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 1 . Educación Secundaria Obrigatoria
As distribucións temporais dos conteúdos dos tres niveis do primeiro ciclo de ESO terán como

referencia  os  estándares  de  aprendizaxe  indicados  no  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de

decembro, polo que se estabelece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do

Bacharelato, no Anexo I apartado 24, correspondente á Lingua Castellana e Literatura (v. Anexo I

desta programación). A de 4º ESO, os do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se estabelece

o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de

Galicia (v. Anexo IV).

Para  dar  superado  a  materia  de  cada  nivel  será  necesario  o  cumprimento  do  grau mínimo

expresado  en  «Tarefas-Itens  de  observación  directamente  avaliábeis»  que  se  expoñen  nas

alíneas 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 e 3.4.2 intituladas «Grau mínimo para superar a materia» para cada

nivel. Os estándares de aprendizaxe de referencia son os que constan no Decreto 86/2015, do 25

de xuño, polo que se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato

na Comunidade Autónoma de Galicia (v. Anexo IV).

Para a avaliación da materia pode-se utilizar o exposto baixo o epígrafe «3.5  Procedimentos e

instrumentos de avaliación. ESO», cuxos estándares de aprendizaxe de referencia son os que

constan no  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se estabelece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (v. Anexo IV).

 1.1 1º de ESO

 1.1.1 Temporalización.  1 ESO

Tempo Distribución Blocos Sesións Estándares
(v. Anexo I)

Primeiro 
trimestre

Unidade 1
de lingua 

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto oral persuasivo. 
Narración de feitos históricos. A opinión persoal.

Set.
2

1.1-1.6 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.4, 6.7

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Texto informativo.
A comunicación e os seus elementos. Comunicación verbal e non verbal. 

Set.
2

1.1-1.7 
2.1-2.5 
3.1-3.3
6.1, 6.3, 6.5-6.7
7.2

3.Coñecimento da lingua.
A linguaxe e a lingua.
Linguas en contacto. As linguas de España. Dialectos do castellano e dialectos 
históricos.
As variedades sociais e individuais da lingua. 

Set.
3

6.1-6.3
 

Unidade 2
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto expositivo. Tabua de dados.
O signo: signos naturais e artificiais.

Set.
1

Out.
2

1.1-1.6 
2.1-2.3, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.5, 6.7

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Texto informativo. Gráficas.
A adecuación textual. 
Coherencia textual. A estrutura interna do texto.

Out.
3

1.1-1.7 
2.1-2.4 
3.1-3.3
5.1-5.6 
6.1
7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
A palabra e a súa estrutura: lexemas e morfemas. 
Clases de morfemas: flexivos, derivativos e apreciativos. 
Clases de palabras segundo a forma: simples, derivadas e compostas. Parasíntese,
siglas, acrónimos, encurtamentos e abreviaturas.

Out.
4

1.1-1.5 
2.1-2.4 
3.1

Unidade 3
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar 
Texto oral narrativo. 
Claridade expositiva, adecuación, coherencia e cohesión do conteúdo e aspectos 
prosódicos, mirada, posicionamento, linguaxe corporal. 

Out.
3

1.1-1.6 
2.1-2.4, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1



Normas básicas de interacción 6.1-6.5, 6.7

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Narración de vivencias persoais.
Texto informativo. 
Nota, aviso, diario, carta. 

Out.
3

1.1-1.7 
2.1-2.5
3.1-3.3
4.1-4.3
5.1-5.6 
6.1-6.3, 6.5-6.7 
7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
Determinantes: clases. Artigo. Adxectivos determinativos. 
Nota, aviso, diario, carta. 

Nov.
5

1.1-1.5 
2.1-2.4 
3.1
4.3-4.4

Unidade 1
de 
literatura

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto informativo: imaxens visuais e verbais. 

Nov.
2

1.1-1.6 
2.1-2.4, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.5, 6.7

4.Educación literaria.
Definición de literatura. Literatura oral e escrita. O mito e a lenda. 
Os xéneros literarios. Os subxéneros. 
O verso: métrica e rima. Estrofas e figuras literarias.

Nov.
7

2.1-2.3 
5.1-5.3 
6.2
7.1
8.1-8.3

Manual de
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
Grafías b/v, g/j.
A sílaba. Regras xerais de acentuación. 
Puntuación: punto, coma, punto e coma, dous puntos, suspensivos.

Nov.
1

Dec.
6

1.2

Segundo
trimestre

Unidade 4
de lingua 

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto persuasivo. A descrición dun lugar.

Xan.
2

1.1-1.6 
2.1-2.4, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.5, 6.7

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A descrición: clases e recursos. 
A descrición obxectiva: características e estrutura.
A cohesión lóxica.
O texto informativo: o plano.

Xan.
3

1.1-1.7 
2.1-2.4 
3.1-3.3 
5.1-5.6 
6.1, 6.3 
7.1-7.4 

3.Coñecimento da lingua.
Léxico: sinónimos e hiperónimos. Campo léxico e campo semántico.
O substantivo: xénero e número, o epiceno, ambigüidade e falso xénero; o falso 
número. Clasificación segundo o significado. O substantivo no grupo nominal.

Xan.
3

1.1-1.5 
2.1-2.4
3.1
4.1-4.4 
6.1-6.2
7.2

Unidade 5
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
Narración de experiencias e de feitos fantásticos.

Xan.
2

1.1-1.6 
2.1-2.4, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.5, 6.7

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Narración literaria e non literaria. Elementos. Descrición e diálogo na narración.
O resumo.

Xan.
2

1.1-1.7 
2.1-2.4 
3.1-3.3
5.1-5.6 
6.1, 6.3 
7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
O pronome. Clases de pronomes. A deixis pronominal. 

Xan.
2

Feb.
1

1.1-1.2, 1.4 
3.1
7.2 

Unidade 6
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto expositivo: a exposición dun tema.

Feb.
2

1.1-1.6 
2.1-2.4, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.5, 6.7

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
O texto explicativo: estrutura.
Os conectores textuais lóxicos.
Texto informativo: esquema numérico.

Feb.
2

1.1-1.7 
2.1-2.4 
3.1-3.3 
5.1-5.6 
6.1, 6.3 
7.1-7.4 

3.Coñecimento da lingua.
Adxectivo: concordancia, graus e tipos.

Feb.
2

1.1-1.2, 1.4-1.5 
3.1 
4.1 

Unidade 2
de 
literatura

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
A exposición. A recomendación de leituras.

Feb.
2

1.1-1.6 
2.1-2.4, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.5, 6.7



2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Elaboración de textos narrativos.

Feb.
2

2.1-2.3 
3.1-3.3 
4.1-4.3 
5.1-5.6 
6.1, 6.3, 6.5-6.7 
7.1-7.4 

4.Educación literaria.
A narración: elementos.

Feb.
3

2.1-2.3 
3.1-3.3 
4.1-4.3 

Unidade 3
de 
literatura

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
A obra teatral.LCLB1.1.1-2.1-3.1-3.2-3.3-4.1-5.1

Mar.
2

1.1-1.6 
2.1-2.4, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.5, 6.7

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Elaboración de textos dialogados.

Mar.
2

2.5
5.1-5.6 
6.1, 6.3, 6.5-6.7 
7.1-7.4 

4.Educación literaria.
O teatro: o texto e elementos.

Mar.
3

8.1-8.3 
9.1-9.3 
10.1-10.3 

Manual de
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
Grafías ll/y, uso do h, c/z, qu/k.
Acentuación: ditongos, tritongos e hiatos
Puntuación: interrogación e exclamación, parénteses, travesón, aspas.
Fenómenos semánticos: sinónimos e antónimos, polisemia e paronimia, homógrafos
e homófonos. 

Mar.
4

1.2

Terceiro 
trimestre

Unidade 7
de lingua  

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
A noticia. A entrevista persoal.

Mar.
2

1.1-1.6 
2.1-2.4, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.5, 6.7

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A noticia: estrutura. Información e opinión.
Texto informativo: o mapa conceptual.

Abr.
3

1.1-1.7 
2.1-2.4 
3.1-3.3 
5.1-5.6 
6.1, 6.3 
7.1-7.4 

3.Coñecimento da lingua.
O verbo: tempo, modo, número, persoa, aspecto. Conxugación: regular e irregular.

Abr.
3

1.1-1.3 
3.1
4.1 

Unidade 8
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
As instrucións.

Abr.
2

1.1-1.6 
2.1-2.4, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.5, 6.7

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Textos normativos e instrutivos: estrutura e linguaxe.
Texto informativo: o cartaz.

Abr.
2

1.1-1.7 
2.1-2.4 
3.1-3.3 
5.1-5.6
6.1, 6.4, 6.6-6.7
7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
Adverbio, preposición, conxunción e interxección.
Oración: constituíntes. Suxeito léxico, gramatical e omitido. Oracións impersoais. 
Axente e paciente. Predicado nominal e verbal. 

Mai.
6

1.1-1.2 3.1 
5.1-5.6 
6.1, 6.4, 6.6-6.7 
7.1-7.4 

Unidade 4
de 
literatura

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
A poesía.

Mai.
2

1.1-1.6 
2.1-2.4, 2.6-2.7 
4.1-4-3 
5.1
6.1-6.5, 6.7

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Elaboración de textos poéticos.

Mai.
2

5.1-5.6 
7.1-7.4 

4.Educación literaria.
Poesía: temas.

Mai.
6

5.1-5.3 
6.1-6.3 
7.1
11.1

Manual de
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
Puntuación: outros signos de puntuación.
Dicionarios: clases.
Fenómenos semánticos: sinonimia, antonimia, polisemia, paronimia, homografía e 
homofonía, familia léxica e campos semánticos, tabús e eufemismos.

Xuñ.
6

1.2



 1.1.2 Grau mínimo de consecución para superar a materia.  1 ESO

Escala de cumprimento dos estándares de aprendizaxe (v. Anexo IV):
1

iniciado
2

en proceso
3

atinxido
4

excelente

Estándares
de

aprendizaxe
Tarefas-Itens de observación directamente avaliábeis Grau

mínimo

Bloco 1. Comunicación oral: escuitar e falar

LCLB1.1.1 Atende ás explicacións, normas, instrucións... do profesor na realización de actividades e 
explicacións na aula.

4

Atende ás explicacións, normas, instrucións... doutro alumnado, por indicación do profesor, na 
realización de tarefas en común.

4

Respeita as intervencións dos demais sen interromper e atendendo ao seu conteúdo. 4

Respeita o turno de palabra, esperando que o que fala termine a súa intervención oral para 
intervir.

4

LCLB1.2.1 Responde preguntas feitas polo profesor ou outros alumnos sobre temas tratados na aula. 4

Intervén en debates ou conversas respeitando a vez de palabra e as opinións dos demais. 2

Avalía intervencións orais alleas seguindo uns criterios preestabelecidos. 1

LCLB1.3.1

LCLB1.3.2

LCLB1.3.3

Recoñece o proceso de elaboración dunha produción oral. 2

Recoñece erros léxicos, semánticos, gramaticais, estruturais... en intervencións orais de outros e
valorá-los.

2

Recoñece ao falar se se cometeron erros léxicos, semánticos, gramaticais, estruturais... cun 
criterio construtivo.

2

Autocorrixe erros léxicos, semánticos, gramaticais, estruturais... 2

Recoñece a importancia do ton de voz, da postura, da xestualidade e doutros aspectos non 
verbais nas exposicións orais.

3

LCLB1.4.1 Prepara intervencións orais de diversos tipos (monólogos, diálogos, poemas memorizados...). 3

Repete instrucións sobre a elaboración de tarefas en grupo aos outros alumnos que participen. 3

Realiza presentacións orais sobre algún aspecto dos conteúdos tratados na aula. 2

Realiza presentacións orais sobre temas xerais (deportes, noticias, divulgación científica...) 2

Recita poemas breves previamente memorizados. 1

LCLB1.5.1 Participa en diálogos, monólogos ou conversas sinxelas preparadas con antelación para seren 
dramatizadas (situacións da vida cuotidiana, fragmentos teatrais...)

2

Bloco 2. Comunicación escrita: ler e escreber

LCLB2.1.1

LCLB2.1.2

LCLB2.1.3

Le correctamente e con axilidade textos en formato impreso ou dixital. 3

Comprende a idea principal do conteúdo dos textos. 3

Comprende as ideas secundarias do conteúdo dos textos. 2

Interpreta gráficas, esquemas, mapas conceptuais, mapas xeográficos, fotografías... e verbalizá-
los oralmente ou por escrito.

2

LCLB2.2.1

LCLB2.2.2

LCLB2.2.3

Busca información básica co manexo de dicionarios, enciclopedias ou obras de referencia sobre 
temas concretos.

3

Pede información ou asesoramento na biblioteca para pesquisar información sobre temas 
concretos.

3

Busca información co manexo de ferramentas dixitais e internet sobre temas concretos. 3

LCLB2.3.1 Planifica textos elaborando esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuais... 1

Elabora esbozos para planificar textos como paso previo á escrita de textos. 1

Revisa a expresión das producións escritas antes da forma definitiva. 2

Respeita os aspectos externos das producións escritas (marxens, caligrafía, limpeza...) para 
unha correcta presentación. 3



LCLB2.4.1

LCLB2.4.2

LCLB2.4.3

Escrebe textos planificados previamente (ditados, textos cun guión de elaboración...). 3

Escrebe textos non planificados previamente (redaccións, respostas de exames, resumos...). 2

Deseña presentacións dixitais sinxelas como suporte a intervencións orais. 2

Bloco 3. Coñecimento da lingua

LCLB3.1.1

LCLB3.1.2

LCLB3.1.3

Recoñece as 8 clases de palabras. 3

Coñece as regras básicas da ortografía. 2

Coñece as regras básicas de acentuación. 2

Corrixe ou autocorrixe erros ortográficos. 2

Corrixe ou autocorrixe erros de acentuación. 2

Coñece as formas verbais do presente, do futuro e dos pretéritos perfeito e imperfeito de 
indicativo.

2

Corrixe ou autocorrixe erros de concordancia de xénero, número persoa... 3

Recoñece os sintagmas (ou frases) nominal e verbal. 2

Recoñece os sintagmas (ou frases)  adxectivo, adverbial e preposicional 1

Recoñece os complementos directo, indirecto, circunstancial. 2

Recoñece os modificadores dos núcleos. 1

Analiza morfo-sintacticamente oracións simples, distinguindo as clases de palabras. 2

Analiza morfo-sintacticamente oracións simples, distinguindo as funcións dos sintagmas. 1

LCLB3.2.1 Coñece a ordenación alfabética. 4

Busca palabras nun dicionario usando a ordenación alfabética. 3

Busca palabras flexionadas (verbos conxugados, femininos ou plurais de substantivos e 
adxectivos...) nas correspondentes entradas dun dicionario.

3

Comprende os significados das definicións das palabras en relación co contexto interno do texto. 3

Busca palabras homónimas se non se axustan ao contexto proporcionado no texto. 1

Comprende os usos atribuídos nas definicións (tr., intr., p.us., ant., coloq. etc.) 1

Conecta-se ao dicionario en liña da RAE (http://lema.rae.es/drae/?val) e buscar vocábulos. 2

LCLB3.3.1 Recoñece os usos de marcadores discursivos aditivos (incluso, es más, además, aparte...) 1

Recoñece os usos de marcadores contrastivos (pero, sin embargo, no obstante, al/por el 
contrario...)

1

Recoñece os usos de marcadores explicativos (o sea, es decir, en/con otras palabras...) 1

Usa os conectores nas producións orais e escritas. 1

LCLB3.4.1 Distingue obxectividade e subxectividade en enunciados ou textos orais ou escritos. 2

Identifica a intención do emisor en proposicións (asertiva, interrogativa, exclamativa, dubitativa, 
desiderativa e imperativa).

2

LCLB3.5.1 Elabora carteis ou murais. 3

Confecciona presentacións dixitais. 2

Comenta películas ou libros. 3

Evita comentarios discriminatorios contra caisquer linguas e os seus falantes. 4

Evita comentarios discriminatorios de carácter machista, racista, xenófobo ou contra calquer 
outra condición (discapacitados, homosexuais...)

4

LCLB3.6.1 Coñece cales son as linguas de España. 3

Recoñece a diversidade lingüística da Galiza, de España e a súa problemática. 3

Valora a diversidade lingüística da Galiza e de España, as súas vantaxes e dereitos. 2

LCLB3.7.1 Aprende estratexias para solucionar dúbidas da ortografía castellana por meio do galego (h,ll/y...) 2

Soluciona dúbidas ortográficas produto de interferencias entre galego e castellano. (hay/hai, 
ata/hasta, boda/voda...)

