da  literatura  do  galego  medio,

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

• B5.7.  Identificar,  analizar  e  describir  a  literatura  do  Rexurdimento:  contextualizar

sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno

ata 1916 e describir e analizar as obras e os/as autores/as principais deste período.

LGB5.7.1.  Identifica,  analiza  e  describe  a  literatura  do  Rexurdimento:  contextualiza

sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno

ata 1916 e describe e analiza as obras e os/as autores/as principais deste período.

• B5.8.  Ler  textos  significativos  dos/das  principais  autores/as  do  Prerrexurdimento,  o

Rexurdimento pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificando as súas características

temáticas e formais e poñelas en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o

xénero ao que pertencen.

LGB5.8.1.  Le  e  comenta  textos  representativos  da  literatura  do  Rexurdimento,

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

3.5.1.2.-2º BACHARELATO

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.

B1.1.  Comprender,  interpretar  e  valorar  diferentes  tipos  de  discursos  orais,  audiovisuais  e  a

situación en que se desenvolven. Captar o sentido global, a intención do discurso, a mensaxe e as

súas ideas principais e secundarias.

LGB1.1.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  idea  principal  e  as  secundarias,  de

calquera  texto  oral,  formal  ou  informal,  producido  na  variante  estándar  ou  en  calquera  das

variedades dialectais.

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas

conceptuais.

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta

natureza.

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo e argumentativo sobre

temas especializados (conferencias, clases, charlas, presentacións e videoconferencia).

LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación (charla
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ou conferencia sobre temas especializados do ámbito educativo).

LGB1.2.2. Recoñece as distintas estratexias de organización do contido nunha exposición

oral  sobre  un  tema  especializado  propio  do  ámbito  educativo  ou  de  divulgación  científica  e

cultural.

LGB1.2.3. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de

aclarar ou ampliar ideas que se desprenden da exposición oral.

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais xornalísticos e publicitarios.

LGB1.3.1. Interpreta e identifica a intención comunicativa, o tema e a estrutura en anuncios

sonoros e/ou audiovisuais.

LGB1.3.2.  Identifica as características propias dos principais  xéneros informativos e de

opinión dos medios de comunicación social.

LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais que se empregan na publicidade para

convencer os destinatarios ou destinatarias.

LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e contido das mensaxes publicitarias e evita

usos lingüísticos discriminatorios.

B1.4. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, así

como  as  normas  de  cortesía,  nas  intervencións  orais  propias  da  actividade  educativa,  tanto

espontáneas como planificadas.

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao

discurso.

LGB1.4.2.  Coñece  e  aplica  as  normas  que  rexen  a  cortesía  na  comunicación  oral  e

respecta as opinións alleas.

LGB1.4.3.  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.

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema

de actualidade  adecuadas  á  situación  e  á  intención  comunicativa  desexada,  con coherencia,

cohesión,  corrección,  coa  axuda  das  TIC así  como de  elementos  non  verbais  e  control  das

emocións ao falar en público.

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben

cohesionados.

LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas.

LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical,

cínguese ao tema e non divaga.

LGB1.5.4.  Emprega  axeitadamente  os  elementos  prosódicos  (entoación  e  pronuncia

axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como
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o autocontrol das emocións ao falar en público.

LGB1.5.5.  Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases ou circunloquios cando non

encontra a expresión precisa.

LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.

LGB1.5.7. Tenta buscar a complicidade do público e demostra seguridade ao responder as

preguntas do auditorio.

LGB1.5.8. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente

o texto e elaborar unha presentación adecuada á situación e á intención comunicativa desexada,

con coherencia, cohesión e corrección.

B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética

galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego:

infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.

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

B1.7. Expor oralmente, con rigor e claridade, un tema especializado de textos do ámbito educativo

ou de divulgación científica e cultural.

LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical e

fonética.

LGB1.7.2.  Emprega  léxico  preciso  e  especializado  e  evita  o  uso  de  coloquialismos  e

palabras comodín.

B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca dun

tema de actualidade.

LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as

contribucións das persoas interlocutoras.

LGB1.8.2.  Aplica  as  normas  que  rexen  a  cortesía  na  comunicación  oral,  respecta  as

quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria.

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida

cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.

LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como

noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais.

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer,
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en exposicións orais propias e alleas, as dificultades expresivas.

LGB1.10.1.  Recoñece  en  exposicións  propias  e  alleas  as  dificultades  expresivas

(incoherencias,  repeticións,  ambigüidades,  mal  uso  dos  rexistros  pobreza  léxica,  fonética  e

entoación inadecuada), e identifica interferencias lingüísticas e desviacións da norma.

LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo.

B1.11. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e amosar

unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na

produción oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da

lingua galega.

LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á

pronuncia propia da lingua galega.

LGB1.11.3.  Usa,  se  a  posúe,  a  variante  dialectal  propia  e  asúmea como a  variedade

habitual do seu contexto.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

B2.1.  Aplicar  estratexias  e  coñecementos  lingüísticos,  sociolingüísticos  e  pragmáticos  para

interpretar e producir textos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial.

LGB2.1.1.  Sintetiza  as  ideas  fundamentais  do  texto  en  resumos,  esquemas  e  mapas

conceptuais.

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa do emisor en

textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.

LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza o contido de textos

expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.

LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión

dun texto e complementar as súas producións.

B2.2. Planificar, producir e revisar textos de distintos ámbitos de uso adecuados á situación e á

intención comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación.

LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha orde predefinida e revisa o proceso de

escritura para mellorar a produción final.

LGB2.2.2.  Produce  textos  propios  de  distintos  ámbitos  usando  o  rexistro  adecuado,

organizando os enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas.

B2.3. Realizar traballos educativos individuais ou en grupo sobre temas controvertidos do currículo

ou de actualidade social, científica ou cultural.

LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical.

LGB2.3.2.  Adecúa  a  súa  expresión  ás  condicións  da  situación  comunicativa  (tema,
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destinatario,  ámbito discursivo e xénero textual) e emprega os recursos expresivos propios do

rexistro formal.

LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de coloquialismos ou palabras comodín.