2

http://lema.rae.es/drae/?val


Traduce textos breves do galego para o castellano. 1

Soluciona dúbidas léxicas produto de interferencias entre o galego e o castellano. 2

Bloco 4. Educación literaria

LCLB4.1.1 Le 3 obras literarias obrigatorias. 4

Le outras obras literarias voluntariamente. 1

Le fragmentos de obras literarias das actividades na aula. 4

Recoñece os xéneros literarios, as súas características básicas. 2

Recoñece as principais figuras literarias (personalización, aliteración...). 1

Mede os versos de poemas sinxelos e familiarizar-se con algunhas estrofes: pareado, terceto, 
cuarteto, soneto, romance.

1

LCLB4.2.1

LCLB4.2.2

Fala das leituras e comentá-las na aula. 4

Dramatiza textos ao le-los. 2

LCLB4.3.1

LCLB4.3.2

Redacta textos literarios imitando un modelo. 2

Redacta textos seguindo unha planificación ou un esquema preestabelecido. 1

Redacta textos sen planificación previa. 1



 1.2 2º ESO

 1.2.1 Temporalización dos conteúdos de 2 ESO  

Tempo Distribución Blocos Sesións Estándares
(v. Anexo I)

Primeiro 
trimestre

Unidade 1 
de lingua 

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto oral narrativo: o diario persoal

Set.
2

1.1-1.5, 1.6
2.1-2.6
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A solicitude
A cita previa
Comunicación escrita. Elaboración de textos
O texto e as súas propriedades

Set.
2

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3
5.1-5.4
6.1-6.2
7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
Linguaxe, lingua, fala e dialecto
España plurilingüe. Bilingüismo e diglosia
Orixen das linguas en España
Evolución do latín ás linguas románicas en España
Orixen do castellano e dialectos meridionais

Set.
2

1.1
2.2
3.1
4.1
6.1
7.1-7.2
8.1
9.1
10.2
11.1-11.2
12.1-12.2

Unidade 2 
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto oral descritivo

Set.
1

Oct.
1

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.6
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A descrición: tipos de descrición segundo o tema
Tipos de descrición segundo o punto de vista do autor: descrición obxectiva e 
descrición subxectiva

Oct.
3

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3
6.1-6.2, 6.5-
6.6
7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
Comunicación escrita. Elaboración de textos
A cohesión textual: denotación e connotación
Campo semántico, campo asociativo e familia de palabras
Clases de palabras e relacións gramaticais
O sintagma nominal: estrutura e función sintáctica
O núcleo do sintagma nominal. Substantivación do adxectivo
O substantivo: forma, xénero, número e clasificación segundo o significado

Oct.
6

1.1-1.2
2.1-2.2
71-7.2
9.1
10.1-10.2
11.1-11.2

Unidade 3 
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar 
O texto oral narrativo
O relato de una narración

Oct.
2

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.5
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A narración: o narrador interno e externo
A narración: a presentación, o nó e o desenlace
A narración: clasificación dos personaxes segundo a súa importancia, 
verosimilitude e profundidade psicolóxica

Nov.
2

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3
5.1-5.4
6.1-6.2, 6.6
7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
A cohesión léxica del texto: sinónimos e antónimos
O sintagma nominal: determinantes e pronomes
A estrutura do sintagma nominal
A posición dos determinantes no sintagma nominal
Determinantes e pronomes: formas comúns e funcións diferentes
Clases de determinantes e de pronomes: artigo determinado e artigo 
indeterminado, adxectivos e pronomes demostrativos, adxectivos e pronomes 
posesivos, adxectivos e pronomes indefinidos, adxectivos e pronomes numerais, 
pronomes persoais, e adxectivos e pronomes interrogativos e exclamativos
O pronome enclítico

Nov.
4

1.1-1.3
5.1
6.1
7.1
9.1
10.3
11.1-11.2

Unidade 1 
de 
literatura

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O diálogo
A argumentación

Nov.
2

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.6
4.1
5.1-5.3



6.1-6.5
7.1-7.4
8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Análise e valoración do conteúdo e da forma dun fragmento literario
Imitación dun modelo literario
Transformación dun texto literario nun relato realista con narrador omnisciente
Invención dun relato realista dada unha historia 
Invención do desenlace dunha historia dada
Identificación do tipo de historia que se relaciona cunha imaxen dada
Invención dun relato sobre unha viaxe no tempo

Nov.
2

1.1-1.5
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3

4.Educación literaria.
Subxéneros da épica: mito, epopea, cantar de xesta, lenda, novela, conto e fábula
Orixen e evolución da novela moderna
Elementos da novela: o ritmo da acción, a elipse narrativa
e o resumo narrativo 
Elementos da novela: o estilo directo, o estilo indirecto, o estilo indirecto libre, o 
monólogo interior 
Evolución do heroi: herois mitolóxicos. Aquiles e Ulises
Evolución do heroi: herois medievais. O Cid e Amadís
Evolución do heroi: o heroi cómico. O Quixote
Evolución do heroi: o heroi galáctico. Luke Skywalker
O conto fantástico, maravilloso e de ficción científica
Literatura comparada

Nov.
4

Dec.
2

2.1-2.3
3.3-3.4
4.1
5.1
6.1-6.2

Manual de 
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
Uso de b. Uso de v. Homófonos con b/v
Uso de g. Uso de j
Uso de ll. Uso de y. Yeísmo
Uso de h
Repaso de grafías: c/z/qu/k, r/rr, m, n, x, s
Palabras de escritura dubidosa: por qué/por que/porqué/porque, con qué/con 
que/conque, si no/sino, adonde/adónde/a donde, también/tan bien, asimismo/a sí 
mismo

Dec.
5

5.2-5.4

Segundo
trimestre

Unidade 4 
de lingua 

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto oral narrativo
O concurso de monólogos

Xan.
1

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.5
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
O espazo da narración: único/múltiplo, interior/exterior, urbano/rural, 
realista/fantástico, ameno/sinistro
Relación do espazo cos sentimentos dos personaxes e a acción
Características lingüísticas do espazo narrativo
O tempo interno e externo da narración
A ordenación lineal e non lineal (flashback, flashforward e in medias res) dos feitos 
na narración
Elipses temporais. Conectores temporais

Xan.
2

1.1-1.3
7.1
9.1
10.3
11.1-11.2

3.Coñecimento da lingua.
A cohesión léxica do texto: a anáfora e os hiperónimos
Elementos lingüísticos anafóricos
Elementos deícticos
Elipse anafórica
O complemento do nome: o núcleo
O adxectivo cualificativo: significado, posición no SN e función
O sintagma preposicional
A forma do adxectivo: xénero, número e grau.
A formas apocopadas
Concordancia do adxectivo co substantivo
Adxectivo especificativo e adxectivo explicativo. O epíteto
O sintagma adxectival: estrutura
Estrutura do complemento do nome: SPrep. e aposición (especificativa e 
explicativa)

Xan.
4

1.1-1.2 , 1.5
2.1-2.2, 2.4
3.1
4.1-4.4 
6.1-6.2
7.1-7.2
9.1
10.2

Unidade 5 
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto oral dialogado
A entrevista de traballo

Xan.
1

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.5
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
O diálogo: características lingüísticas
O diálogo informal
O diálogo formal
Estrutura da conversa
O diálogo na narración: estilo directo e estilo indirecto

Xan.
2

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3
5.1-5.4
6.1-6.2
7.1-7.4



3.Coñecimento da lingua.
Fenómenos semánticos: palabras monosémicas, polisémicas, homónimas e 
parónimas
O sintagma verbal: estrutura 
Complementos obrigatorios e complementos adxuntos do verbo
Función sintáctica do sintagma verbal: predicado nominal e
predicado verbal 
O núcleo do sintagma verbal: función e significado
Verbos de acción, de proceso e de estado
A forma do verbo: raíz e morfemas flexivos
A conxugación verbal 
Mudanzas vocálicas e mudanzas consonánticas na raíz ou nas desinencias dos 
verbos irregulares
Formas simples e formas compostas
As formas non persoais do verbo: infinitivo, xerundio e participio
Verbos defectivos e verbos unipersoais
Formas non persoais do verbo: persoa, número, tempo, modo, aspecto e voz activa
e pasiva

Feb.
5

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.5
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
8.1

Unidade 6 
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
A exposición divulgativa
A exposición de feitos curiosos

Feb.
1

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.5
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A exposición
Tipos de exposición: divulgativa e especializada
Estrutura da exposición: dedutiva e indutiva
A fonte documental dun libro

Feb.
2

1.1-1.6
2.1-2.6
3.1-3.3
4.1-4.3

3.Coñecimento da lingua.
Coherencia lóxica do texto
Conectores de adición
Conectores de contraste
Conectores explicativos
O sintagma adverbial: estrutura e función
O núcleo do sintagma adverbial: forma do adxectivo e adxectivos adverbializados
Clasificación do adverbio
Función sintáctica do adverbio
Locucións adverbiais
O sintagma preposicional: estrutura e funcións
Modelos sintácticos do sintagma preposicional
Preposicións e locucións prepositivas
A conxunción: forma, función e significado
A interxección: forma, función e significado

Feb.
4

1.2
2.1
6.1
8.3
9.1
11.1-11.2

Unidade 2 
de 
literatura

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O diálogo
Crónica dunha estrea teatral

Mar.
1

1.1-1.6
2.1-2.6
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
7.1-7.4
8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Análise e valoración do conteúdo e da forma dun fragmento literario
Completación dun texto teatral con diálogos dos personaxes
e marcacións
Invención dun diálogo teatral dados uns personaxes e unha
situación determinados
Imitación dun modelo literario e invención dun diálogo teatral a partir da situación 
mostrada nunha imaxen
Invención duna escena teatral a partir dos datos dun esquema

Mar.
2

1.1-1.5
2.1-2.4
3.1, 3.3-3.4
4.1-4.3
5.1
6.1-6.2

4.Educación literaria.
O teatro, unha palabra polisémica
Función social do teatro
O texto teatral: os personaxes e o autor
O diálogo
O monólogo
O aparte
A marcación
A acción dramática: estrutura teatral externa e interna
O espazo escénico
Evolución do espazo teatral en España
O tempo escénico e o tempo dramático
Subxéneros teatrais: traxedia, comedia e traxicomedia
Os personaxes da traxedia: o heroi e a heroína. Antígona e
don Álvaro

Mar.
4

2.1-2.3
3.2-3.4
4.1
5.1
6.1-6.2



Os temas da traxedia: do fatum á inxustiza social
O conceito de clásico
Actualidade dos clásicos
As ensinanzas dos clásicos
A comedia: o realismo e o humor chegan ao teatro
Evolución do personaxe cómico: o bobo, o gracioso e o «figurón»

Manual de 
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
O acento e a sílaba
Regras xerais de acentuación
Os monosílabos e o acento diacrítico: él/el, tú/tu, mí/mi, sí/si, dé/de, sé/se, té/te, 
más/mas, aún/aun 
Acentuación de palabras compostas
Pronomes interrogativos e exclamativos: qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde.
Ditongos. Tritongos. Hiatos
A vírgula. O punto. O punto e vírgula. Os puntos suspensivos. Os dous puntos. 
Signos de interrogación e de exclamación. O travesón. Os paréntesis. As aspas

Mar.
4

5.2-5.4

Terceiro 
trimestre

Unidade 7 
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
As instrucións

Mar.
2

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.5
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Textos normativos e textos instrutivos
Estrutura do texto instrutivo
A linguaxe dos textos instrutivos: características lingüísticas
A linguaxe non verbal dos textos instrutivos

Abr.
2

5.1-5.4
6.1-6.2, 6.4-
6.6
7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
A metáfora
A metonimia
O tabú e o eufemismo
As unidades da lingua: unidades gramaticais e unidades de comunicación con 
sentido completo
O enunciado e as súas propriedades
Tipos de enunciado segundo a estrutura: oración e frase
Clasificación do enunciado segundo a intención do falante
Estrutura da oración: suxeito e predicado
Presenza e ausencia do suxeito
Posición do suxeito na oración
Suxeito axente, suxeito paciente e suxeito de causa
O vocativo

Abr.
4

1.1-1.3
2.1
5.1-5.2
6.1
7.1
8.1-8.2
10.1-10.3
11.1-11.2

Unidade 8 
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
A reportaxe
O comentario de noticias breves

Abr.
2

1.1-1.4, 1.6
2.1-2.5
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Xornalismo de información  e xornalismo de opinión
A noticia: estrutura
A reportaxe: estrutura e tipo de texto

Mai.
2

5.1-5.4
6.1-6.2, 6.5-
6.6
7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
O léxico castellano: palabras patrimoniais, cultismos, dobretes e latinismos
Préstamos de outras linguas
O predicado: Predicado nominal e predicado verbal
Estrutura do predicado nominal. O atributo e as súas formas
O predicado verbal e os seus complementos: verbos intransitivos e verbos 
transitivos
O complemento directo
O complemento indirecto
O complemento circunstancial
O complemento axente
Clasificación da oración segundo a natureza do predicado
Oracións atributivas
Oracións transitivas
Oracións intransitivas
Oracións pasivas
Oracións impersoais

Mai.
7

1.1-1.3
3.1
4.1
5.1-5.2
6.1
7.2
8.1-8.3
10.1-10.3
11.1-11.2 

Unidade 3 
de 
literatura

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
A canción
A exposición de letras de cancións

Mai.
2

1.1-1.6
2.1-2.6
4.1
5.1-5.3
6.1-6.5
7.1-7.4
8.1



2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Completamento dun texto poético coas palabras que riman
Imitación dun texto poético
Invención dun texto poético en verso libre a partir dunha
imaxen e dunhas figuras literarias dadas
Invención dun texto poético en prosa a partir dunha imaxen e
dunhas figuras literarias dadas
Completamento dun texto poético con seis versos máis
Completamento dun romance con catro versos máis imitando un modelo

Mai.
2

5.1-5.4
6.1-6.2
7.1-7.4

4.Educación literaria.
Lírica e prosa poética. Poesía épica e poesía lírica. As obras dos xograis
A lírica: características. Subxéneros da lírica. Os grandes temas da lírica
Lírica tradicional e lírica culta. O retrato feminino na lírica tradicional e na lírica 
culta. O amor e o retrato feminino na lírica moderna. A natureza e a lírica: a paisaxe
ideal e o lugar tenebroso. O tópico do carpe diem na lírica. O tópico do tempus fugit
na lírica. O tema da morte na lírica
O romance. Romances vellos e romances novos
A mitoloxía grega na literatura española
O verso e a súa clasificación segundo o número de sílabas e a estrutura
O cómputo silábico dos versos. A rima: asoante e consoante. A análise métrica dun 
poema. Tipos de estrofes. Poemas estróficos e poemas non estróficos

Xuñ.
5

2.1-2.3
3.3-3.4
4.1
5.1
6.1-6.2

Manual de 
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
O monema. O lexema e o morfema. Morfemas derivativos e flexivos. Derivación. 
Composición. Parasíntese. 
Frase feita. Locucións.
Sigla. Acrónimo. Encurtamento. Numerais cardinais. Numerais ordinais

Xuñ.
3

2.1-2.2



 1.2.2 Grau mínimo de consecución para superar a materia.  2 ESO

Escala de cumprimento dos estándares de aprendizaxe (v. Anexo IV): 
1

iniciado
2 

en proceso
3

atinxido
4

excelente

Estándares de
aprendizaxe Tarefas-Itens de observación directamente avaliábeis Grau

mínimo

Bloco 1. Comunicación oral: escuitar e falar

LCLB1.1.1
LCLB1.1.3

Atende ás explicacións, normas, instrucións... do profesor. 4

Atende ás explicacións, normas, instrucións... do profesor ou doutro alumnado, por indicación 
do profesor, na realización de tarefas en común.

4

Segue instrucións orais para calquer actividade. 4

Entende as explicacións sobre os temas da materia. 4

Explica oralmente ou por escrito os conteúdos dados na aula. 3

LCLB1.1.2

LCLB1.2.1
LCLB1.2.2

Identifica o tema e as ideas principais e a estrutura dun discurso oral. 3

Recoñece a intención comunicativa do emisor dun discurso oral. 2

Responde preguntas específicas sobre o tema, o conteúdo ou a estrutura dunha intervención 
oral.