LGB2.3.4.  Organiza os contidos dos seus traballos en función duns obxectivos fixados

previamente, contrasta posturas enfrontadas e defende a súa opinión con argumentos.

B2.4.  Analizar e comentar textos argumentativos e expositivos propios dos ámbitos educativo,

xornalístico, profesional e empresarial.

LGB2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais de

textos expositivos e argumentativos.

LGB2.4.2.  Recoñece e explica a función no texto dos distintos procedementos de cita:

estilo directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta.

B2.5. Extraer información de fontes bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC ao longo de todo o

proceso de escritura, desde a planificación, organización e produción do texto á súa revisión e

corrección final.

LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais e compila os datos máis

relevantes en fichas-resumo.

LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en

epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía.

LGB2.5.3.  Utiliza  procesadores  de  texto  e  correctores  ortográficos  para  mellorar  a

presentación e evitar erros ortográficos e tipográficos.

B2.6.  Describir  as  propiedades  do texto  e  analizar  os  procedementos  lingüísticos  básicos  de

adecuación, coherencia e cohesión nas producións propias e alleas.

LGB2.6.1.  Recoñece,  describe  e  utiliza  recursos  de  cohesión  gramaticais  e  léxico-

semánticos.

LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Definir e identificar os fonemas da lingua galega e recoñecer a importancia e o valor das

normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación eficaz.

LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e consonánticos da lingua galega.

LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación eficaz.

B3.2. Coñecer as variedades dialectais,  recoñecer e explicar os seus trazos característicos en

manifestacións  orais  e  escritas  e  valorar  a  diversidade  lingüística  como  parte  do  patrimonio

cultural.

LGB3.2.1.  Explica  as principais  variedades dialectais  e  valora  a  diversidade lingüística

como parte do noso patrimonio cultural.
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B3.3.  Recoñecer  e explicar  o proceso de formación das palabras e aplicar  os  coñecementos

adquiridos para a mellora, comprensión e enriquecemento do vocabulario activo.

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras.

LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a análise morfolóxica.

LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica.

B3.4.  Observar,  reflexionar  e  explicar  as  distintas unidades e función sintácticas  e  aplicar  os

coñecementos sobre análise sintáctica na produción de textos.

LGB3.4.1.  Recoñece  as  diferentes  estruturas  sintácticas,  explica  as  relacións  que  se

establecen e emprega a terminoloxía axeitada.

B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas.

LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas.

B3.6. 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  e nos que se eviten estereotipos

lingüísticos ou culturais.

LGB3.6.1.  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.

B3.7. 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.

LGB3.7.1. 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.

Bloque 4. Lingua e sociedade

B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos lingüísticos, determinar a súa repercusión nos usos

e  elaborar  traballos  individuais  e/ou  en  grupo  nos  que  se  describan  e  analicen  cuestións

sociolingüísticas.

LGB4.1.1.  Recoñece  os  estereotipos  e  prexuízos  lingüísticos  e  determina  a  súa

repercusión nos usos.

LGB4.1.2.  Elabora  traballos  de xeito individual  e/ou en grupo nos que se describen e

analizan cuestións sociolingüísticas.

B4.2.  Describir  e  interpretar  o proceso de construción da variante estándar  da lingua galega,

recoñecer  as  interferencias  lingüísticas  no  galego  con especial  atención  aos castelanismos e
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desenvolver un discurso propio libre destes elementos.

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da variante estándar da lingua

galega.

LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con especial atención aos

castelanismos e desenvolve un discurso propio libre destes elementos.

B4.3. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno desde 1916 ata

1978, describir o seu contexto e identificalo en textos.

LGB4.3.1.  Distingue  as  características  lingüísticas  fundamentais  do  galego  moderno

(desde 1916 ata 1978).

LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural  do galego moderno (desde 1916 ata

1978), así como a súa situación sociolingüística.

LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos establecer entre 1916 e 1978

desde o punto de vista sociolingüístico.

LGB4.3.4.  Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no desenvolvemento posterior  da

lingua.

LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 1978) en documentos non literarios

e literarios.

B4.4. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno desde 1978 ata a

actualidade e identificalo en textos, describir o seu contexto e a situación legal, recoñecelo como

unha lingua en vías de normalización e elaborar traballos sobre a historia da lingua.

LGB4.4.1.  Distingue  as  características  lingüísticas  fundamentais  do  galego  moderno

(desde 1978 ata a actualidade).

LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno desde 1978 ata a

actualidade, así como a súa situación sociolingüística.

LGB4.4.3.  Analiza  a  importancia  da  etapa  desde  1978  ata  a  actualidade  no

desenvolvemento do galego.

LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en vías de normalización e sinala as súas

fortalezas e debilidades.

LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en documentos non literarios e

literarios desde 1978 ata a actualidade.

B4.5. Elaborar unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia da

lingua galega e as súas principais características.

LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da

historia da lingua galega e as súas principais características.

B4.6. Analizar e interpretar a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega.

LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua

187



IES Pazo da Mercé Curso 2019 - 2020

galega.

Bloque 5. Literatura

B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1916 a 1936:

– Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as.

– Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.

– Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós.

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 1936: autores/as de

Vangarda e outros/as autores/as.

LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 a 1936: autores/as das

Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.

LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: autores/as das

Irmandades, Vangardas e Grupo Nós.

B5.2. Ler e comentar textos significativos da literatura galega de 1916 a 1936, identificar as súas

características  temáticas  e  formais  e  poñelas  en  relación  co  contexto  sociohistórico  e

sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

LGB5.2.1.  Le  e  comenta  textos  representativos  da  poesía  galega  de  1916  a  1936,

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

LGB5.2.2.  Le  e  comenta  textos  representativos  da  prosa  galega  de  1916  a  1936,

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

LGB5.2.3.  Le  e  comenta  textos  representativos  do  teatro  galego  de  1916  a  1936,

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura galega entre 1936 e 1975:

– Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a

Xeración das Festas Minervais.

– Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo

Blanco-Amor,  Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas.  A Nova Narrativa Galega.  Autores/as dos

primeiros 70.

– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

LGB5.3.1.  Identifica,  analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975:  produción

bélica e autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das Festas

Minervais.

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 1975: produción bélica
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e  os  autores  do  exilio,  os  renovadores  da  prosa  (Ánxel  Fole,  Eduardo  Blanco-Amor,  Álvaro

Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70.

LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 1975: teatro do exilio,

a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

B5.4. Ler e comentar textos significativos da literatura galega de 1936 a 1975, identificar as súas

características  temáticas  e  formais  e  poñelas  en  relación  co  contexto  sociohistórico  e

sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

LGB5.4.1.  Le  e  comenta  textos  representativos  da  poesía  galega  de  1936  a  1975,

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

LGB5.4.2.  Le  e  comenta  textos  representativos  da  prosa  galega  de  1936  a  1975,

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

LGB5.4.3.  Le  e  comenta  textos  representativos  do  teatro  galego  de  1936  a  1975,

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1975 ata a actualidade:

– Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e

o novo século.

– Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o

novo século.

– Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o

novo século.

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975 ata a actualidade: temas,

xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1975 ata a actualidade: temas,

xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1975 ata a actualidade: temas,

xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

B5.6. Ler e comentar textos significativos da literatura galega de 1975 á actualidade identificar as

súas  características  temáticas  e  formais  e  poñelas  en  relación  co  contexto  sociohistórico  e

sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1975 á actualidade,

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1975 á actualidade,
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caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1975 ata a actualidade,

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico.

B5.7.  Analizar  e comentar,  a  través de probas escritas ou traballos,  cando menos unha obra

completa de cada un dos períodos literarios referidos.

LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou traballos,cando menos unha

obra completa de cada un dos períodos literarios referidos.

3.5.2.-Contidos mínimos

1º BACHARELATO

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

• Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  e  audiovisuais  de  natureza

diversa, entre eles os medios de comunicación social.

• Comprensión,  interpretación e  valoración de textos  expositivos  e argumentativos  sobre

temas especializados do ámbito educativo.

• Produción  de  textos  orais  expositivos  e  argumentativos  adecuados  á  situación

comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC..

• Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun

tema de actualidade.

• Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta

pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

• Aplicación de estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para

comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade.

• Planificación e produción de textos adecuados, coherentes e ben cohesionados; axustados

ás normas gramaticais e ben presentados.

• Comprensión,  produción  e  síntese  de  textos  expositivos  e  argumentativos  do  ámbito

educativo e de divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e enciclopedias) e tamén de

textos dos medios de comunicación.

• Análise  dos  textos  descritivos,  expositivos,  narrativos,  argumentativos  e  dialogados:

intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características lingüísticas.

• Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e posterior
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organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

• Coñecemento e reflexión sobre os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación,

linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas lingüísticas.

• Coñecemento dos diferentes rexistros lingüísticos e dos factores que inciden no uso da

lingua en distintos ámbitos e valoración da importancia de utilizar o rexistro adecuado en relación

coa situación comunicativa.

• Produción de textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de

corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

• Caracterización  morfolóxica,  semántica  e  sintáctica  dos  distintos  tipos  de  palabras

(substantivo, adxectivo, verbo, adverbio, cuantificadores, conectores textuais...) así como do seu

uso.

Bloque 4. Lingua e sociedade.

• Funcións sociais da lingua. Diversidade lingüística. A lusofonía.

• Multilingüismo e plurilingüismo. Lingua minoritaria e lingua minorizada. Conflito lingüístico e

diglosia. Ecolingüismo.

• Historia  da  lingua:  do  latín  ao  galego  de  comezos  do  século  XX.  Etapas:  substratos,

superestratos, galego antigo, galego medio e galego moderno. Situación lingüística de cada etapa,

contexto histórico e cultural e características lingüísticas

• Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e as familias léxicas irregulares.

Bloque 5. Educación literaria.

• Definición  dos  conceptos  "literatura"  e  "texto  literario",  caracterización  dos  diferentes

xéneros e análise dos seus principais recursos formais e descrición da cronoloxía xeral da historia

da literatura galega.

• Definición  de  "literatura  galega  de  tradición  oral"  e  as  súas  principais  concrecións

xenéricas.

• A literatura medieval: contextualización sociohistórica e sociolingüística das súas orixes,

definición das características principais  e análise da lírica profana,  a lírica relixiosa e a prosa

medieval.  Lectura   de  textos  significativos  da  literatura  medieval,  identificación  das  súas

características temáticas e formais.

• A literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualización sociohistórica e

sociolingüística da produción desta etapa, e descrición e análise das obras e os/as autores/as
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principais. Lectura de textos significativos deste período e identificación das súas características

temáticas e formais.

• A  literatura  do  Rexurdimento:  contextualización  sociohistórica  e  sociolingüística  da

produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e descrición e análise das obras

e os/as autores/ as principais deste período.  Lectura de textos significativos dos/das principais

autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento pleno e os comezos do século XX ata 1916,

identificación das súas características temáticas e formais.

2º BACHARELATO

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza diversa.

B1.2.  Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  expositivos  e  argumentativos  sobre

temas especializados do ámbito educativo.

B1.3.  Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  procedentes  dos  medios  de

comunicación social (xéneros informativos e de opinión, e da publicidade).

B1.5.  Produción (planificación e  execución de textos  orais  relacionados con algún contido  do

currículo ou tema de actualidade) adecuada á situación comunicativa, con coherencia, cohesión,

corrección, coa axuda das TIC, así como de elementos non verbais e con control das emocións ao

falar en público.

B1.7.  Exposición  oral  de  textos  expositivos  e  argumentativos,  do  ámbito  educativo  e  de

divulgación científica e cultural.

B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun

tema de actualidade.

B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da

vida cotiá, en diferentes rexistros.

B1.10.  Aplicación  dos  coñecementos  gramaticais  á  avaliación  e  mellora  da  expresión  oral  e

recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.

B1.11. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta

pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

B2.1. Comprensión e produción de textos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional

e  empresarial  con  axuda  de  estratexias  e  coñecementos  lingüísticos,  sociolingüísticos  e

pragmáticos.