2

Identifica a estrutura dun texto oral. 2

Recoñece os procedimentos de cohesión dun texto oral. 2

Especifica o tema e ideas principais e a intención comunicativa dun texto oral. 3

LCLB1.2.3 Investiga o significado de palabras ou expresións dunha intervención oral por meio da consulta 
do dicionario ou preguntas.

3

Extrai o significado de palabras ou expresións polo contexto. 3

LCLB1.2.4 Resume oralmente explicacións, discursos ou textos lidos. 3

Resume por escrito explicacións, discursos ou textos lidos. 2

LCLB1.4.1
LCLB1.4.2
LCLB1.4.3

Coñece o proceso de elaboración dunha produción oral. 3

Recoñece erros léxicos, semánticos, gramaticais, estruturais... en intervencións orais de outros 
e valorá-los.

2

Avalía intervencións orais alleas seguindo uns criterios preestabelecidos. 2

Autoavalía intervencións orais. 2

LCLB1.5.1
LCLB1.5.2
LCLB1.5.3
LCLB1.5.4

Realiza presentacións orais planificadas. 3

Usa un vocabulario adecuado nas intervencións orais. 3

Analiza e compara as similitudes e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 2

Pronuncia con corrección e claridade nas presentacións orais. 3

LCLB1.3.1
LCLB1.6.1
LCLB1.6.2

Atende a debates, coloquios ou conversas organizadas na aula. 4

Respeita a opinión dos demais en debates e outras intervencións orais. 4

Responde preguntas feitas polo profesor ou outros alumnos sobre temas tratados na aula. 3

Intervén en debates ou conversas respeitando a vez de palabra e as opinións dos demais. 4

Resume o conteúdo de debates, coloquios ou conversas organizadas realizadas na aula. 3

Avalia as intervencións dos compañeiros de aula nun debate cun modelo preestabelecido. 3

Intervén en debates ou conversas respeitando a vez de palabra e as opinións dos demais. 3

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escreber

LCLB2.1.1
LCLB2.1.2
LCLB2.1.3
LCLB2.1.4
LCLB2.1.5

Relé textos e subliñar as palabras, ideas ou conceitos máis relevantes. 3

Incorpora léxico formal ou especializado ao propio repertorio léxico. 3

Extrai información implícita de expresións ou do conteúdo de textos e relacioná-la co contexto. 3

LCLB2.2.1
LCLB2.2.2

Desenvolve oralmente ou por escrito un esquema, diagrama, mapa conceptual ou imaxen. 2



LCLB2.3.1
LCLB2.3.2

Usa fontes de información impresas ou dixitais para a realización de traballos ou exposicións 
orais.

3

LCLB2.4.1
LCLB2.4.2

Elabora esquemas, mapas conceptuais ou outros métodos para a confección de rascuños de
traballos escritos.

3

Redacta textos ben organizados con base en esquemas previos. 3

LCLB2.5.1
LCLB2.5.2
LCLB2.5.3

Elabora textos imitando modelos. 3

Fai esquemas e mapas conceptuais de textos. 3

Bloco 3. Coñecimento da lingua

LCLB3.1.1
LCLB3.1.2
LCLB3.1.3

Recoñece as categorías gramaticais en textos. 4

Corrixe erros de concordancia en textos propios e alleos. 3

Recoñece erros ortográficos e gramaticais en textos proprios e alleos. 3

Recoñece formas verbais nos proprios discursos e textos. 3

Usa adecuadamente as formas verbais nos proprios discursos e textos. 3

LCLB3.2.1 Recoñece e distingue significados denotativos e connotativos en discursos e textos. 3

LCLB3.3.1 Recoñece sinónimos e antónimos. 2

Explica o uso concreto de sinónimos e antónimos nunha frase, nun discurso ou nun texto. 2

LCLB3.4.1

LCLB3.4.2

Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das palabras nunha frase, nun discurso ou
nun texto.

2

Recoñece e explica os fenómenos do tabú e do eufemismo. 3

LCLB3.5.1 Recoñece os conectores textuais de adición, contraste e explicación. 2

Usa os conectores textuais na confección de textos. 2

Recoñece os principais mecanismos de referencia interna gramaticais e léxicos e os seus usos. 2

Usa mecanismos de referencia interna na confección de textos. 2

LCLB3.6.1 Explica a diferenza que implica o uso dos tempos e modos verbais. 2

LCLB3.7.1 Coñece a realidade lingüística dos distintos territorios do Estado español. 3

Evita estereótipos lingüísticos e culturais sobre calquer persoa ou colectivo humano. 4

Considera o plurilingüísmo como valor positivo e útil. 4

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, cartaces, recensións sobre
libros e películas, teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos
transversais.

4

LCLB3.8.1 Coñece a realidade lingüística da Galiza. 3

Valora positivamente a diversidade lingüística da Galiza. 4

LCLB3.9.1 Aplica coñecimentos comúns coas outras materias do ámbito lingüístico (galego, inglés, francés,
portugués...) aos conteúdos de LCL.

3

Bloque 4. Educación literaria

LCLB4.1.1 Le 3 obras literarias obrigatorias. 4

Le outras obras literarias voluntariamente. 1

Le fragmentos de obras literarias das actividades na aula. 4

LCLB4.2.1 Asiste a visionamentos de filmes, audicións, exposicións ou proxeccións de imaxens. 4



LCLB4.2.2 Relaciona e compara leituras con filmes e reflexionar sobre o conteúdo e demais elementos 
narrativos.

3

Recoñece personaxes-tipo presentes nunha obra literaria e a súa evolución ao longo dos 
períodos histórico-literarios.

3

Recoñece os temas principais tratados nos diversos períodos histórico-literarios. 3

Relaciona obras artísticas (cuadros, pezas musicais…) con textos literarios lidos. 3

LCLB4.3.1
LCLB4.3.2

Le en voz alta textos literarios. 4

Le expresivamente textos literarios. 3

Comenta o conteúdo de textos literarios lidos. 2

Opina sobre os temas contidos en textos literarios lidos. 3

LCLB4.4.1
LCLB4.4.2

Redacta textos de ficción. 3

Redacta textos líricos sinxelos. 3

Redacta diálogos teatrais. 3



 1.3 3º ESO

 1.3.1 Temporalización.  3 ESO  

Tempo Distribución Blocos Sesións Estándares
(v. Anexo I)

Primeiro 
trimestre

Unidades 
0 e 1 de 
lingua 

1.Comunicación oral. Escuitar e falar
O texto oral informativo e de opinión.
A comunicación verbal: condicións e funcións.
Texto descritivo.

Set.
3

1.1.1-1.3
1.2.1-2.2
1.3.1
1.4.2
1.5.1-5.5

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Narración literaria e non literaria.
Elaboración de textos: definición, sentido completo e extensión.
Variacións léxicas: mudanzas de categoría gramatical.
Linguaxe, lingua, dialecto e fala. Variedades xeográficas, sociais e individuais. 
Linguaxes específicas. 
Rexistro formal e informal.
A descrición e clases desde o punto de vista do emisor: obxectiva e subxectiva.
Clasificación da descrición segundo o obxecto que se descrebe: técnica e literaria.
Deícticos espaciais e temporais na descrición.
A instancia
O texto: factores que lle dan sentido e extensión
Variacións léxicas: mudanzas de categoría gramatical e substantivación

Set.
3

Oct.
3

2.1.1
2.2.1-2.2
2.3.1-3.3
2.4.1
2.5.1-2.5.2
2.7.1-2.7.4

3.Coñecimento da lingua.
Comunicación e os seus elementos. Comunicación lingüística. Funcións da linguaxe.
Linguaxe, lingua e fala. 
As linguas de España e variedades do castellano. Bilingüismo e diglosia.
A palabra e a súa clasificación.
O sintagma (frase) e as súas clases.
Enunciado: oración e frase.
Clasificación do enunciado segundo a modalidade.
A oración: suxeito e predicado. Presenza ou ausencia do suxeito.

Oct.
6

3.1.1-3.1.2
3.3.1
3.4.1, 3.4.3
3.6.1
3.7.1-3.7.2
3.9.1
3.8.1-3.8.2
3.10.1

Unidade 2 
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O diálogo.

Oct.
2

1.1.1-1.1.3
1.2.1-1.2.2
1.3.1
1.4.1-1.4.2
1.5.1-1.5.5

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Descrición subxectiva e obxectiva.
Elaboración de textos: adecuación. Variacións léxicas: nominalización. 
A narración: Narrador interno e externo. Estrutura da acción: presentación, nó e desenlace. 
Clasificación dos personaxes. Espazo. Tempo interno e externo. O diálogo formal e informal. 
Estilo directo e indirecto.
A adecuación do texto á situación.
Texto informativo: Gráficas circulares e de barras

Nov.
3

2.1.-2.1.3
2.2.1-2.2.2
2.3.1-
2.3.32.4.1
2.5.1-2.5.2
2.7.1-2.7.4

3.Coñecimento da lingua.
Núcleo do SN (Fnom): substantivo e pronome. Xénero e número, concordancia, 
substantivación e clasificación. A deixis pronominal e as clases de palabras.

Nov.
3

3.1.1-3.1.2
3.4.3
3.7.1-3.7.2
3.9.1
3.10.1

Unidade 1,
2 de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Leitura de textos: Cantar de mio Cid. Milagros de Nuestra Señora. Libro de buen 
amor. El conde Lucanor.

Nov.
1

2.1.1
2.2.1-2.2.2
2.3.2
2.7.4

4.Educación literaria.
Definición de literatura. 
Os xéneros literarios. Os subxéneros. 
O verso: métrica e rima. Estrofas e poemas. Figuras literarias.
Idade media: contexto. Literatura medieval: características.
Épica: mester de xograría. Cantar de Mio Cid.
Poesía narrativa: mester de clerecía. Milagros de Nuestra Señora. Libro de buen 
amor.
El conde Lucanor

Nov.
3

Dec.
4

4.3.1
4.5.1-4.5.2
4.6.1-4.6.2
4.7.1-4.7.2

Manual de 
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
Ortografía: Grafías b/v, g/j.
Regras xerais de acentuación: Acentuación de interrogativos e exclamativos, 
compostos e maiúsculas. 
Uso do dicionario.
Puntuación: punto, coma, punto e coma.

Dec.
6

2.5.1-2.5.2
3.1.2
3.10.1

Segundo
trimestre

Unidade 3 
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
A exposición de información.

Xan.
1

1.1.1-1.1.3
1.2.1-1.2.2
1.3.1
1.4.-1.4.2
1.5.1-1.5.5



2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A exposición.
Elaboración de textos: coherencia lóxica. Variacións léxicas do texto: hiperónimos.

Xan.
2

2.5.1
3.5.1
3.7.1

3.Coñecimento da lingua.
O SN (Fnom): determinantes e complementos. 
O adxectivo: xénero, número, grau, clasificación e posición. 

Xan.
3

3.1.1-3.1.2
3.3.1
3.10.1

Unidade 4 
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O noticiario.

Xan.
1

1.1.1-1.1.3
1.2.1-1.2.2
1.3.1
1.4.-1.4.2
1.5.1-1.5.5

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Textos xornalísticos de información. A noticia.
Elaboración de textos: cohesión lingüística. Conectores. Relacións lóxicas no texto.

Xan.
2

2.4.1
2.5.1-2.5.2
2.6.1-2.6.2
2.7.1-2.7.4

3.Coñecimento da lingua.
O predicado: o núcleo.
O verbo: forma, función e significado. Conxugación. Verbos irregulares. Valores das 
formas verbais. Perífrases. Voz pasiva.
Adverbios.

Feb.
3

3.1.1-3.1.2
3.3.1-3.3.2
3.6.1
3.10.1

Unidade 3 
de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Kharxas, cantigas e vilancicos.
Leitura de textos: romances, Las Coplas de Jorge Manrique. La Celestina. 

Feb.
3

2.1.1
2.2.1-2.2.2
2.3.2
2.7.4

4.Educación literaria.
Lírica culta e popular. Lírica tradicional: Kharxas, cantigas e vilancicos.
S. XV: literatura prerrenacentista. Poesía narrativa: o romanceiro. 
O marqués de Santillana e Jorge Manrique.

Feb.
5

4.3.1
4.5.1-4.5.2
4.6.1-4.6.2
4.7.1-4.7.2

Unidade 4 
de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Leitura de textos: sonetos de Garcilaso, Boscán e Frei Luís de León. Lazarillo.

Mar.
3

2.1.1
2.2.1-2.2.2
2.3.2
2.7.4

4.Educación literaria.
Renacimento: contexto. Influencias: neoplatonismo, humanismo.
Lírica: renovación italianizante. 1º renacimento: Garcilaso. 2º renacimento: Frei Luís 
de León.
Literatura relixiosa. Novelas idealistas: de cabalarías, pastoril, mourisca, bizantina, 
picaresca.

Mar.
5

4.3.1
4.5.1-4.5.2
4.6.1-4.6.2
4.7.1-4.7.2

Manual de 
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
Ortografía: Grafías h, ll/y.
Regras xerais de acentuación: ditongos, tritongos e hiatos, acento diacrítico. 
Acentuación de interrogativos e exclamativos, compostos e maiúsculas. 

Mar.
3

2.5.1-2.5.2
3.1.2
3.10.1

Terceiro 
trimestre

Unidade 5 
de lingua  

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
Entrevista persoal.

Mar.
1

1.1.1-1.1.3
1.2.1-1.2.2
1.3.1
1.4.-1.4.2
1.5.1-1.5.5

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Textos xornalísticos de opinión. Reportaxe e crónica.
Elaboración de textos: progresión do tema, a anáfora.

Mar.
2

2.1.-2.1.3
2.2.1-2.2.2
2.3.1-2.3.3
2.5.1

3.Coñecimento da lingua.
O predicado: predicado nominal e verbal. Complementos. Clasificación das oracións 
polo predicado.

Abr.
4

3.3.1-3.3.2
3.4.1-3.4.3
3.6.1
3.10.1

Unidade 6 
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O debate.

Abr.
1

1.1.1-1.1.3
1.2.1-1.2.2
1.3.1
1.4.-1.4.2
1.5.1-1.5.5
1.6.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Vehículos para a expresión persoal: diarios, blogues e cartas ao director. As 
instrucións.

Abr.
1

2.4.1
2.5.1-2.5.2
2.6.1-2.6.2
2.7.1-2.7.4

3.Coñecimento da lingua.
Oración simple: clasificación e análise.

Abr.
1

Mai.
2

3.3.1-3.3.2
3.4.1-3.4.3
3.6.1
3.10.1

Unidade 5 
de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Leitura de textos: Cervantes.

Mai.
2

2.1.1
2.2.1-2.2.2
2.3.2
2.7.4



4.Educación literaria.
A novela moderna: Cervantes e o Quixote.
O heroi: épico, o cabaleiro cristián, o cabaleiro andante, o pícaro...

Mai.
4

4.3.1
4.5.1-4.5.2
4.6.1-4.6.2
4.7.1-4.7.2

Unidade 6 
de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Leitura de textos: Quevedo e Góngora

Mai.
2

2.1.1-2.1.2
2.2.1-2.2.2
2.3.2
2.7.4

4.Educación literaria.
O Barroco: contexto. Literatura barroca: temas, estilo e intencionalidade.
Lírica: conceptismo e culteranismo. Quevedo e Góngora.
Prosa: evolución da novela picaresca, o relato satírico-fantástico e o alegórico.

Mai.
3

Xuñ.
3

4.3.1
4.5.1-4.5.2
4.6.1-4.6.2
4.7.1-4.7.2

Manual de 
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
Ortografía: Grafías c/z/qu, cc.
Puntuación: outros signos de puntuación.
Fenómenos semánticos: monosemia, polisemia, sinonimia homonimia paronimia, 
hiperonimia, tabús e eufemismos. Derivación e composición, encurtamentos, siglas, 
acrónimos e locucións.

Xuñ.
4

2.5.1-2.5.2
2.7.2
3.1.2
3.2.1-3.2.2
3.5.1
3.10.1

 1.3.2 Grau mínimo de consecución para superar a materia.  3 ESO

Escala de cumprimento dos estándares de aprendizaxe (v. Anexo IV): 
1

iniciado
2 

en proceso
3

atinxido
4

excelente

Estándares
de

aprendizaxe
Tarefas-Itens de observación directamente avaliábeis Grau

mínimo

Bloco 1. Comunicación oral: escuitar e falar

LCLB1.1.1 Atende ás explicacións, normas, instrucións... do profesor ou doutro alumnado na realización de 
tarefas na aula.

4

Atende a audicións ou visionamentos de noticias, coloquios, etc. dos meios de comunicación 
audiovisuais en actividades feitas na aula.