B2.2. Planificación, produción e  revisión de textos de distintos ámbitos adecuados, coherentes e
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ben cohesionados; axustados ás normas morfolóxicas e gramaticais e ben presentados.

B2.4.  Análise e comentario de textos expositivos e argumentativos propios dos ámbitos educativo,

xornalístico, profesional e empresarial.

B2.5. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e posterior

organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC.

B2.6.  Descrición  das  propiedades  do  texto  e  análise,  nas  producións  propias  e  alleas,  dos

procedementos lingüísticos básicos de adecuación, coherencia e cohesión.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas propios do galego e das transformacións fonéticas que se

dan nas palabras ao longo da cadea falada.

B3.2. Coñecemento e explicación das variedades dialectais de Galicia.

B3.3.  Análise e explicación do léxico e dos seus procedementos de formación.

B3.4. Observación, reflexión e explicación das unidades e funcións sintácticas.

B3.5. Reflexión e explicación das relacións e unidades semánticas.

Bloque 4. Lingua e sociedade.

B4.1.  Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.

B4.3. Construción da variante estándar da lingua galega.

B4.4.  Interferencias lingüísticas: castelanismos.

B4.5. Historia da lingua: galego moderno (desde 1916 ata 1978); contexto histórico e cultural;

situación sociolingüística e características lingüísticas.

B4.6. Historia da lingua: galego moderno (desde 1978 ata a actualidade); contexto histórico e

cultural; situación sociolingüística; situación legal e características lingüísticas.)

B4.7.   Elaboración dunha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da

historia da lingua galega e as súas principais características.

Bloque 5. Literatura.

B5.1. Literatura galega de 1916 a 1936:

– Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as.

– Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.

– Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós

B5.2.  Lectura  e  comentario  de  textos  significativos  da  literatura  galega  de  1916  a  1936,

identificación das súas características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

B5.3. Literatura galega entre 1936 e 1975:
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– Poesía: produción bélica e autores/ as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a

Xeración das Festas Minervais.

– Prosa: produción bélica e autores/ as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo

Blanco-Amor,  Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas.  A Nova Narrativa Galega.  Autores/as dos

primeiros 70.

– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia

B5.4.  Lectura  e  comentario  de  textos  significativos  da  literatura  galega  de  1936  a  1975,

identificación das súas características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

B5.5. Literatura galega de 1975 ata a actualidade:

– Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e

o novo século.

– Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais  autores/as dos 80, os 90 e

o novo século.

– Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o

novo século.

B5.6. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de 1975 á actualidade,

identificación das súas características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e

sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

3.5.3.-Procedementos de avaliación

Os procedementos de avaliación que utilizará o Departamento no proceso de aprendizaxe do

noso alumnado serán variados e incidirán no traballo diario, no uso oral da lingua, na expresión

escrita, nos libros de lectura obrigada e nas probas feitas ao longo do curso. Para a cualificación

do alumnado asignarase un peso porcentual a cadanseu instrumento de avaliación.

Será indispensable:

 Traer habitualmente  o material adecuado (poderase descontar 0.1 puntos se o alumnado

asiste á aula sen material)

 Non perturbar a orde da clase nin a atención dos compañeiros/as 

 Mostrar respecto pola persoa do profesor e dos compañeiros/as (poderase descontar 0.2

puntos para aquelas faltas graves que leven implícito un parte escrito).

 Realizar diariamente as tarefas asignadas (poderase descontar 0.1 puntos se non realiza

as actividades que a profesora propón na aula ou os deberes para a casa)

 Entregar os traballos nos prazos establecidos.

 Non  utilizar  medios  fraudulentos  que   signifiquen  a  discriminación  cos  demais  
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compañeiros/as  (copiar…).  Se  en  calquera  das  probas  teóricas  ou  prácticas  a/o  

docente  sorprendese  a  alumna  ou  alumno  facendo  trampas  ou  copiando  suporá   a

retirada inmediata  da proba,  perdendo o dereito  de realizala  e  sendo cualificada coa  

mínima nota (0 no caso de exames). Esta cualificación fará media como se dunha nota  

calquera se tratase.

 Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta que un

alumno/a copiou, permitiu que outros copiasen o seu traballo ou participou en calquera actividade

ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios ou alleos).

 Só se repetirán probas cando o alumnado aporte un xustificante médico.

Traballo diario: trátase dun elemento significativo na configuración da cualificación da materia,

pois supón valorar o esforzo continuado do alumnado e a adquisición eficaz de hábitos de traballo

ao longo do curso. O traballo diario incluirá:

• Realización das actividades e traballos propostos na aula

• Realización de tarefas para realizar fóra da aula: exercicios, consultas...

• Entrega  de  traballos  de  distinto  tipo  propostos  polo  profesor/a  (resumos,  esquemas,

exposicións…) nos prazos establecidos.

Uso oral da lingua: valorarase a continuidade e a corrección no uso oral da lingua, o cal implica,

evidentemente, a adecuación do rexistro ao contexto no que nos atopamos. Para a cualificación

do uso oral da lingua, á parte da observación do emprego da lingua na aula, a profesora poderá

realizar unha proba oral específica por avaliación ou substituíla pola(s) exposición(s) orais que o

alumnado realice na aula.

Libros de lectura obrigatoria: a profesora proporá a lectura dun libro por trimestre. A súa lectura

poderá realizarse na aula ou individualmente e fóra do horario escolar. Trátase dunha actividade

obrigatoria polo cal se realizará un traballo do libro ou unha proba avaliable que formará parte da

nota final de avaliación.

Probas:  realizarase,  mínimo,  unha  proba por  trimestre.  Será  preciso  obter  unha cualificación

como mínimo de catro puntos para poder obter unha cualificación positiva na avaliación.

Cómpre sinalar que neste tipo de probas se valorará o interese pola corrección nos textos e os

avances que o alumnado vaia conseguindo.

• Presentación correcta: marxes, sangrías, limpeza, claridade, orde...
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• Ortografía: coñecemento e emprego das normas ortográficas.

• Signos de puntuación: uso adecuado dos distintos signos de puntuación.

• Redacción: adecuación do texto á situación comunicativa, coherencia, cohesión...