4

Observa a influencia da música e de determinadas imaxens como apoio do discurso. 2

LCLB1.1.2 Comprende textos publicitarios dos meios de comunicación distinguindo, no conteúdo e na forma,
a información da persuasión.

2

Comprende textos informativos dos meios de comunicación distinguindo, no conteúdo, 
información de opinión.

2

Comprende textos de opinión dos meios de comunicación recoñecendo, no conteúdo, as 
estratexias de énfase.

2

LCLB1.1.3 Responde preguntas feitas polo profesor ou por outros alumnos sobre temas, explicacións e 
actividades tratadas na aula.

2

Resume oralmente explicacións dadas na aula. 2

Resume oralmente o conteúdo de textos publicitarios ou informativos. 3

LCLB1.2.1 Atende a leituras, recitacións de poemas ou textos orais realizados na aula. 4

Distingue polas características o tipo de texto. 2

LCLB1.2.2 Comprende o conteúdo de textos orais. 3

Avalía intervencións orais alleas seguindo uns criterios preestabelecidos. 1

LCLB1.3.1 Atende a debates, coloquios ou conversas organizadas na aula. 4

Resume o conteúdo de debates, coloquios ou conversas organizadas realizadas na aula. 2

LCLB1.4.1 Recoñece erros léxicos, semánticos, gramaticais... en intervencións orais de outros. 1

LCLB1.4.2 Expón oralmente un tema de forma ordenada e fluída adecuando a expresión á situación. 2

Expresa-se oralmente con coherencia e corrección, adaptando-se ás necesidades da situación 
comunicativa.

2

LCLB1.5.1 Realiza presentacións orais sobre temas xerais (deportes, noticias, divulgación científica...) 3

Realiza presentacións orais sobre algún aspecto dos conteúdos tratados na aula. 2

LCLB1.5.2 Prepara un esquema ou guión previo para a realización dunha presentación oral. 2



Prepara intervencións orais de diversos tipos (monólogos, diálogos, poemas memorizados...). 2

Participa en diálogos, monólogos ou conversas preparadas con antelación para seren 
dramatizadas (situacións da vida cuotidiana, fragmentos teatrais...)

3

LCLB1.5.3 Expresa-se oralmente con coherencia e corrección, adaptando-se ás necesidades dunha 
situación comunicativa formal.

3

LCLB1.5.4 Pronuncia correcta e claramente. 3

LCLB1.5.5 Avalía cun modelo preestabelecido intervencións orais dos compañeiros de aula. 3

Autocorrixe-se ao falar se se cometeron erros léxicos, semánticos, gramaticais... 2

LCLB1.6.1 Intervén en debates ou conversas respeitando a vez de palabra e as opinións dos demais. 3

LCLB1.6.2 Avalía as intervencións dos compañeiros de aula nun debate con un modelo preestabelecido. 1

Bloco 2. Comunicación escrita: ler e escreber

LCLB2.1.1 Le textos en formato impreso ou dixital. 4

Comprende a idea principal do conteúdo dos textos 3

Comprende as ideas secundarias do conteúdo dos textos. 2

LCLB2.1.2 Entende frases feitas, proverbios, modismos, ironías... presentes en textos. 2

LCLB2.1.3 Usa fichas de autoavaliación sinxelas para a comprensión dun texto. 3

LCLB2.2.1 Identifica os tipos textuais presentes nun texto. 2

Localiza o tema dun texto. 3

Estabelece a estrutura do texto. 2

Recoñece as partes da estrutura dun texto a partir das marcas textuais presentes. 2

Recoñece a intención comunicativa dun texto en relación coa tipoloxía textual. 2

LCLB2.2.2 Identifica a modalidade dun texto. 2

Recoñece a intención comunicativa dun texto. 2

Interpreta gráficas, esquemas, mapas conceptuais, mapas xeográficos, fotografías... e verbalizá-
los oralmente ou por escrito.

2

LCLB2.3.1 Le textos argumentativos sobre temas de actualidade. 4

Identifica posturas de acordo ou desacordo con ideas dun texto. 2

Ordena os argumentos nun esbozo. 1

LCLB2.3.2 Escrebe textos argumentativos. 2

Revisa as producións escritas antes da forma definitiva. 3

LCLB2.3.3 Defende as proprias ideas asertivamente e con autocrítica a fin de rebater opinións contrarias 
con argumentos sólidos.

2

LCLB2.4.1 Pesquisa información na biblioteca sobre temas concretos. 4

Busca información co manexo de dicionarios, enciclopedias ou obras de referencia sobre temas 
concretos.

4

Busca información co manexo de ferramentas dixitais e internet sobre temas concretos. 4

LCLB2.5.1 Planifica textos elaborando esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuais... 2

Elabora esbozos ou borradores para planificar textos como paso previo á escrita de textos. 2

Escrebe textos planificados previamente. 3

Expresa-se por escrito con coherencia e corrección, adaptando-se á situación comunicativa. 2

Produce textos escritos de diferentes tipos (narrativos, descritivos, expositivos...), respeitando a 
organización propia de cada xénero e atendendo ao uso correcto das grafías e as normas de 
acentuación.

2

LCLB2.5.2 Escrebe textos non planificados previamente. 3

Reescrebe textos corrixindo as incorreccións que presenten. 2



Resume textos. 2

LCLB2.6.1 Escrebe textos argumentativos.... 2

Deseña presentacións dixitais sinxelas como suporte a intervencións orais. 1

Expresa-se por escrito con coherencia e corrección, adaptando-se ás necesidades da situación
comunicativa.

2

Produce  textos  escritos  argumentativos...  respeitando  a  organización  e  atendendo  ao  uso
correcto das grafías e as normas de acentuación.

2

LCLB2.6.2 Coñece a estrutura dun texto argumentativo. 2

Aplica a estrutura dos textos argumentativos ás producións proprias. 2

LCLB2.6.3 Resume textos sen parafrasear. 2

LCLB2.7.1 Escrebe redaccións ou composicións sobre un tema preestabelecido. 3

Escrebe redaccións ou composicións sobre un tema libre. 3

LCLB2.7.2 Escrebe redaccións ou composicións con un vocabulario preestabelecido. 3

Escrebe redaccións ou composicións cuns marcadores textuais preestabelecidos. 3

Escrebe redaccións ou composicións cunha estrutura preestabelecida. 3

LCLB2.7.3 Escrebe redaccións ou composicións de carácter literario (narrativo ou ensaístico) 2

LCLB2.7.4 Usa redes sociais/blogues da materia, etc... 2

Bloco 3. Coñecimento da lingua

LCLB3.1.1 Identifica todas as categorías de palabras en textos. 3

Corrixe erros de concordancia en textos. 3

Localiza ambigüidades en textos alleos ou proprios. 2

LCLB3.1.2 Coñece as regras xerais da ortografía. 3

Identifica e reparar erros ortográficos en textos. 2

Coñece os elementos formais do idioma: estruturas sintácticas. 2

Coñece as regras xerais de acentuación. 3

Corrixe erros de acentuación. 2

Recoñece categorías gramaticais, sintagmas e funcións sintácticas na oración simple. 2

Identifica os elementos formais básicos nos planos fónico e morfosintáctico e utilizá-los como
meio de expresión verbal.

2

Identifica erros gramaticais en textos e corrixí-los. 2

LCLB3.2.1 Coñece os elementos formais do idioma: procedimentos de formación de palabras (derivación, 
composición)

2

Recoñece lexemas e morfemas. 2

Analiza a estrutura morfolóxica en palabras. 2

LCLB3.2.2 Distingue palabras simples, derivadas e compostas. 2

Distingue siglas e acrónimos. 2

Explica como se forman as palabras derivadas. 2

Explica como se forman as palabras compostas. 2

LCLB3.3.1

LCLB3.3.2

LCLB3.4.1

Coñece os elementos formais do idioma: estruturas sintácticas. 2

Analiza sintagmas e oracións. 2

Coñece as formas verbais. 2

Recoñece o suxeito e predicado da oración. 3

Corrixe erros de concordancia de número e persoa seguindo estratexias. 2



LCLB3.4.2 Transforma oracións activas en pasivas e viceversa. 2

LCLB3.4.3 Completa oracións usando nexos. 3

Une oracións con nexos. 3

Substitui con pronomes ou outros procedimentos os elementos repetitivos. 2

LCLB3.5.1 Recoñece os usos de marcadores discursivos aditivos (incluso, es más, además, aparte...) 2

Recoñece os usos de marcadores contrastivos (pero, sin embargo, no obstante, al/por el 
contrario...)

2

Recoñece os usos de marcadores explicativos (o sea, es decir, en/con otras palabras...) 2

Usa os conectores nas producións orais e escritas. 2

Fai substitucións pronominais nas producións escritas proprias. 1

Usa sinónimos e hiperónimos nas producións escritas proprias. 1

LCLB3.6.1 Distingue obxectividade e subxectividade en enunciados ou textos orais ou escritos. 3

Identifica a intención do emisor en proposicións (asertiva, interrogativa, exclamativa, dubitativa, 
desiderativa e imperativa).

3

LCLB3.7.1 Coñece os elementos formais do idioma: conexión entre oracións. 2

LCLB3.7.2 Distingue as estruturas textuais narrativa, descritiva, explicativa e dialogada. 3

Explica as características das estruturas textuais narrativa, descritiva, explicativa e dialogada. 3

Aplica os mecanismos lingüísticos necesarios para producir textos narrativos, descritivos, 
explicativos e dialogados.

2

LCLB3.8.1 Localiza nun mapa as linguas de España. 3

Distingue textos escritos nas distintas linguas de España. 3

Recoñece a diversidade lingüística da Galiza e de España e a súa problemática. 4

Valora a diversidade lingüística da Galiza e de España, as súas vantaxes e dereitos. 4

LCLB3.8.2 Localiza nun mapa a distribución do español no mundo. 2

Coñece os trazos máis relevantes das principais variedades do español no mundo. 2

Distingue textos escritos nas distintas variedades do español con trazos recoñecíbeis. 1

LCLB3.9.1 Elabora carteis ou murais. 2

Confecciona presentacións dixitais. 1

Comenta películas ou libros. 3

Evita comentarios discriminatorios contra caisquer linguas e os seus falantes. 4

Evitar comentarios discriminatorios de carácter machista, racista, xenófobo ou contra calquer 
outra condición (discapacitados, homosexuais...)

4

LCLB3.10.1 Aprende mañas para solucionar dúbidas da ortografía castellana por meio do galego (h, ll/y...) 2

Soluciona dúbidas ortográficas entre galego e castellano (oráis/orais, actuáis/actuais...). 2

Traduce textos do galego para o castellano. 3

Soluciona dúbidas léxicas entre o galego e o castellano. 2

Bloco 4. Educación literaria

LCLB4.1.1 Le 3 obras literarias obrigatorias da literatura española. 4

Le outras obras literarias voluntariamente. 1

Le fragmentos de obras literarias. 4

LCLB4.2.1 Dramatiza textos ao le-los. 2

LCLB4.3.1 Ve películas baseadas en obras literarias. 4

Analiza-as en comparación coas obras. 2

Observa pinturas, esculturas e edificios e escuitar música das épocas literarias tratadas. 4

Compara con fragmentos de obras literarias desas épocas. 2



Realiza comentarios de textos e fragmentos de obras literarias. 1

LCLB4.4.1 Fala e comenta na aula as leituras. 3

LCLB4.4.2 
Pesquisa en común información sobre autores, época ou outras circunstancias das obras lidas en
clase.

3

LCLB4.5.1 Coñece autores, obras e feitos literarios máis representativos da historia da literatura desde a
Idade Media até o s. XVIII.

2

Coñece as características da lingua literaria: métrica e rima; a combinación dos versos (estrofas
e poemas) xéneros e subxéneros literarios.

2

LCLB4.5.2 Coñece a intención do autor dun texto literario e relacioná-la co contexto histórico e social da 
época.

2

Contrasta estereotipos doutras épocas cos actuais. 2

LCLB4.6.1 Redacta textos literarios imitando un modelo. 3

Redacta textos literarios seguindo unha planificación ou un esquema preestabelecido. 2

Redacta textos literarios sen planificación previa. 1

LCLB4.6.2 Redacta textos literarios inspirados nas épocas estudadas. 1

LCLB4.7.1 Redacta traballos sobre as leituras que conteñan unha visión crítica sobre elas. 1

LCLB4.7.2 Procura información sobre o contexto histórico e social desde a Idade Media até o s. XVIII. 2



 1.4 4º ESO

 1.4.1 Temporalización.  4 ESO 

Tempo Distribución Blocos Sesións Estándares
(v. Anexo IV)

Primeiro 
trimestre

Unidades 
0 e 1 de 
lingua 

1.Comunicación oral. Escuitar e falar
O texto oral descritivo
A descrición dun edificio

LCLB1.1.1-1.4, 
1.6
LCLB1.2.1-2.6
LCLB1.3.1, 3.3, 
3.5
LCLB1.4.1-4.
LCLB1.5.1
LCLB1.6.1-6.6
LCLB1.7.1
LCLB1.8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A descrición
Efecto estético da descrición
Clases de descricións segundo o punto de vista do emisor: científica e literaria 
(realista, impresionista, idealizante, deformante)
Clases de descrición segundo o conteúdo: retrato (prosopografía, etopea), 
caricatura, de animais, de obxectos, de lugares e de procesos temporais 
Clases de descricións segundo o seu dinamismo: estáticas e dinámicas
O texto e as súas propriedades: adecuación, coherencia e cohesión 
A adecuación do texto á situación

LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1, 2.3-
2.4, 2.5
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.4.1-4.2
LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.4
LCLB2.7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
Situación do español no mundo. O español na Europa e nos EUA
As linguas de España. Os dialectos meridionais do castellano
Variedades sociais da lingua. Variedades diafásicas da lingua
O sintagma e as súas clases. O enunciado: a oración e a frase
Clasificación dos enunciados pola súa modalidade
A modalidade nas fórmulas de cortesía
A estrutura da oración. A concordancia entre o suxeito e o predicado
Concordancias especiais. O suxeito da oración
ANEXO: Valores expresivos dos elementos do SN. O adxectivo cualificativo

LCLB3.1.1
LCLB3.6.2
LCLB3.8.4
LCLB3.10.1-
10.2

Unidade 2
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto oral narrativo
A narración dunha noticia

LCLB1.1.1-1.4, 
1.6
LCLB1.2.1-2.6
LCLB1.3.1, 3.3, 
3.5
LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.5.1
LCLB1.6.1-6.6
LCLB1.7.1
LCLB1.8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A narración: a narración literaria e a narración informativa
A narración e os seus elementos
Tipos de narrador en función da persoa gramatical que se vai utilizar para contar a 
historia e o grau de participación do narrador na historia
A acción narrativa e os tempos verbais
O tempo da narración: lineal, flashforward e flashback
O ritmo da acción narrativa e os seus trazos lingüísticos e retóricos
Propriedades do texto: a coherencia lóxica
O tema. Información coñecida e información nova
A progresión do tema: tema constante, temas enlazados e temas derivados

LCLB2.2.1, 2.3
LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.4
LCLB2.7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
O suxeito léxico e o suxeito gramatical. O suxeito omitido 
Oracións impersoais
O predicado: función sintáctica, significado e estrutura
Predicado nominal e predicado verbal
Estrutura do predicado verbal: verbos sen complementos obrigatorios, con 
complementos adxuntos e con complementos obrigatorios
O complemento directo: significado e identificación. Leísmo
O complemento indirecto: significado e identificación. Laísmo
O complemento de rexime verbal: significado e identificación
O complemento circunstancial: significado e identificación
Os complementos oracionais
O complemento predicativo: significado e identificación
O complemento axente: significado e identificación
ANEXO: Valores expresivos dos elementos do SN. O artigo determinado e o artigo 
indeterminado

LCLB3.6.2

Unidade 1
de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Leitura de textos: Feijoo e Bécquer

LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1, 2.3-
2.6
LCLB2.3.1-3.3



4.Educación literaria.
Séculos XVIII e XIX: contexto político, social e cultural
O Século das Luces: Ilustración e Neoclasicismo
Os ensaístas do s. XVIII: Feijoo e a modernización da ciencia española, Jovellanos 
e o progreso político e económico, José Cadalso e o  tema de España
A poesía neoclásica: poesía anacreóntica e poesía didáctica
O teatro neoclásico: características
O teatro de Moratín
Prerromantismo: poesía ético-filosófica
Cronoloxía do movimento romántico na España
O Romanticismo: características
Poesía romántica e posromántica: características e evolución. Zorrilla,
Espronceda e Bécquer
José de Espronceda: El diablo mundo, un poema complexo
Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas
Rosalía de Castro, poetisa do Rexurdimento
A novela histórica: idealización do pasado medieval
A novela histórica na Europa
A prosa costumista: Mariano José de Larra
O teatro romántico: José Zorrilla e Don Juan Tenorio
O mito de don Juan
Literatura e arte. Literatura e cinema

LCLB4.2.1
LCLB4.3.3-3.4
LCLB4.4.1-4.2

Unidade 2
de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Leitura de textos: Galdós

LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1, 2.3-
2.6
LCLB2.3.1-3.3

4.Educación literaria.
O Realismo e o Naturalismo: contexto político, social e cultural
A novela realista: características
O Realismo en España. O Realismo na Europa
O Naturalismo: cronoloxía e características da novela naturalista
O Naturalismo na Europa
O retrato realista e o retrato naturalista
Benito Pérez Galdós: evolución da súa obra literaria e estilo
Leopoldo Alas «Clarín»: La Regenta

LCLB4.2.1, 2.3
LCLB4.3.3-3.4
LCLB4.4.1-4.2

Manual de
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
Uso de g. Uso de j. Uso de b. Uso de v. Uso de h
Sílaba tónica e sílaba átona
O acento fonolóxico e o acento ortográfico
Palabras agudas, graves e esdrúxulas. Regras xerais de acentuación
A vírgula. O punto. O punto e vírgula
Monosemia e polisemia. Palabras sinónimas: totais e parciais
Palabras antónimas: totais e recíprocas
Estrutura da palabra: os monemas
O lexema
Os morfemas: dependentes e independentes
Os morfemas dependentes: desinencias, afixos e apreciativos
A derivación
A composición
A parasíntese

LCLB3.3.1-3.3
LCLB3.4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.7.1

Segundo
trimestre

Unidade 3
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto oral expositivo divulgativo
A exposición de ideas
O debate

LCLB1.1.1-1.4, 
1.6
LCLB1.2.1-2.6
LCLB1.3.1, 3.3, 
3.5
LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.5.1
LCLB1.6.1-6.6
LCLB1.7.1
LCLB1.8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A exposición
Clases de exposición: divulgativa e científica
Estrutura da exposición: indutiva, dedutiva e encuadrada
Características lingüísticas da exposición
A inclusión de citas de fontes

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.5
LCLB2.7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
A oración simples. Esquema semántico e sintáctico
Erros sintácticos frecuentes
A orden dos elementos na oración simples. O complemento oracional
Conectores textuais. O vocativo
Alternancia entre construcións oracionais e nominais: nominalización da oración 
simples. Clasificación da oración simples
A análise sintáctica da oración simples
ANEXO: Valores expresivos dos elementos do SN. Deixis persoal:
pronomes e desinencias

LCLB3.1.1
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.6.2-6.4
LCLB3.9.1



Propriedades do texto: a cohesión lingüística. A cohesión léxica
Repeticións. A palabra chave. Significados equivalentes: sinónimos e hipónimos. 
Significados opostos: antónimos
Significados relacionados: campo semántico, campo léxico e familia de palabras. A 
anáfora e a catáfora: anticipar e recordar información

Unidade 4
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto oral argumentativo obxectivo
A construción dunha argumentación

LCLB1.1.1-1.4, 
1.6
LCLB1.2.1-2.6
LCLB1.3.1, 3.3, 
3.5
LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.5.1
LCLB1.6.1-6.6
LCLB1.7.1
LCLB1.8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A argumentación
Clasificación da argumentación desde o punto de vista do autor: obxectiva e 
subxectiva
Clasificación da argumentación segundo o tema ou área do saber
Clasificación da argumentación segundo o xénero
Argumentos subxectivos, obxectivos e cuxa credibilidade depende da tese que se 
defende, a situación e a credibilidade do emisor
As falacias

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.5
LCLB2.7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
A oración composta: definición e clasificación. A proposición
Oracións xuxtapostas, coordenadas e subordinadas: definicións e clasificación
Os nexos oracionais. A subordinación substantiva.
O estilo directo e o estilo indirecto. Verbos de fala
A análise da oración composta subordinada substantiva. O dequeísmo
ANEXO: Valores expresivos do núcleo do SV. Os tempos do modo indicativo

LCLB3.6.1-6.4

Unidade 3
de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Leitura de textos: Unamuno

LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1, 2.3-
2.6
LCLB2.3.1-3.3

4.Educación literaria.
Modernismo e Grupo do 98: contexto político, social e cultural
O Modernismo hispanoamericano: orixen, difusión, cronoloxía, influencias, temas, 
estilo e autores. O Modernismo español
Rubén Darío: vida, obra, temas, estilo e influencia literaria
Antonio Machado: do simbolismo á poesía cívica. Os símbolos de Antonio Machado
Juan Ramón Jiménez: do Modernismo á poesía pura
Grupo do 98, escritores comprometidos con España. Os temas do 98
Miguel de Unamuno: ensaio e temas filosóficos da súa obra
A nivola de Miguel de Unamuno. Azorín, ensaísta
A novela do 98. Renovación. Baroja, a novela impresionista

LCLB4.2.1, 2.3
LCLB4.3.3-3.4
LCLB4.4.1-4.2

Unidade 4
de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Leitura de textos: Lorca e Salinas

LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1, 2.3-
2.6
LCLB2.3.1-3.3

4.Educación literaria.
A Idade de Prata (1914-1936): contexto político, social e cultural
Características xerais e etapas da Idade de Prata
O Novecentismo: rechazo do Modernismo en busca dunha arte de ideas
A Xeración do 14: ideario. Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró e 
Ramón Pérez de Ayala
As avanguardas europeas: ruptura radical co pasado
Principais ismos: Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Expresionismo e Surrealismo
As avanguardas en España: recepción, surximento das avanguardas hispánicas, 
Surrealismo español e decadencia das avanguardas deshumanizadas
A Xeración do 27: concepto, orixen do termo, integrantes, contexto cultural, 
influencias, características poéticas e linguaxe, etapas
Poesía popular e de exilio: Rafael Alberti
Poesía popular: Gerardo Diego
Avanguarda e exilio: Luis Cernuda
Poesía surrealista: Vicente Aleixandre
Poesía amorosa: Pedro Salinas
Poesía pura: Jorge Guillén
Poesía tradicional e avanguardista: Federico García Lorca
Os temas e os símbolos de Federico García Lorca
Evolución do teatro entre 1900 e 1936

LCLB4.2.1, 2.3
LCLB4.3.3-3.4
LCLB4.4.1-4.2

Manual de
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
A frase feita
A locución: adverbial, conxuntiva, verbal, nominal, adxectival e prepositiva
Uso de x. Uso de d, z, cc. Uso de y e ll. Uso de m

LCLB3.3.1-3.3
LCLB3.4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.7.1



Casos especiais de acentuación. Ditongos. Tritongos. Hiatos
Acentuación de palabras compostas
Casos especiais de acentuaciónA parasíntese
Os puntos suspensivos
Os dous puntos
A interrogación e a exclamación
O travesón
Palabras homónimas: homófonas e homógrafas. Palabras parónimas

Terceiro 
trimestre

Unidade 5
de lingua  

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
O texto oral argumentativo subxectivo
O cinefórum

LCLB1.1.1-1.4, 
1.6
LCLB1.2.1-2.6
LCLB1.3.1, 3.3, 
3.5
LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.5.1
LCLB1.6.1-6.6
LCLB1.7.1
LCLB1.8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
A argumentación obxectiva e subxectiva
Tipos de argumentos
A argumentación dedutiva
A argumentación indutiva
A argumentación encuadrada
Características lingüísticas das argumentacións subxectivas
A presenza do receptor na argumentación

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.5
LCLB2.7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua.
A subordinación adxectiva: o relativo e o antecedente
Clases de subordinadas adxectivas: especificativas e explicativas
A substantivación e a subordinación adxectiva substantivada
A función sintáctica do relativo
A análise dunha oración composta de subordinada adxectiva
A subordinación adverbial
As subordinadas adverbiais proprias e improprias
As subordinadas adverbiais circunstanciais e cuantitativas
As subordinadas adverbiais proprias: de lugar, de tempo e
de modo
ANEXO: Valores expresivos do SV: modo indicativo e modo
subxuntivo
A interpretación da información dun texto: significados explícito e implícito, literal e 
figurado

LCLB3.2.1
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.6.1-6.4

Unidade 6
de lingua

1.Comunicación oral. Escuitar e falar.
A reportaxe
O debate

LCLB1.1.1-1.4, 
1.6
LCLB1.2.1-2.6
LCLB1.3.1, 3.3, 
3.5
LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.5.1
LCLB1.6.1-6.6
LCLB1.7.1
LCLB1.8.1

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Os xéneros xornalísticos de información: a noticia e a reportaxe
Información e opinión. Manipulación informativa
A subxectividade dos xéneros de información
Os xéneros xornalísticos de opinión: o artigo de fundo, o editorial, a columna, a 
carta ao director
A reportaxe e a crónica

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.5
LCLB2.7.1-7.4

3.Coñecimento da lingua. 
A subordinación adverbial circunstancial
Clasificación das subordinadas circunstanciais: causal, final, condicional e 
concesiva
As subordinadas adverbiais cuantitativas: adverbiais improprias consecutivas e 
adverbiais improprias comparativas
Os conectores lóxicos: causa e efecto
Os conectores de causa
Os conectores consecutivos
Os conectores condicionais
Os conectores finais
Os organizadores do texto

LCLB3.6.1-6.4
LCLB3.9.2

Unidade 5
de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Leitura de textos: Cela e García Márquez

LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1, 2.3-
2.6
LCLB2.3.1-3.3

4.Educación literaria.
A posguerra (1936-1960): contexto político, social e cultural

LCLB4.2.1, 2.3
LCLB4.3.3-3.4
LCLB4.4.1-4.2



A novela existencial e tremendista dos anos cuarenta: características. La familia de 
Pascual Duarte, de Camilo José Cela, e Nada, de Carmen Laforet
A novela social dos años cincuenta: tipos. La colmena, de Camilo José Cela, El 
Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio e Dos días de septiembre, de José Manuel 
Caballero Bonald
Miguel Delibes: vida e obra. Evolución da súa obra literaria, a vixencia do seu 
pensamento e os temas e a linguaxe da súa obra
Do realismo social ao Realismo máxico. O boom da novela
hispanoamericana: Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa
A novela experimental dos anos 1962-1975: da renovación á experimentación. A 
novela de hoxe. O conto de hoxe: do realismo social
ao Realismo máxico. O microrrelato, un xénero de moda. A novela do exilio. 

Unidade 6
de 
literatura

2.Comunicación escrita. Ler e escreber.
Leitura de textos: Delibes e Buero Vallejo

LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1, 2.3-
2.6
LCLB2.3.1-3.3

4.Educación literaria.
Anos sesenta-actualidade: contexto político, social e cultural
O teatro de evasión dos anos cuarenta
O teatro de humor dos anos cuarenta
O teatro do absurdo europeu
O teatro comprometido dos anos 1949-1975: teatro existencial e teatro
social ou de denuncia
Antonio Buero Vallejo e Historia de una escalera
O teatro do absurdo: Pic-Nic, de Fernando Arrabal
O teatro innovador en Europa
O teatro na democracia: escenografía, temas, técnicas dramáticas,
linguaxe e ideoloxía
Os grupos de teatro independentes
A poesía dos anos cuarenta: a poesía do rexime, a poesía arraigada e a poesía 
desarraigada
A poesía social dos cincuenta: características, autores e obras
A renovación poética dos sesenta
A poesía dos setenta: os Novísimos
A poesía de hoxe: tendencias e características

LCLB4.2.1, 2.3
LCLB4.3.3-3.4
LCLB4.4.1-4.2

Manual de
ortografía 
e léxico

3.Coñecimento da lingua.
Denotación e connotación. Hiperónimos e hipónimos
O campo semántico. O campo léxico. A familia léxica
O tabú e o eufemismo
O dicionario
Os paréntesis. As aspas. O trazo de unión
Os monosílabos e o acento diacrítico: él/el, tú/tu, mí/mi, sí/si, dé/de, sé/se, té/te, 
más/mas, aún/aun
O adverbio solo e os pronomes demostrativos este, ese e aquel
Os pronomes interrogativos e exclamativos: qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, 
dónde.
Palabras de escritura dubidosa: por qué/por que/porqué/porque, con qué/con 
que/conque, si no/sino, adonde/adónde/a donde, a/ha/ah, también/tan bien, 
asimismo/a sí mismo
A sigla. O acrónimo. O acurtamento. A elipse
A perífrase verbal: modal e aspectual

LCLB3.3.1-3.3
LCLB3.4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.7.1



 1.4.2 Grau mínimo de consecución para superar a materia.  4 ESO

Escala de cumprimento dos estándares de aprendizaxe (v. Anexo IV): 
1

iniciado
2 

en proceso
3

atinxido
4

excelente

Estándares Tarefas-Itens de observación directamente avaliábeis Grau
mínimo

Bloco 1. Comunicación oral: escuitar e falar

LCLB1.1.1

LCLB1.1.2

LCLB1.1.3

LCLB1.1.4

LCLB1.1.5

LCLB1.1.6

LCLB1.2.1

LCLB1.2.2

LCLB1.2.3

Identifica a información relevante, o tema e a intención comunicativa do falante en textos orais 
proprios ou alleos.

3

Infere dados do emisor e do contido dun texto por fontes de procedencia non verbal. 2

Retén información relevante e extrair informacións concretas de textos orais. 3

Comprende a estrutura de mensaxes orais e relacioná-la co contexto. 2

Distingue entre información, opinión e persuasión en textos dos meios de comunicación e 
publicitarios.

3

Comprende textos de opinión dos meios de comunicación recoñecendo, no conteúdo, as 
estratexias de énfase.

2

LCLB1.2.4 Interpreta e valora aspectos concretos de textos orais de distintas modalidades textuais e 
raciocinar para xustificar unha opinión. 

3

LCLB1.2.5 Procura información por varios sistemas para comprender inteiramente textos. 3

LCLB1.2.6 Resume oralmente ou por escrito textos orais. 3

LCLB1.3.1 Identifica as ideas principais, o tema e a intención comunicativa de conversas, coloquios ou 
debates.

3

LCLB1.3.2 Recoñece os mecanismos da linguaxe conversacional. 3

LCLB1.3.3 Analiza o ton, a linguaxe, o conteúdo e o grau de respeito nunha conversa, coloquio ou debate. 3

LCLB1.3.4

LCLB1.7.2

Avalía criticamente intervencións orais alleas segundo o propósito, a tese e os argumentos dos 
participantes. 2

LCLB1.3.5 Coñece e usar as regras de cortesía que regulan os debates. 4

LCLB1.4.1 Coñece o proceso de preparación de exposicións orais. 2

LCLB1.4.2. Valora os aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, volume, etc.) en calquer tipo de 
discurso. 

3

Valora a linguaxe corporal, a colocación, a ollada e a xestión de tempos en discursos. 3

Valora o uso de axudas audiovisuais en calquer tipo de discurso. 3

LCLB1.4.3

LCLB1.5.1

Avalía cun modelo preestabelecido intervencións orais dos compañeiros de aula.
2

LCLB1.6.1 Realiza presentacións orais individuais. 2

Realiza presentacións orais en grupo. 3

Consulta diversas fontes de información para a elaboración de presentacións orais. 3

Usa materiais audiovisuais ou dixitais para realizar presentacións orais. 3

LCLB1.6.2 Analiza as diferenzas entre intervencións planificadas e espontáneas, tendo en conta o grau de 
formalidade.

3

LCLB1.6.3 Usa un vocabulario formal nas intervencións orais. 3

LCLB1.6.4 Pronuncia con claridade e coa modulación adecuada á finalidade do discurso. 3

LCLB1.6.5 Resume oralmente intervencións orais. 3

LCLB1.6.6 Avalía a expresión oral de intervencións orais alleas. 3

Autoavalía a expresión oral de intervención orais. 3

LCLB1.7.1 Intervén en debates ou conversas respeitando a vez de palabra e as opinións dos demais. 2



LCLB1.7.2

LCLB1.7.3

Valora criticamente os argumentos dados nun debate ou coloquio ao vivo ou dos meios de 
comunicación.