A corrección lingüística das probas realizadas polo alumnado valorarase de tal maneira que, sobre

a cualificación global de cada exame, se poderá descontar ata un máximo de 2 puntos por erros

ortográficos. Estes erros clasifícanse en:

 Moi graves: solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (uso de tempos compostos,

colocación incorrecta do pronome persoal átono…). Descontaranse 0,2 puntos por cada erro.

 Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, s/x…), a ausencia de

marxes (esquerda-dereita, arriba, abaixo)... Descontarase 0,1 por cada erro.

 Leves: solucións léxicas alleas ao estándar vixente (castelanismos, lusismos, anglicismos,

galicismos…) e os acentos. Descontarase 0,05 por cada erro.

Temporalización.

A temporalización para cada curso e nivel tentarase ater ao que aparece referido no apartado 3.4. 

3.5.4 Instrumentos de avaliación

Como instrumentos para a avaliación do alumnado empregaremos os seguintes:

Listas de control: conteñen unha serie de aspectos a observar, por exemplo na realización de

exercicios  orais,  ante  os  que  a  profesora  sinala  a  súa  presenza  ou  ausencia  durante  o

desenvolvemento dunha actividade ou tarefa.

Exames tradicionais, tanto orais como escritos: pertencen a este tipo de técnicas os exames e

demais  probas  escritas  e  orais,  que  tamén  poden  resultar  uns  instrumentos  válidos  para  a

avaliación formativa. Existe unha ampla posibilidade para elaborar e realizar este tipo de probas,

cada unha delas  con vantaxes e  inconvenientes,  polo  que é  necesario  seleccionar  o  tipo  en

función  da  capacidade  que  se  desexa  avaliar,  e  combinalas  entre  si  ao  obxecto  de  obter  a

información máis válida.

Cuestionarios: empregados sobre todo como punto de partida ou avaliación inicial do alumnado.

Sérvennos para atender, na medida do posible, aos coñecementos previos que posúe o alumnado

da materia.

Traballos  monográficos  e  pequenas  investigacións:  centrados  en  aspectos  concretos  da
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materia proporemos ao alumnado a elaboración de traballos e investigacións.

3.6.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Nas avaliacións ordinarias asignarase o peso porcentual seguinte:

1º Bacharelato 2º Bacharelato

Proba escrita 75% Proba escrita 75 %

Lectura obrigatoria  5 % Lectura obrigatoria  5 %

Traballo diario 10 % Traballo diario 10 %

Uso e emprego da lingua oral 10 % Uso e emprego da lingua oral 10 %

É  condición  imprescindible  para  a  súa  aplicación  ter  un  40%,  como  mínimo,  da  nota  das

actividades diarias e expresión oral.

Así mesmo, cómpre sinalar que o profesorado lles pode proporcionar aos alumnos a posibilidade

de realizar ata dúas lecturas     optativas que se valorarán ben oralmente ben por escrito e que terán

como finalidade sumarse á cualificación obtida na materia. Cada unha das obras lidas puntuarase

cun 0’5 máximo. A cualificación obtida será sumada á total conseguida na avaliación, sempre e

cando a nota non sexa inferior a un 4.

Nos  dous  cursos  a  avaliación  será  continua  no  referente  ao  bloque  de  lingua.  No  caso  da

Sociolingüística e a Literatura os temas iranse superando en cada avaliación.

Nas  distintas  avaliacións  a  docente  poderá optar  por  unha  única  proba  ou  máis,  segundo  o

considere oportuno. Así mesmo, de realizar varias probas poderá establecer unha cualificación

mínima dun 3 para realizar a media entre as diferentes probas efectuadas.

Na materia de Lingua e literatura de BACH terase en conta ao cualificar ao alumnado o seu grao

de corrección na utilización da lingua tanto na súa expresión oral como escrita. Os contidos de

Funcionamento da lingua non serán eliminables ao longo do curso. Establécese unha listaxe de

faltas ou erros que atinxen á ortografía (no caso da escrita) e tamén á morfoloxía e sintaxe. En

cada proba ou actividade reservarase un 20% da nota para avaliar a expresión. 

● LISTAXE DE ERROS ORTOGRÁFICOS:

Así  nas  probas  e  actividades  escritas  as  faltas  ortográficas teranse  en  conta  seguindo  os

seguintes criterios:
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FALTAS MOI GRAVES

 Escribir en castelán.

 Non distinguir entre s/x, b/v, una/unha…

 Acento diacrítico.

 Usar formas compostas co verbo haber *he dito.

 Antepoñer o pronome átono nas oracións simples ou nas principais das compostas *o vin, 

*se nos dixo.

 Non respectar as normas que impoñen os signos ortográficos (uso de maiúsculas despois

de punto, separación incorrecta de sílabas…).

FALTAS GRAVES

 Confundir o xénero de certos substantivos.

 Usar as formas do demostrativo popular  *estos *esos.

 Non usar os posesivos co artigo diante *nosas cousas.

 Empregar o plural *quenes.

 Usar as formas apocopadas *primer, *primeir.

 Escribir os numerais *cuarenta *ochenta, *quinientos.

 Vacilar no uso dos cardinais *deceseis,  *dazaseis.

 Deformación de formas dos indefinidos *alguién, *ninguién.

 Apocopar a forma calquera *calquer,  *calqueira.

 Usar algún/algunha nas frases negativas *non me produciu satisfacción algunha.

 Empregar indiscriminadamente os pronomes persoais te/che,  lle, lles/o, os *xa te fixen o 

recado, *chameille por teléfono.

 Usar as formas do pronome suxeito como segundo termo da comparación *traballa máis ca

eu.

 Conxugar  con  erros  *anduven/andiven,  *podría,  *estuvo,  *iba,  *salgo,  *traigo,  *creer,  

*supen.

 Manter o grupo –zc- na 1ª persoa do presente de indicativo e no presente de subxuntivo 

*conduzco, *obedezco, *conduzca, *obedezca.

 Escribir a preposición a na perífrase IR + INFINITIVO * vou a ir ao cine.

 Empregar verbos da 2ª conxugación como pertencentes á 3ª *batir, *ocurrir.