2

LCLB1.8.1 Dramatiza e improvisar situacións de comunicación. 2

Avalía as intervencións dos compañeiros de aula nun debate con un modelo preestabelecido. 3

Bloco 2. Comunicación escrita: ler e escreber

LCLB2.1.1 Relé textos en formato impreso ou dixital; subliñar, marcar ou anotar informacións relevantes. 3

Comprende textos e tirar conclusións deles. 4

LCLB2.1.2 Identifica a información relevante e as ideas secundarias dun texto. 3

LCLB2.1.3 Esquematiza textos sinalando as partes e as informacións máis relevantes. 3

LCLB2.1.4 Redacta de novo un texto con base nun esquema. 3

LCLB2.1.5 Fai hipóteses sobre as relacións dun texto co seu contexto. 2

LCLB2.1.6

LCLB2.7.2

Comprende progresivamente vocabulario de nivel culto. 3

Incorpora vocabulario do nivel formal e culto en textos de produción propria. 2

LCLB2.2.1 Comprende a idea principal e as secundarias do conteúdo dos textos. 3

Identifica o tipo e a modalidade textual. 3

Estrutura a organización do conteúdo dun texto. 3

LCLB2.2.2 Diferencia os xéneros xornalísticos informativos e opinativos polos seus trazos diferenciais. 3

LCLB2.2.3 Distingue elementos verbais e non verbais nun texto publicitario. 3

LCLB2.2.4 Relaciona expresións literais dun texto e deducir valoracións implícitas a partir do contexto. 3

LCLB2.2.5 Interpreta o sentido de palabras, expresións ou fragmentos polo contexto. 3

LCLB2.2.6

LCLB2.6.6

Interpreta gráficas, esquemas, mapas conceptuais, imaxens... e desenvolve-os oralmente ou por 
escrito. 3

LCLB2.3.1 Distingue posicionamentos de acordo ou de desacordo nun texto argumentativo. 4

LCLB2.3.2 Elabora unha interpretación propria sobre o conteúdo dun texto. 3

LCLB2.3.3 Respeita as opinións alleas. 4

LCLB2.4.1 Usa fontes de información para a elaboración de presentacións e traballos escritos. 3

LCLB2.4.2 Manexa dicionarios impresos. 4

Manexa dicionarios en liña. 4

LCLB2.4.3 Acude a bibliotecas para buscar información. 4

Usa bibliotecas dixitais. 3

LCLB2.5.1 Elabora esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuais, etc. para planificar escritos. 3

LCLB2.5.2 Redacta rascuños para planificar escritos. 3

LCLB2.5.3 Escrebe textos con adecuación, cohesión e coherencia à man. 3

Escrebe textos con adecuación, cohesión e coherencia con procesadores de textos en formato 
dixital.

3

LCLB2.5.4

LCLB2.5.5

Revisa textos proprios para corrixir o conteúdo. 3

Revisa textos proprios para corrixir a forma (puntuación, ortografía, gramática, presentación). 3

Avalia o proceso de produción de textos proprios e alleos. 3

LCLB2.5.6 Reescrebe textos proprios ou alleos despois da revisión. 3

LCLB2.6.1

LCLB2.6.2

LCLB2.6.3

LCLB2.7.1

Redacta textos diversos adecuándose aos trazos propios do tipo e modalidade seleccionados. 2

Usa organizadores textuais de distinto tipo. 3



LCLB2.6.4 Resume textos sen parafrasear. 3

LCLB2.6.5 Realiza esquemas e mapas conceptuais. 2

LCLB2.7.3 Valora a creatividade nas leituras. 3

Adquire trazos creativos nos escritos proprios. 3

LCLB2.7.4 Participa en redes sociais/blogues da materia, etc... para intercambiar opinións e valoracións. 3

Bloco 3. Coñecimento da lingua

LCLB3.1.1

LCLB3.2.1

Distingue o significado connotativo e o denotativo. 3

Explica os valores expresivos dalgúns adxectivos, determinantes, pronomes e formas verbais en 
relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen.

2

LCLB3.3.1 Crea palabras novas por meio de procedimentos de derivación. 3

LCLB3.3.2 Muda a categoría de palabras por meio de procedimentos de derivación e composición. 3

LCLB3.3.3 Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixen grecolatina. 2

Deduce significado de palabras con base en prefixos e sufixos cultos. 2

LCLB3.4.1 Explica os valores expresivos de palabras relacionadas coa intención comunicativa do texto onde 
aparecen

2

LCLB3.4.2

LCLB3.5.1

Resolve dúbidas lingüísticas por meio do uso de dicionarios ou outras fontes de consulta.
3

LCLB3.6.1 Transforma oracións simples en compostas cos correspondentes conectores. 3

LCLB3.6.2 Recoñece os núcleos dos sintagmas ou frases. 3

LCLB3.6.3 Recoñece cláusulas subordinadas con formas non persoais dos verbos. 2

Substitui cláusulas con formas non persoais por outras equivalentes con verbos en forma persoal. 2

LCLB3.6.4 Reflexiona sobre a sintaxe con base en textos da vida diaria. 2

LCLB3.7.1 Revisa ortograficamente e gramaticalmente discursos e textos proprios 3

LCLB3.8.1 Identifica textos expositivos e argumentativos pola estrutura. 2

Explica a estrutura de textos expositivos e argumentativos. 2

Usa estruturas adecuadas en textos expositivos e argumentativos. 2

LCLB3.8.2

LCLB3.8.3

Distingue os elementos da situación comunicativa en discursos e textos expositivos e 
argumentativos. 2

LCLB3.8.4 Distingue obxectividade e subxectividade. 3

LCLB3.9.1 Usa a substitución léxica en textos proprios ou alleos. 2

LCLB3.9.2 Usa conectores causais, consecutivos, condicionais ou de hipótese. 2

LCLB3.10.1

LCLB3.10.2

Distingue rexistros lingüísticos en discursos e textos. 3

Recoñece a intención comunicativa e o uso social dos rexistros lingüísticos. 3

Utiliza o rexistro adecuado en textos proprios 3

LCLB3.11.1 Elabora carteis ou murais. 4

Confecciona presentacións dixitais. 3

Comenta películas ou libros. 4

Evita comentarios discriminatorios contra caisquer linguas e os seus falantes. 4

Evita comentarios discriminatorios de carácter machista, racista, xenófobo ou contra calquer outra
condición (discapacitados, homosexuais...)

4

LCLB3.12.1 Utiliza estratexias para solucionar dúbidas da ortografía castellana por meio do galego (h, ll/y...) 3

Soluciona dúbidas ortográficas entre galego e castellano (oráis/orais, armonía/harmonía...). 3

Traduce textos do galego para o castellano. 4



Soluciona dúbidas léxicas entre o galego e o castellano. 3

Bloco 4. Educación literaria

LCLB4.1.1

LCLB4.1.2

LCLB4.1.3

Le 3 obras literarias obrigatorias da literatura española. 4

Le outras obras literarias voluntariamente. 1

Le fragmentos de obras literarias. 4

LCLB4.2.1 Ve películas baseadas en obras literarias. 4

Analiza-as en comparación coas obras. 2

Observa pinturas, esculturas e edificios e escuitar música das épocas literarias tratadas. 4

Compara con fragmentos de obras literarias desas épocas. 2

LCLB4.2.2 Contrasta estereotipos doutras épocas cos actuais. 3

LCLB4.2.3 Analiza feitos dos meios de comunicación en relación co conteúdo de textos literarios. 3

LCLB4.3.1 Realiza comentarios de textos e fragmentos de obras literarias. 2

Fala e comenta na aula as leituras. 4

LCLB4.3.2 Redacta traballos sobre as leituras que conteñan unha visión crítica sobre elas. 2

LCLB4.3.3-4 Le textos literarios en voz alta con expresividade. 3

LCLB4.4.1 Procura información sobre o contexto histórico e social desde o s. XVIII até hoxe. 2

Le fragmentos literarios e recoñecer características peculiares de cada período. 4

Coñece a intención do autor dun texto literario e relacioná-la co contexto histórico e social da 
época.

2



 1.5 Procedimentos e instrumentos de avaliación. ESO 

Para avaliar os conteúdos da materia van-se utilizar os seguintes procedimentos e instrumentos

de avaliación. Indica-se que procedimentos é que o profesor pode usar para o acopio de dados na

columna dos instrumentos de avaliación: listas comprobativas, rexistros anecdóticos ou fichas,

rubricas, portefolios... Os estándares de aprendizaxe de referencia son os que constan no Decreto

86/2015, do 25 de xuño, polo que se estabelece o currículo da educación secundaria obrigatoria e

do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (v. Anexo IV):

Instrumentos Estándares

1. Probas obxectivas ou exames: 

a) Preguntas de 
resposta extensa: 

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, 
rubricas e portefolios.

De explicación ou resumo (p.ex. 
explicar un tema de literatura, 
comentar unha opinión, explicar un 
proceso).

1ESO 2ESO 3ESO 4ESO

LCLB1.1.1
LCLB1.2.1
LCLB1.3.1-3.3
LCLB1.4.1
LCLB2.1.1-2.3
LCLB3.1.1-1.3
LCLB3.6.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1-2.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.4
LCLB1.3.1
LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.5.1-5.4
LCLB1.6.1-6.2
LCLB2.2.1-2.2
LCLB2.3.1-3.2
LCLB2.4.1-4.2
LCLB2.5.1-5.3
LCLB3.1.1-1.3
LCLB3.2.1
LCLB3.3.1
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.6.1
LCLB3.7.1
LCLB3.8.1
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1-2.2
LCLB4.3.1-3.2
LCLB4.4.1-4.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.2
LCLB1.3.1
LCLB1.4.2
LCLB1.5.1
LCLB1.5.3
LCLB2.1.1-1.2
LCLB2.2.1-2.2
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.5.1-5.2
LCLB2.6.1-6.3
LCLB2.7.1-7.3
LCLB3.1.1-1.2
LCLB3.2.1-2.2
LCLB3.3.1-3.2
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.1.1-1-5
LCLB1.2.1-2.6
LCLB1.3.2,3.4
LCLB1.5.1
LCLB1.7.1-7.3
LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1-2.6
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.4.1-4.3
LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.1.1
LCLB3.2.1
LCLB3.3.1-3.3
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.6.1-6.4
LCLB3.7.1
LCLB3.8.1-8.4
LCLB3.9.1-9.2
LCLB3.10.1-10-2
LCLB3.11.1
LCLB3.12.1
LCLB4.1.2
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.6.2

De comparación, de relacións 
causa-consecuencia, ou de 
xustificación da resposta (p.ex. 
explicar a razón de un fenómeno, 
comparar antes e despois...). 

LCLB1.1.1
LCLB1.2.1
LCLB3.1.1-1.3
LCLB3.6.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1-2.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.3
LCLB2.1.1-1.5
LCLB2.2.1
LCLB3.1.1-1.2
LCLB3.2.1
LCLB3.3.1
LCLB3.4.1
LCLB4.2.1-2.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.2
LCLB1.3.1
LCLB1.4.2
LCLB1.5.1
LCLB1.5.3
LCLB2.1.1-1.2
LCLB2.2.1-2.2
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.5.1-5.2
LCLB2.6.1-6.3
LCLB2.7.1-7.3
LCLB3.1.1-1.2
LCLB3.2.1-2.2
LCLB3.3.1-3.2
LCLB3.4.1-4.3
LCLB3.5.1
LCLB3.6.1
LCLB3.7.1-7.2
LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB3.10.1
LCLB4.1.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.1.1-1-5
LCLB1.2.1-2.6
LCLB1.3.1-3.5
LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.5.1
LCLB1.6.1-6.6
LCLB1.7.1-7.3
LCBL1.8.1
LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1-2.6
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.4.1-4.3
LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.1.1
LCLB3.2.1
LCLB3.3.1-3.3
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.6.1-6.4
LCLB3.7.1
LCLB3.8.1-8.4
LCLB3.9.1-9.2
LCLB3.10.1-10-2
LCLB3.11.1
LCLB3.12.1
LCLB4.1.1-1.3
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.1-3.4
LCLB4.4.1-4.2
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.3

De composición e ensaio (p.ex. 
unha redacción, unha explicación 
razoada...).

LCLB1.1.1
LCLB1.2.1
LCLB1.4.1
LCLB3.6.1
LCLB4.1.1

LCLB1.2.4
LCLB2.4.1-4.2
LCLB2.5.1-5.2
LCLB3.7.1
LCLB3.9.1

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.2
LCLB1.3.1
LCLB1.4.2
LCLB1.5.1

LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1-2.6
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.4.1-4.3
LCLB2.5.1-5.6



LCLB4.2.1-2.2 LCLB4.4.1-4.2 LCLB1.5.3
LCLB2.1.1-1.2
LCLB2.2.1-2.2
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.5.1-5.2
LCLB2.6.1-6.3
LCLB2.7.1-7.3
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.4.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.7.1
LCLB3.8.1-8.4
LCLB3.9.1-9.2
LCLB3.10.2
LCLB3.11.1
LCLB3.12.1
LCLB4.1.1-1.3
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.1-3.4
LCLB4.4.1-4.2
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.3

b) Preguntas de 
resposta breve:

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, 
rubricas e portefolios.

Responder a unha pregunta simple,
completar información ou identificar 
elementos concretos, para o 
alumnado achegar unha 
información específica.

LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.
LCLB1.4.1.
LCLB3.1.1.-1.3
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.1.3
LCLB2.1.2
LCLB2.4.2
LCLB3.1.1
LCLB3.1.3
LCLB3.4.1
LCLB3.5.1
LCLB3.6.1
LCLB3.9.1
LCLB4.2.1-2.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.2
LCLB1.3.1
LCLB1.4.2
LCLB1.5.1, 5.3
LCLB2.1.1-1.2
LCLB2.2.1-2.2
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.5.1-5.2
LCLB2.6.1-6.3
LCLB2.7.1-7.3
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.3.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.1.1-1-5
LCLB1.2.1-2.6
LCLB2.1.1-1.3
LCLB2.2.1-2.2
LCLB3.3.1-3.3
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.9.1-9.2
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.1-3.4

c) Preguntas de 
resposta fixa ou 
estruturada:

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, 
rubricas e portefolios.

De correspondencia ou 
emparellamento de términos. (p.ex. 
autores e obras)

LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.
LCLB3.1.1.-1.3
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.4
LCLB2.1.3-1.4
LCLB3.3.1
LCLB3.4.1
LCLB4.2.1-2.2

LCLB4.1.1
LCLB4.3.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.1.1-1-5
LCLB1.2.1-2.6
LCLB2.1.1-1.3
LCLB2.2.1-2.2
LCLB3.3.1-3.3
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.9.1-9.2
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.1-3.4

De opción múltipla (test). LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.
LCLB3.1.1.-1.3
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.4
LCLB2.1.3-1.4
LCLB3.3.1
LCLB3.4.1
LCLB4.2.1-2.2

LCLB4.1.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.1.1-1-5
LCLB1.2.1-2.6
LCLB2.1.1-1.5
LCLB2.2.1-2.6
LCLB3.3.1-3.3
LCLB3.4.1-4.2

De resposta alternada (verdadeiro-
falso).

LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.
LCLB3.1.1.-1.3
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.4
LCLB2.1.3-1.4
LCLB3.3.1
LCLB3.4.1
LCLB4.2.1-2.2

LCLB4.1.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.1.1-1-3
LCLB1.2.1-2.3
LCLB2.1.1-1.5
LCLB2.2.1-2.6
LCLB2.6.6
LCLB3.3.3
LCLB3.4.1-4.2
LCLB4.2.2-2.3
LCLB4.4.2

De interpretación (explicar 
elementos dunha imaxen: 
fotografía, debuxo, mapa, gráfico...)

LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.
LCBB1.1.1.
LCLB1.4.1.
LCLB2.1.3.
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB2.2.2 LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.2
LCLB1.3.1
LCLB1.4.2
LCLB1.5.1
LCLB1.5.3
LCLB2.1.1-1.2
LCLB2.2.1-2.2
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.5.1-5.2
LCLB2.6.1-6.3
LCLB2.7.1-7.3
LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.5.1
LCLB2.6.6
LCLB4.2.1
LCLB4.2.2
LCLB4.4.1

Elaboración de gráficos (p.ex. 
número de falantes por países).

LCLB3.1.1.-1.3
LCLB2.1.3.

LCLB2.4.1
LCLB2.5.3

LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1

LCLB2.6.6

Elaboración de esquemas (p.ex. da 
estrutura dun texto, do conteúdo 
dun tema...).

LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.
LCBL2.4.1.-4.3.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB2.4.1
LCLB2.5.3

LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.5.1
LCLB2.6.5



Traballo sobre mapas (p.ex. 
variedades lingüísticas 
xeográficas).

LCBL3.6.1. LCLB2.5.3 LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1

LCLB2.6.6

Cuestionarios orais ou escritos: 
preguntas específicas e concisas, 
xeralmente como avaliación inicial, 
comprobativos de coñecimentos 
previos.

LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.
LCLB3.1.1.-1.3
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.4
LCLB2.1.3-1.4
LCLB3.3.1
LCLB3.4.1
LCLB4.2.1-2.2

LCLB3.8.1-8.2
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB3.12.1

2. Análises de producións do alumnado: 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO

a) Caderno de aula. 

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos

Apuntamentos, notas ou esquemas 
(cuadros sinópticos, mapas 
conceptuais ou mentais...). 

LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.
LCBL2.4.1.-4.3.
LCLB3.1.1.-1.3
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.4
LCLB2.1.1-1.5
LCLB2.2.1-2.2
LCLB2.3.1-3.2
LCLB2.4.1-4.2
LCLB2.5.1-5.3
LCLB3.1.2-3.3
LCLB3.9.1
LCLB4.2.1-2.2

LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.2.6
LCLB2.5.1
LCLB2.6.5

Nivel de expresión escrita, claridade
e propriedade das expresións.

LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.

LCLB1.2.4
LCLB2.4.2
LCLB2.5.1-5.2
LCLB3.7.1
LCLB4.2.1-2.2
LCLB4.4.1

LCLB3.9.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.2.6
LCLB2.5.3-5.6
LCLB2.6.1-6.5
LCLB2.7.1-7.4

Ortografía, caligrafía, composición 
de frases, capacidade léxica, etc.

LCBL3.1.1.-1.3.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.2.4
LCLB2.4.2
LCLB2.5.1-5.2
LCLB3.7.1
LCLB3.9.1
LCLB4.2.1-2.2
LCLB4.4.1

LCLB2.1.1-1.2
LCLB2.2.1-2.2
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.5.1-5.2
LCLB2.6.1-6.3
LCLB2.7.1-7.3

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.2
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.7.1
LCLB3.9.1-9.2
LCLB3.10.1-10.2
LCLB3.12.1

Inclusión de reflexións ou 
comentarios proprios.

LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.2.4
LCLB2.4.2
LCLB2.5.1-5.2
LCLB3.7.1
LCLB4.2.1-2.2
LCLB4.4.1

LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.7.1-7.4
LCLB4.1.2
LCLB4.2.1, 2-3
LCLB4.4.2
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.2

Información doutras fontes. LCLB2.2.1.-2.3.
LCBL3.2.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.2.3
LCLB2.3.1-3-2

LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.4.1-4.3
LCLB2.7.4
LCLB3.5.1
LCLB4.6.1

Realización de resumos, 
subliñados, etc.

LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB2.4.1-4.2
LCLB2.5.3
LCLB4.2.2
LCLB4.4.1

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.2
LCLB1.3.1
LCLB1.4.2
LCLB1.5.1
LCLB1.5.3
LCLB2.1.1-1.2
LCLB2.2.1-2.2
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.5.1-5.2
LCLB2.6.1-6.3
LCLB2.7.1-7.3
LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.1.2-1.5
LCLB2.6.4-6.5

b)Traballos individuais.

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, 
rubricas e portefolios.

De investigación: con visión 
obxectiva.

LCLB1.4.1.
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.5.1-5.2
LCLB3.7.1
LCLB4.2.2
LCLB4.4.1-4.2

LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.7.1
LCLB3.11.1
LCLB4.1.2
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.2
LCLB4.6.1-6.3

Monografías: con visión crítica. LCLB1.4.1.
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.

LCLB1.5.1-5.2
LCLB3.7.1
LCLB4.2.2

LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4



LCLB4.2.1.-2.2 LCLB4.4.1-4.2 LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB3.7.1
LCLB3.11.1
LCLB4.1.2
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.2
LCLB4.6.1-6.3

De análise de experiencia: mostra 
do seguimento dunha experiencia, 
ben científica, ben social ou de 
outra índole, para mostrar a súa 
evolución e reflexionar sobre ela. 

LCLB1.4.1.
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.5.1-5.2
LCLB3.7.1
LCLB4.2.2
LCLB4.4.1-4.2

LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.7.1
LCLB3.11.1
LCLB4.1.2
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.2
LCLB4.6.1-6.3

De síntese: en traballos de leitura, 
guión preestabelecido ou 
explicación e resumo do conteúdo 
do texto.

LCLB1.4.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.5.1-5.2
LCLB3.7.1
LCLB4.2.2
LCLB4.4.1-4.2

LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.7.1
LCLB3.11.1
LCLB4.1.2
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.2
LCLB4.6.1-6.3

c) Resumos: escritos que repitan de maneira sintética, breve
e suficiente o conteúdo dun tema ou dun texto evitando 
parafrasear.

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos

LCLB1.4.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.5.1-5.2
LCLB3.7.1
LCLB4.2.2
LCLB4.4.1-4.2

LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.7.1
LCLB3.11.1
LCLB4.1.2
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.2
LCLB4.6.1-6.3

d) Resolución de exercicios e problemas: actividades do 
libro de texto ou propostas polo profesor, exercicios 
específicos de ortografía, análise morfolóxica ou sintáctica...

1. Listas de comprobación

LCLB1.1.1.
LCLB1.2.1.
LCLB3.1.1.-1.3
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB2.4.1-4.2
LCLB2.5.1-5.3
LCLB3.1.1-1.3
LCLB3.2.1
LCLB3.3.1
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.6.1
LCLB3.8.1
LCLB3.9.1
LCLB4.2.2
LCLB4.4.1-4.2

LCLB3.8.1-8.2
LCLB4.1.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.2
LCLB3.1.1
LCLB3.2.1
LCLB3.3.1-3.3
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.6.1-6.4
LCLB3.7.1
LCLB3.8.1-8.4
LCLB3.9.1-9.2
LCLB3.10.1-10-2
LCLB3.11.1
LCLB3.12.1
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.4.2
LCLB4.6.2

e) Textos escritos: composicións, redaccións, ditados, 
desenvolvimento de esquemas...

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos

LCBL3.3.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.5.1-5.2
LCLB3.7.1
LCLB4.2.2
LCLB4.4.1-4.2

LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.1.6
LCLB2.2.1-2.6
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.7.1
LCLB3.8.4
LCLB3.9.1-9.2
LCLB3.10.1-10.2
LCLB3.11.1
LCLB3.12.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.3

f) Producións orais: exposicións orais, respostas na aula a 
preguntas do profesor. 

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, rubricas e portefolios.

LCBB1.1.1.
LCBB1.2.1.
LCBB1.3.1.-3.3
LCBB1.4.1.
LCBB1.5.1.
LCLB3.1.1.-1.3
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.2.4
LCLB1.4.1-4.3

LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.7.1
LCLB3.11.1
LCLB4.1.2
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.2
LCLB4.6.1-6.3

g) Xogos de simulación e dramáticos: imitación de situacións
da vida real para tratar aspectos da linguaxe oral, leitura 
dramatizada, xestualidade, etc. ou representacións teatrais 
breves. 

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos

LCBB1.1.1.
LCBB1.2.1.
LCBB1.3.1.-3.3
LCBB1.4.1.
LCLB1.5.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB4.3.2 LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.2
LCLB1.3.1
LCLB1.4.2
LCLB1.5.1
LCLB1.5.3

LCLB1.5.1
LCLB1.8.1
LCLB2.7.3
LCLB4.1.3
LCLB4.3.3-3.4
LCLB4.6.2

3. Intercambios orais co alumnado: 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO



a) Diálogo: improvisado ou preparado, a fin de ilustrar ou 
exemplificar determinada situación ante o resto do grupo ou 
ben individualmente, a modo de exame oral.

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos

LCBB1.1.1.
LCBB1.2.1.
LCBB1.3.1.-3.3
LCBB1.4.1.
LCLB1.5.1.
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB2.4.1-4.2
LCLB2.5.1-5.3
LCLB3.1.1-1.3
LCLB3.2.1
LCLB3.3.1
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.6.1
LCLB3.8.1
LCLB3.9.1
LCLB4.2.2
LCLB4.4.1-4.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.2
LCLB1.3.1
LCLB1.4.2
LCLB1.5.1
LCLB1.5.3
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.1.1-1-5
LCLB1.2.1-2.6
LCLB1.3.1-3.5
LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.5.1
LCLB1.6.1-6.6
LCLB1.7.1-7.3
LCBL1.8.1
LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.1-2.6
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.4.1-4.3
LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.1.1
LCLB3.2.1
LCLB3.3.1-3.3
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.6.1-6.4
LCLB3.7.1
LCLB3.8.1-8.4
LCLB3.9.1-9.2
LCLB3.10.1-10-2
LCLB3.11.1
LCLB3.12.1
LCLB4.1.1-1.3
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.1-3.4
LCLB4.4.1-4.2
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.3

b) Entrevista: Comunicación verbal planificada, utilizando 
guións máis ou menos estruturados, que fornezan dados 
úteis. 

1. Listas de comprobación
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, rubricas e portefolios.

LCBB1.1.1.
LCBB1.2.1.
LCBB1.3.1.-3.3
LCBB1.4.1.
LCLB1.5.1.
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB2.4.1-4.2
LCLB2.5.1-5.3
LCLB3.1.1-1.3
LCLB3.2.1
LCLB3.3.1
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.5.1
LCLB3.6.1
LCLB3.8.1
LCLB3.9.1
LCLB4.2.2
LCLB4.4.1-4.2

LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.1.1-1.6
LCLB1.2.1-2.4
LCLB1.3.1-3.5
LCLB1.4.1-4-3
LCLB1.5.1
LCLB1.6.2-6.6
LCLB1.7.1-7.3
LCLB2.2.1-2.6
LCLB3.4.1-4.2
LCLB3.7.1
LCLB3.8.1
LCLB3.10.2
LCLB4.1.2
LCLB4.4.2
LCLB4.6.2

c) Asemblea ou debate: discusión colectiva, preparada ou 
improvisada, sobre determinado tema seguindo unhas 
regras de participación.

2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, rubricas e portefolios.

LCBB1.1.1.
LCBB1.2.1.
LCBB1.3.1.-3.3
LCBB1.4.1.
LCLB1.5.1.
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.3.1
LCLB1.6.1-6.2

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.2
LCLB1.3.1
LCLB1.4.2
LCLB1.5.1
LCLB1.5.3
LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.3.1-3.5
LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.6.1-6.6
LCLB4.3.1-3.4
LCLB4.4.2

d) Exposición en común: dúas ou máis persoas ou grupos 
expoñen os seus pensamentos, coñecimentos, opinións, 
etc., con respeito dalgo en concreto co obxectivo de extrair 
as mellores ideas e reflectir sobre elas.

1. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, rubricas e portefolios.

LCBB1.1.1.
LCBB1.2.1.
LCBB1.3.1.-3.3
LCBB1.4.1.
LCLB1.5.1.
LCLB3.1.1.-1.3
LCLB3.6.1.
LCLB4.1.1.
LCLB4.2.1.-2.2

LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.5.1-5.4

LCLB1.1.1-1.3
LCLB1.2.1-2.2
LCLB1.3.1
LCLB1.4.2
LCLB1.5.1
LCLB1.5.3
LCLB3.8.1-8.2
LCLB3.9.1
LCLB4.1.1
LCLB4.2.1
LCLB4.3.1
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.2
LCLB4.7.1-7.2

LCLB1.2.1-2.6
LCLB1.3.1-3.5
LCLB1.4.1-4.3
LCLB1.5.1
LCLB1.6.1-6.6
LCLB1.7.1-7.3
LCBL1.8.1
LCLB2.1.1-1.6
LCLB2.2.6
LCLB2.3.1-3.3
LCLB2.4.1-4.3
LCLB2.5.1-5.6
LCLB2.6.1-6.6
LCLB2.7.1-7.4
LCLB3.7.1
LCLB3.11.1
LCLB3.12.1
LCLB4.1.1-1.3
LCLB4.2.1-2.3
LCLB4.3.1-3.4
LCLB4.4.1-4.2
LCLB4.5.1-5.2
LCLB4.6.1-6.3



 2 . Bacharelato

 2.1 1º Bacharelato

 2.1.1 Temporalización.  1  Bacharelato

A distribución  temporal  dos  conteúdos  deste  curso  terá  como  referencia  de  concreción dos

estándares  de  aprendizaxe  os  indicados  no  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se

estabelece o currículo  da educación secundaria obrigatoria  e do bacharelato na Comunidade

Autónoma de Galicia (v. Anexo IV).

Tempo Distribución Blocos Sesións Estándares 

Primeiro
trimestre

Unidades
0 e 1

1.Comunicación oral: escuitar e falar
Texto expositivo argumentativo: información e opinión.
Texto descritivo.
A comunicación e os seus elementos. 
Comunicación verbal: condicións e funcións. 
Linguaxe e lingua, dialecto e fala. Variedades xeográficas, sociais e individuais. Linguaxes 
específicas. Rexistros formais e informais.

Set. 3

LCL1B1.2.1-2.3
LCL1B1.3.1.

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos.
Texto informativo: mapa temático.
Texto literario.
O texto: factores que lle dan sentido e extensión.

Set. 3

LCL1B2.1.2
LCL1B2.2.1-2.2
LCL1B2.2.4-2.5

3.Coñecimento da lingua:
A situación plurilingüe de España
O castellano e os seus dialectos. Os dialectos históricos.
As linguas de España. Bilingüismo e diglosia
Clasificación das palabras. Funcións sintácticas. Substantivo: forma, significación e función. 
Determinantes: forma, significación e función
Adxectivo: forma, significación e función.
Forma e función dos pronomes.
Variacións léxicas do texto: mudanzas de categoría gramatical e substantivación.
A descrición: clases desde o punto de vista do emisor: obxectiva e subxectiva
Clasificación da descrición segundo o obxecto que se descrebe.
Descrición técnica e literaria.
Deícticos espaciais e temporais.
A instancia.

Out.
4

LCL1B3.1.1.-1.2
LCL1B3.2.3.
LCL1B3.3.3

Unidade 2 1.Comunicación oral: escuitar e falar
Textos orais formais e informais. Adecuación lingüística.

Out.
3

LCL1B1.3.1.

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos.
Narración: Narrador interno e narrador externo. Estrutura da acción: presentación, nó e 
desenlace. Clasificación de personaxes. Clasificación do espazo. Tempo interno e externo.
Diálogo formal e informal.
Estilo directo e indirecto.

Out.
4

LCL1B2.1.1.-1.2
LCL1B2.2.3.

3.Coñecimento da lingua:
O verbo e os seus constituíntes. A conxugación. Formas non persoais. Perífrases. Estilística.
O adverbio: forma, función e clasificación.
Preposicións e conxuncións.

Nov.
4

LCL1B3.3.1.

Unidade 8 2.Comunicación escrita: ler e escreber
Léxico da épica. Comentario de texto.

Nov.
1

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4

4.Educación literaria:
Idade media: contexto. Lírica popular: kharxas, cantigas, vilancicos.
Poesía narrativa popular: épica. Poesía narrativa culta: mester de clerecía. Prosa e teatro.

Nov.
4

LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.1-4.3

Unidade 9 2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos.

Nov.
1

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4

4.Educación literaria:
Prerrenacimento: contexto. Xéneros. Poesía popular: romanceiro. Lírica culta: cancioneiros. 
Prosa e novela. Teatro: La Celestina.

Nov.
4

LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.1-4.3

Unidade 3 1.Comunicación oral: escuitar e falar
Texto dialogado culto.

Dec.
1

LCL1B1.3.1.-3.2



3.Coñecimento da lingua:
Funcións e categorías sintácticas. Sintagmas (frases). Funcións sintagmáticas, oracionais e 
extraoracionais.

Dec.
3

LCL1B3.1.1.-1.2
LCL1B3.2.1.-2.5

Segundo
trimestre

Unidade 4 1.Comunicación oral: escuitar e falar
O texto persuasivo.

Xan.
1

LCL1B1.3.1.-3.2

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos.

Xan.
1

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4

3.Coñecimento da lingua:
Oración e enunciado. Clasificación da oración simple. Oración composta: oración e 
proposición. Xustaposición e coordenación. Subordinación: substantiva, adxectiva e 
adverbial.

Xan.
5

LCL1B3.1.1-1.2 
LCL1B3.2.1-2.5
LCL1B3.3.1.-3.2

Unidade 5 1.Comunicación oral: escuitar e falar
O discurso.