 Castelanizar certos adverbios e preposicións *ahora, * hasta, *sin, *según.

FALTAS LEVES

 Acentuación.
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Nota:  as incorrecións catalogadas como moi graves na escrita serán tidas en conta desde a 1ª

avaliación e suporán un -0.2 menos na porcentaxe de expresión.  As  faltas graves pasarán a

considerarse como tales unha vez que sexa explicado o tema gramatical na clase, reducindo - 0.1

puntos. As faltas leves serán sancionadas con –0.05 cada unha.

Estes  mesmos  criterios  teranse  en  conta  na  proba  extraordinaria  de  setembro,  segundo  se

establece no DOG.

ERROS NA EXPRESIÓN ORAL:

Consideraranse faltas graves nas probas e actividades orais:

-utilización de tempos compostos,

-mala colocación dos pronomes átonos ,

-castelanismos léxicos e morfolóxicos, 

-erros fonéticos graves como non pronunciar o n velar, etc...

Restarase 0.20 por cada falta grave.

A cualificación final de xuño obterase ao realizar a media entre as notas obtidas nas 3 avaliacións,

sempre e cando en todas elas a cualificación sexa igual ou superior a 4.

Para aprobar cada avaliación será preciso acadar unha cualificación mínima de 5 puntos.  Para

poder aprobar a materia na avaliación final é necesario ter aprobadas todas as avaliacións. En

consecuencia,  despois  de  cada  trimestre  o  alumno/a,  se  fose  o  caso, poderá  realizar  unha

recuperación  das  probas  de  contidos  (75%)  manténdose  a  cualificación  dos  outros  criterios.

Cómpre destacar que esta recuperación, de carácter non obrigatorio para o alumnado, incluirá

todos os contidos da avaliación, independentemente de que durante esta se realizase unha ou

máis probas. Só se superará a materia se a nota final é como mínimo un 5 e en ningunha das

probas se obtivo menos de 4.

Se un alumno deixase en branco ou non se esforzase un mínimo en preparar as probas escritas

ou non realizase calquera proba da avaliación sen un motivo xustificado non terá dereito a este

exame de recuperación. Así mesmo, este feito será considerado como abandono da materia e

comunicaráselle aos pais.

A final de curso, poderáselle realizar unha recuperación máis de unha das avaliacións a aquel

alumnado que,  tendo  cualificacións  positivas  en  dúas  avaliacións,  non  lle  dea  a  media  para
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superar a materia. Neste caso poderase realizar unha segunda recuperación da avaliación na que

obtivese unha cualificación igual ou inferior a 4. Neste caso, tamén se manterán as cualificacións

dos criterios de Traballo diario, Uso da lingua oral e Libro de lectura obrigatoria na porcentaxe

antes citada.

A cualificación da avaliación ordinaria obtense a partir da nota media das tres avaliacións -de se

ter realizado algunha recuperación e esta resultar cualificada positivamente, na media de xuño

terase en conta esa cualificación-. Porén, cómpre sinalar que nunca fará media unha avaliación se

a nota é inferior a 4. 

Ao finalizar o curso, o alumnado obterá unha nota final que será igual ou superior á nota do 3º

trimestre e que se obterá da media dos tres trimestres, sempre e cando esta non resulte inferior á

da 3ª avaliación. 

Para o alumnado que non obtivera un valor positivo (nun máximo de dúas avaliacións) haberá

unha proba de recuperación en xuño. A avaliación estará superada cando o alumno/a alcance

unha  nota  de  5  ou  superior  a  5.  En  caso  de  un  alumno/a  ter  superado  os  dous  primeiros

trimestres, se suspendese o terceiro a súa avaliación resultaría negativa e debería recuperar a

materia a través dunha convocatoria extraordinaria.

Con carácter excepcional, o alumno pode superar a materia con dúas avaliacións aprobadas e

unha suspensa sempre que a nota sexa superior a 4,5. Terase en conta á hora de cualificalo, o

feito de que o alumno non abandonase a materia. O profesorado poderá ter en conta tamén a

evolución do alumno/a ao longo do curso.

Na avaliación extraordinaria de setembro o alumando deberá realizar o exame no cal demostre o

coñecemento dos contidos mínimos da materia.

3.7.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Debemos distinguir as actividades de recuperación do alumnado que está cursando a materia das

realizadas para aqueles alumnos/as que teñan pendente a materia.

Para o alumnado que está a cursar a materia realizarase unha recuperación da Proba escrita de

cada  unha  das  avaliacións  e  terá  a  mesma  porcentaxe  (75  %)  que  na  avaliación.  Se  coa

cualificación acadada na proba de recuperación (75 %) e o 25 % dos outros tres criterios a nota da

avaliación é de 4 ou 5, está será a que se teña en conta na media da avaliación ordinaria. Se a
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cualificación obtida en conxunto (75 % da recuperación e 25 % dos outros criterios) é inferior a 4,

manterase a nota inicial. 

A profesora do alumnado de 2º de bacharelato coa materia de 1º pendente poderá decidir, en

coordinación co alumnado, a realización de varios exames parciais ao longo do curso facendo que

teña carácter  eliminatorio.  Ademais  proporá  diferentes  traballos  que serán entregados  para  o

reforzo da materia pendente. Estes traballos servirán como referencia para coñecer a evolución do

alumnado  así  como  o  desenvolvemento  da  materia.  Estes  serán  recollidos  e  corrixidos  polo

profesorado e valorados (40 %), conxuntamente, coas probas obxectivas (60 %) sempre e cando

a cualificación na proba obxectiva sexa superior a 3.

O  profesorado  dará  conta  por  trimestre  ao  titor/a  dos  resultados  do  alumnado  coa  materia

pendente.

No  suposto  de  que  o  alumnado non realice  algunha  destas  probas ou as  suspenda,  deberá

presentarse a un exame final no que se examinará dos contidos mínimos da materia.

3.8.-METODOLOXÍA DIDÁCTICA

A metodoloxía  adecuarase  a  unha  etapa  na  que  o  alumnado desenvolve un pensamento  de

carácter abstracto, con maior capacidade de razoamento, de argumentación, de reflexión e de

análise. Combinarase a exposición teórica do profesor/a coa realización de actividades prácticas

por  parte  do  alumnado.  Partindo  de  textos  de  diferente  tipoloxía  (literarios  e  non  literarios)

realizaranse actividades de lectura, de comprensión oral e escrita, de produción, de identificación

e de análise textual.

Empregaranse distintas técnicas dentro da aula co fin de acadar unha maior comprensión dos

contidos: potenciarase o traballo individual e/ou en grupo e a participación activa do alumnado;

fomentarase a investigación a través de distintas fontes de información e o achegamento ás novas

tecnoloxías;  impulsaranse  os  hábitos  de  convivencia,  respecto,  participación  e  tolerancia  e

usarase o galego de forma oral e escrita na actividade diaria.

3.9.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Empregaranse o libro de texto (Lingua galega e Literatura I, (2015), ed. Baía ISBN: 978-84-9995-

169-0 e Lingua Galega e Literatura II, (2016), ed. Baía ISBN:  978-84-9995-197-3), esquemas e

diferentes actividades deseñadas para cada unidade. Así mesmo, en cada trimestre traballarase

cun libro de lectura distinto, que será de lectura obrigada e do cal se realizará un exame ou se
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proporá a elaboración dun traballo individual. Os libros de lectura propostos para cada nivel son:

1º Bacharelato 2º Bacharelato
1ª av. Obras da literatura galega Obras da literatura galega do século XX.
2ª av. Clásicos da literatura galega Obras da literatura galega do século XX.
3ª av. Obras de diferentes autores/as actuais Obras da literatura galega do século XXI.

3.10.-EDUCACIÓN EN VALORES

Dende o departamento de lingua galega e literatura procuramos fomentar a educación en valores

a  través  da  nosa  materia;  ben  sexa  achegando  informacións  precisas,  ben  fomentando  a

convivencia e respecto nas aulas e fóra delas.

Algún dos temas que achegamos ao alumnado dos diferentes cursos son:

• O  interculturalismo.  Fomentando  o  respecto,  a  convivencia  e  o  intercambio  entre  as

diferentes culturas e a convivencia e intercambio pacífico entre elas

• A igualdade:  Fomentamos  en  todo  momento  a  igualdade  entre  sexos  e  procuramos

achegárllela  ao  noso  alumnado  con  textos  e  actividades  prácticas  onde  non  hai  roles

preestablecidos.

• A ecoloxía;  educación  ambiental.  Foméntase  o  coidado  do  planeta  e  unha  actitude

responsable  tanto  na  potenciación  de  proxectos  de  desenvolvemento  sostible  como  o

achegamento a un consumo responsable por parte do alumnado.

• O rexeitamento de todo tipo de violencia; educación para a paz. A través do achegamento

á realidade actual potenciamos nas aulas o rexeitamento da violencia e a aposta polas solucións

dialogadas.

• A educación para a saúde. É unha constante nas aulas o fomento dos hábitos saudables.

O achegamento a determinadas áreas do léxico, tanto do galego coma do portugués, ofrécenos a

posibilidade de acoutar este tema así como outros temas transversais como a educación vial ou a

educación para o consumidor.

3.11.-ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Aínda que o alumnado de bacharelato ten unha madureza e independencia maior ca o alumnado

da ESO, precisa igualmente atención á diversidade. Así pois, o departamento, e en particular o

profesorado que desenvolve a súa docencia nestes grupos, procurará proporcionar os materiais

de reforzo e ampliación que o alumnado precise, atendendo sempre ás necesidades educativas

particulares en relación á consecución dos obxectivos da etapa.
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4.-CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

É labor do profesorado fomentar a participación do alumnado nos distintiso proxectos a 

desenvolver no centro educativo. Algunhas propostas son:

-Facer chegar os proxectos á comunidade educativa e ao ámbito familiar.

-Apoiar e respectar o Plan de convivencia.

5.-TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA

O Dep. de Lingua e Literatura colabora activamente na consecución do Plan Lector a través do

desenvolvemento da materia nas aulas. Porén, non fica na aula o seu traballo e procura que o

alumnado adquira hábitos lectores e actitudes favorables cara á lectura, para o cal tentamos crear

ambientes favorables á lectura a través de diferentes actividades que detallamos a continuación:

 Emprego da biblioteca escolar: participamos activamente na dinamización da biblioteca e

potenciamos o uso da mesma por parte de todo o alumnado. Concretamente, no alumnado de

primeiro  ciclo  procuramos  a  creación  de  bibliotecas  de  aula  nas  que  dispoñen  de  obras  de

referencia e de lectura usadas na aula co fin de potenciar o hábito e gusto pola lectura.

 Colaboramos tamén coa iniciativa que se botou a andar nos cursos anteriores na ESO da

Hora de lectura procurando achegar propostas de lectura.

 Integración no club de lectura no que tamén tentamos inmiscir a todo o alumnado posible.

 Achegamento a diferentes tipos de textos, literarios e non literarios, cos que se traballa

activamente nas aulas.

 Integración  de  diferentes  fontes  de  información  á  disposición  do  alumnado  para  a

elaboración dos seus traballos académicos.

6.-TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC

Se ben o emprego das TIC é unha parte fundamental do noso labor nas nosas aulas, debemos ter

en conta as características da nosa comunidade educativa e o acceso que o noso alumnado ten

ás novas tecnoloxías. En moitos casos, o noso alumnado só se achega ás TIC no centro escolar

e,  polo  tanto,  é  parte  do noso labor  encamiñalos  cara a  un uso correcto  e  responsable  das

informacións que se lles achegan dende as diferentes fontes.

Fomentamos  o  uso  dos  diferentes  recursos  dos  que  dispomos  a  través  da  realización  de

diferentes traballos e sempre baixo a supervisión do profesorado nas aulas de informática onde

fan  uso  dos  recursos  da  rede,  o  emprego  do  encerado  dixital  (na  medida  do  posible)  ou  a

realización de actividades vinculadas ás TIC, dentro e fóra das aulas.

Debemos  resaltar  o  limitado  dos  recursos,  con  escaso  número  de  computadores  e  cunha
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conexión á rede moi deficiente. Aínda así, inténtase tirar todo o proveito posible destes recursos.

7.-INDICADORES  DE  LOGRO  PARA AVALIAR  O  PROCESO  DO  ENSINO  E  A PRÁCTICA

DOCENTE

Un dos aspectos máis importantes nunha programación é avaliar a nosa propia práctica docente e

a programación didáctica.

Con  estes  datos,  o  profesorado  valorará  o  funcionamento  do  programa  e,  de  o  considerar

necesario, modificaranse os aspectos nos que se teñan detectado problemas. Verase o grao de

consecución dos obxectivos xerais de etapa e o grao de adquisición dos contidos básicos. Tamén

se valorará a adecuación do enfoque interdisciplinar e a utilidade e eficacia dos distintos tipos de

actividades.

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o

desenvolvemento  de  programacións  didácticas.  Para  iso,  ao  finalizar  cada  unidade  didáctica

proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar  o funcionamento do

programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.

Proponse analizar o seguinte modelo para podermos realizar unha reflexión produtiva :

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente  Escala  
                                                   (Indicadores de logro)     
Proceso de ensino: 1 2 3 4

1.-O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.-Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.-Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     

4.-Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.-Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.-Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.-Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?     
8-Tomouse  algunha  medida  organizativa  para  atender  al  alumnado  con

NEAE?     

9.-Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.-Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.-Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     
12.-Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do

grupo?     
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Práctica docente: 1 2 3 4
1.-Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado     
2.-Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     
3.-Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     
4.-Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos

con NEAE?     
5.-Utilízanse  distintas  estratexias  metodolóxicas  en  función  dos  temas  a

tratar?     
6.-Intercálase o traballo individual e en equipo?     
5.-Poténcianse  estratexias  de  animación  á  lectura  e  de  comprensión  e

expresión oral?     
6.-Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     
7.-Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     
8.-Ofrécese  ao  alumnado  de  forma  inmediata  os  resultados  das

probas/exames,etc?     
9.-Coméntase  co  alumnado  os  fallos  máis  significativos  das  probas

/exames, etc?     
10.-Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus

fallos?     
11.-Cal  é  o grao de implicación nas funcións de titoría  e  orientación do

profesorado?     
12.-Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     
13.-As  medidas  de  apoio,  reforzo,  etc  establécense  vinculadas  aos

estándares     
14.-Avalíase  a  eficacia  dos  programas  de  apoio,  reforzo,  recuperación,

ampliación,..  ?     

Así mesmo, a finais de curso, realizase unha enquisa ao alumnado que fai referencia a distintos

aspectos relacionados coa práctica docente e que tamén non serve para realizar unha reflexión

final.

8.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Desde o departamento de Lingua e literatura, entendemos que as actividades complementarias e

extraescolares forman parte da docencia,  de aí  que o profesorado poderá esixir  a realización

dunha tarefa sobre unha actividade complementaria ou extraescolar a todo o alumnado ou a aquel

que non participe nela (resumo da obra teatral, traballo sobre a exposición...). Para o curso 2019-

2020 están previstas as seguintes actividades complementarias e extraescolares:

• Celebración da Semana das letras galegas no mes de maio dedicado ao profesor Ricardo

Carballo Calero en colaboración co Equipo de Dinamización Lingüística.
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• Celebración da Semana das letras portuguesas no mes de abril coa finalidade de achegar

e potenciar o coñecemento da cultura portuguesa.

• Saída didáctica a vilas portuguesas próximas (Melgaço, Vilanova da Cerveira, Valença...)

destinadas  principalmente  ao  alumnado  de  Segunda  lingua  estranxeira:  portugués  en

colaboración co Equipo de Dinamización Lingüística.

• Viaxe  ao  Courel  destinada  ao  alumnado  de  2º  ESO  e  organizada  conxuntamente  co

Equipo de Dinamización Lingüística e o departamento de Xeografía e Historia

• Participación no Correlingua, en colaboración co Equipo de Dinamización Lingüística, no

terceiro trimestre con alumnado da ESO.

• Percorridos literarios e culturais a distintas vilas galegas (Rianxo, Ourense, Pontevedra...)

con rutas ligadas a distintas figuras literarias e culturais galegas en colaboración co Equipo de

Dinamización Lingüística.

• Posibilidade  de  asistir  a  algunha  representación  teatral,  proxección  de  filmes ou

exposicións que o Departamento considere de interese para a formación do alumnado.

• O Departamento tamén participará en todas aquelas actividades complementarias e

extraescolares que teñan como obxectivo potenciar a lingua e a cultura galegas, para o que

colaborará estreitamente co Equipo de Dinamización Lingüística do Centro.

No  grupo  de  PMAR  1,  as  actividades  realizadas  serán  en  colaboración  cos  departamentos

pertencentes aos ámbitos, biblioteca e club de lectura do que son membros.

Estas actividades poderanse ver ampliadas coas ofertas que se nos acheguen ao longo do curso.

Porén, sempre se procurará que as actividades atinxan de forma equilibrada a todos os niveis

educativos.

Na materia de  Oratoria, se ao longo do curso xurdira algunha actividade de interese para a

materia  e  adaptada  ao  alumando,  realizarase,  sempre  e  cando  sexa  posible.  Así,  pódese

complementar a aprendizaxe coa asistencia a recitais, obras de teatro, conferencia, ou calquera

actividade do ámbito cultural galego que teña como medio de expresión a palabra.
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9.-MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS  PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica  Escala  
                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4
1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do 

currículo?     
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades 

didácticas/temas/proxectos?     
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e 

temporalización?     
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a

materia?     
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o 

alumnado?     
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da 

mesma?     
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de 

coñecementos previos?     
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, 

exames, etc.     
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha 

avaliación     
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 

estándares?     
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con 

NEE?     
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares 

previstas?     
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e      
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instrumentos?
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do 

D.86/15)     
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     
32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     
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As Neves – Tortoreos (Pontevedra),  

24 de outubro de 2019

Asinada pola Xefa de Departamento 

de Lingua Galega e Literatura 

do IES Pazo da Mercé:

  Ilda Vázquez Añel  
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