Xan.
1

LCL1B1.3.1.-3.2

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos.

Xan.
1

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4

3.Coñecimento da lingua:
Texto ou discurso. Propriedades do texto. Procedimentos de cohesión. Modalidade.

Xan.
3

LCL1B3-5.1- 
5.3

Unidade
10

1.Comunicación oral: escuitar e falar
Tendencias da lírica culta renacentista.

Feb.
2

LCL1B1.1.1-1.4
LCL1B1.2.1-2.3

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos. 1

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4

4.Educación literaria:
Renacimento: contexto. 
A lírica: formas, tendencias e linguaxe.

2

LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2,
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.1-4.3

Unidade
11

1.Comunicación oral: escuitar e falar
Exposición oral 1

LCL1B1.1.1-1.4
LCL1B1.2.1-2.3

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos. 1

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4

3.Educación literaria:
Renacimento. A prosa: formas. Picaresca. Cervantes.

Feb.
1

Mar.
4

LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.1-4.3

Unidade
12

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos.

Mar.
1

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4

4.Educación literaria:
Barroco: contexto. Lírica culta: formas, tendencias e temas. 5

LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.1-4.3

Unidade
13

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos. 1

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4

4.Educación literaria:
Barroco: prosa e teatro. 5

LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.1-4.3

Terceiro
trimestre

Unidade 6 1.Comunicación oral: escuitar e falar
A noticia.

Abr.
1

LCL1B1.3.1.-3.2

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Tipoloxía textual: descrición, narración, diálogo, exposición e argumentación. Meios de 
comunicación.

2
LCL1B3.4.1-4.2

Unidade 7 1.Comunicación oral: escuitar e falar
A opinión persoal. 1

LCL1B1.2.1.-2.3

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos. 2

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4

3.Coñecimento da lingua:
Variedades da lingua: xeográficas e sociais. Lingua e situación. 2

LCL1B3.7.1
LCL1B3.8.1-8.2

Unidade
14

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos.

Mai.
1

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4



4.Educación literaria:
Neoclasicismo: contexto. Tendencias. Poesía e prosa.
Prerromanticismo: teatro.

5

LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.1-4.3

Unidade
15

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Análises de textos. 1

LCL1B2.1.1.-1.3
LCL1B2.2.1.-2.3
LCL1B2.4.1-4.4

4.Educación literaria:
S. XIX: contexto.
Romanticismo. Poesía, prosa e teatro.
Realismo. Novela.
Naturalismo. Novela, poesía e teatro.

Xun.
7

LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.1-4.3

 2.1.2 Grau mínimo de consecución para superar a materia.  1  Bacharelato

Para conseguir superar a materia neste curso será necesario o cumprimento do grau mínimo das

tarefas que se indican a continuación. Os estándares de aprendizaxe de referencia son os que

constan no  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se estabelece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (v. Anexo IV).

Escala de cumprimento dos estándares de aprendizaxe: 
1

iniciado
2 

en proceso
3

atinxido
4

excelente

Estándares Tarefas-Itens de observación directamente avaliábeis Grau
mínimo

Bloco 1. Comunicación oral: escuitar e falar

LCL1B1.2.1. Tomar apuntamentos das explicacións do profesor na aula. 4

Tomar notas das exposicións orais dos outros alumnos na aula ou de conferencias, coloquios... 4

Distinguir o máis relevante e informativo das explicacións ou exposicións. 3

LCL1B1.2.3. Facer preguntas sobre dúbidas ou sobre aspectos das explicacións ou exposicións. 4

Bloco 2. Comunicación escrita: ler e escreber

LCL1B2.1.1. Explicar por escrito un tema de lingua ou literatura con rigor e claramente, con corrección 
ortográfica e gramatical.

3

Adecuar a expresión escrita ao tema, usando un léxico preciso e especializado e evitando 
coloquialismos, repeticións ou comodíns.

3

Avaliar textos proprios ou alleos cun criterio construtivo. 2

LCL1B3.4.1. Analizar os trazos formais (morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais) de distintas 
modalidades de textos.

3

LCL1B3.5.1. Recoñecer os procedimentos de cohesión en textos. 3

Redactar textos. 4

Incorporar deícticos espazo-temporais e dos participantes da comunicación na produción de 
textos.

3

Valorar a intención, a obxectividade-subxectividade e os procedimentos de inclusión do receptor 
en textos.

3

Usar procedimentos de obxectividade-subxectividade e de inclusión do receptor en textos 
proprios.

3

LCL1B2.2.1

LCL1B2.2.3

LCL1B1.3.1.

Comprender textos expositivos, narrativos, argumentativos (literarios, especializados, 
xornalísticos...) e os seus recursos verbais ou non verbais (intención, xénero, tema, estrutura...).

4

Sintetizar o conteúdo de textos expositivos, narrativos, argumentativos (literarios, especializados, 
xornalísticos...)

3

Valorar criticamente o tema e a expresión de textos expositivos, narrativos, argumentativos 
(literarios, especializados, xornalísticos...)

2

LCL1B2.3.2. Interpretar anuncios impresos recoñecendo a información relevante. 3

Distinguir o conteúdo informativo dos métodos persuasivos de anuncios e valorá-los. 2

LCL1B1.1.1 Pesquisar información en fontes bibliográficas e internéticas. 4



LCL1B2.4.2

LCL1B4.4.1

Seleccionar a información recollida. 4

Organizar a información. 3

LCL1B1.1.1

LCL1B2.4.1

LCL1B4.4.1

Planificar traballos de investigación, monografías ou presentacións atendendo aos obxectivos e á 
organización da información.

3

LCL1B2.4.1. Elaborar traballos de investigación ou monografías. 4

Revisar os proprios traballos de investigación ou monografías. 4

LCL1B3.6.1. Consultar fontes bibliográficas e internéticas para a resolución de dúbidas léxico-gramaticais na 
produción dos proprios textos.

3

LCL1B3.1.1. Autocorrixir nas producións orais e escritas os erros de concordancia ou ambigüidades. (na 
elaboración de textos, exames...)

3

Corrixir en producións orais e escritas alleas os erros de concordancia ou ambigüidades. 2

LCL1B2.4.4. Usar procesadores de texto (Word de Microsoft Office, Writer de Openoffice ou LibreOffice...) para
a confección de traballos escritos.

4

Usar programas de creación de presentacións (Powerpoint, Impress, Prezi...). 4

Aproveitar os correctores ortográficos de español para a revisión dos textos en formato dixital. 4

Formatar as páxinas, os textos e demais elementos gráficos para a súa presentación definitiva,
ben impresa, ben dixital.

4

LCL1B2.4.3. Presentar traballos escritos con limpeza, orden, claridade e respeitando marxens, tabulacións e 
espazos entre parágrafos.

4

Reproducir citas enmarcando-as con aspas e indicando a procedencia. 4

Incluír notas ao pé de páxina nos traballos. 3

Citar fontes bibliográficas ou internéticas seguindo os procedimentos estabelecidos (títulos en 
itálico).

3

LCL1B1.1.3

LCL1B3.8.1

LCL1B3.8.2

Usar un léxico formal e adecuado nas proprias producións. 3

Usar léxico adecuado ao tema, á situación, ao público... evitando coloquialismos, repeticións, 
imprecisións, clichés ou comodíns.

3

Identificar criticamente o uso de coloquialismos, imprecisións e expresións-cliché. 3

Evitar o uso de coloquialismos, imprecisións e expresións-cliché nas proprias producións. 3

LCL1B4.3.1. 

LCL1B4.4.3. 

Interpretar textos incorporando xuízos críticos persoais en traballos e presentacións. 3

LCL1B1.1.1 Expor oralmente un tema. 3

LCL1B1.1.2. Expresar-se oralmente con fluidez, entoación, ton e timbre de voz adecuados a unha exposición 
en público sobre un tema de lingua ou literatura.

3

LCL1B2.1.1 Avaliar traballos, intervencións orais ou escritos proprios ou doutro alumnado cun criterio 
construtivo.

2

Bloco 3. Coñecimento da lingua

LCL1B3.1.2. Utilizar a terminoloxía lingüística. 3

LCL1B3.2.1

LCL1B3.2.5 

Identificar usos e valores do substantivo, adxectivo, verbo, pronome e determinativos en textos ou 
oracións para analizar.

3

Identificar usos e valores de adverbios, preposicións e conxuncións en textos ou oracións para 
analizar.

3

LCL1B3.3.1

LCL1B3.3.2

LCL1B3.3.3

LCL1B3.3.4

LCL1B3.3.5 

 

Analizar a estrutura da oración simple e da composta e as relacións entre grupos de palabras nas
oracións.

3

Recoñecer as oracións activas, pasivas e de voz media. 4

Analizar oracións subordinadas de relativo e recoñecer o antecedente. 2

Incorporar nas producións proprias as estruturas aprendidas. 2

LCL1B3.7.1. Comentar a evolución das linguas de España a partir dun texto. 3

Valorar a diversidade lingüística de España. 4



LCL1B3.9.1. Participar en proxectos cooperativos (folletos, cartaces, material multimedia) sobre estereotipos 
lingüísticos, sexistas, culturais, racistas...

4

LCL1B3.10.1
. 

Usar os coñecimentos adquiridos de Lingua Castellana e Lingua Galega en ortografía e gramática
para distinguir ambos os códigos nas producións proprias e alleas e evitar interferencias 
lingüísticas.  

4

Bloco 4. Educación literaria

LCL1B4.1.1. Ler 3 obras literarias obrigatorias da literatura española desde a Idade Media até o s. XIX. 4

Ler outras obras literarias voluntariamente. 4

Ler fragmentos de obras da literatura española desde a Idade Media até o s. XIX. 4

LCL1B4.2.1. Distinguir as características dunha obra ou fragmento en relación coa temática, características, 
xéneros ou contexto da obra do autor.

2

LCL1B4.2.2. Comparar textos de diferentes épocas atendendo á temática, características, xéneros ou 
contextos das obras dos autores.

2

LCL1B4.3.2. Distinguir as ideas dunha obra que están relacionadas co seu contexto histórico-artístico e 
cultural.

2



 2.2 2º Bacharelato

 2.2.1 Temporalización.  2  Bacharelato

A distribución  temporal  dos  conteúdos  deste  curso  terá  como  referencia  de  concreción dos

estándares  de  aprendizaxe  os  indicados  no  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se

estabelece o currículo  da educación secundaria obrigatoria  e do bacharelato na Comunidade

Autónoma de Galicia (v. Anexo IV).

Tempo Distribución Blocos Sesións Estándares 

Primeiro
trimestre

Unidades
0 e 1

1.Comunicación oral: escuitar e falar
O texto expositivo oral.

5 LCL2B1.2.1-2.2

3.Coñecimento da lingua:
As unidades lingüísticas: lingua e fala.
Os niveis da lingua: fónico, morfosintáctico, léxico-semántico.
A palabra. O signo lingüístico e as súas características.
Os monemas: morfemas e lexemas. Palabras variábeis e invariábeis.
O substantivo, o adxectivo, determinantes e pronomes: forma e clasificación.
O verbo. A conxugación española. Formas regulares e irregulares.
As perífrases verbais: composición e clasificación.
As palabras invariábeis: forma, función e clasificación: conxuncións,
preposicións, interxeccións.
Valores estilísticos das categorías gramaticais: o substantivo. A substantivación. 
O valor do adxectivo e do determinante. Os usos de tempos e modos verbais.

5 LCL2B3.2.1-2.2,
LCL2B3.3.1-3.2
LCL2B3.6.1-6.2,
6.6

Unidade 2 1.Comunicación oral: escuitar e falar
O texto dialogado

1 LCL2B1.2.1-2.2

3.Coñecimento da lingua:
Estrutura da palabra: lexemas e morfemas.
Clasificación dos morfemas: flexivos e derivativos.
Palabras simples, compostas, derivadas e parasintéticas.
O léxico herdado: palabras patrimoniais e cultismos.
Os empréstimos lingüísticos: históricos e actuais. Os xenismos.
Os neoloxismos.
A palabra no texto. Valores estilísticos

3 LCL2B2.1.1.-1.2
LCL2B2.2.3.

Unidade 8 1.Comunicación oral: escuitar e falar
Texto expositivo. 
A exposición oral.

1 LCL2B1.1.1.-1.2
LCL2B1.3.1
LCL2B1.4.1-4.5

4.Educación literaria:
O século XX: contexto histórico e cultural.
O modernismo: raíces literarias, etapas e evolución, temas, linguaxe
poética e formas métricas.
O ensaio da Xeración do 98.
A novela da Xeración do 98.
A poesía da Xeración do 98.
Unamuno e a estrutura narrativa da vida. Valle-Inclán, a parodia
e o cinema

3 LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.1-2.2
LCL2B4.3.1-3.2
LCL2B4.4.1-4.3

Unidade 9 1.Comunicación oral: escuitar e falar
Texto expositivo. 
A exposición oral.

1 LCL2B1.1.1.-1.2
LCL2B1.3.1
LCL2B1.4.1-4.5

4.Educación literaria:
O Novecentismo. Trazos xeracionais.
O ensaio. Ortega y Gasset.
A poesía. Juan Ramón Jiménez. 
Os movimentos estéticos de avanguarda.
Os avanguardismos europeus no cinema: expresionismo e surrealismo.

3 LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.1-2.2,
LCL2B4.3.1

Unidade 3 1.Comunicación oral: escuitar e falar
Invención de palabras

1 LCL2B1.2.1, 2.2

3.Coñecimento da lingua:
Significado e referencia nas palabras. Os semas: denotativos e connotativos. Campos 
semánticos e asociativos. Relacións semánticas: monosemia e polisemia. Relacións 
semánticas entre
palabras: homonimia, sinonimia, antonimia, hiperonimia, paronimia.
A mudanza semántica: causas e consecuencias. Mecanismos da mudanza semántica: 
metáforas e metonimias, eufemismos, diloxías.
Significado e contexto.

3 LCL2B3.2.1-2.2, 
LCL2B3.3.1-3.2
LCL2B3.6.2

Segundo Unidade 4 1.Comunicación oral: escuitar e falar
Texto oral expositivo.

3 LCL2B1.1.2
LCL2B1.3.1



trimestre 3.Coñecimento da lingua
Xuxtaposición e coordenación. Subordinación substantiva. Subordinación adxectiva. 
Subordinación adverbial e circunstancial.
A oración composta.

7 LCL2B3.4.1

Unidade 5 1.Comunicación oral: escuitar e falar
Texto oral xornalístico expositivo-argumentativo.

1 LCL2B1.3.1.-3.2

3.Coñecimento da lingua:
Textos xerados no ámbito académico e profisional. Textos académicos orais e escritos.
O ensaio. Textos profisionais e empresariais.
O informe. Textos xurídico-administrativos. 
A exposición. A argumentación. 

1 LCL2B3.6.1-6.3

Unidade
10

1.Comunicación oral: escuitar e falar
A entrevista. 
A exposición oral. 

1 LCL2B1.1.1.-1.2
LCL2B1.3.1
LCL2B1.4.1-4.5

2.Comunicación escrita: ler e escreber
A exposición escrita

1 LCL2B2.2, 2.3, 
LCL2B3.1,
LCL2B3.2, 3.3, 
LCL2B4.1,
LCL2B5.1

4.Educación literaria:
A Xeración do 27: integrantes do grupo, trazos xeracionais, raíces literarias e temas.
Primeira etapa: poesía avanguardista, poesía pura e neopopularismo.
Segunda etapa: poesía surrealista, neorromantismo e poesía
social e política.
Terceira etapa: poesía clasicista e poesía desarraigada. Miguel
Hernández.

3 LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.1-2.2,
LCL2B4.3.1

Unidade
11

1.Comunicación oral: escuitar e falar
Texto expositivo. A exposición oral.

1 LCL2B1.1.1.-1.2
LCL2B1.3.1
LCL2B1.4.1-4.5

2.Comunicación escrita: ler e escreber
A exposición escrita. 

1 LCL2B2.1.4
LCL2B2.2.1-2.2
LCL2B2.4.1
LCL2B2.5.1

3.Educación literaria:
Panorama xeral do teatro a principios do século xx. O teatro comercial: o teatro poético e o
cómico.
O teatro comercial: a comedia burguesa.
O teatro innovador: o teatro da Xeración do 98, o teatro avanguardista e o esperpento de 
Valle-Inclán.
O teatro innovador: Federico García Lorca

2 LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.1-2.2,
LCL2B4.3.1

Unidade
12

4.Educación literaria: 
Relación poesía-vida. Poetas comprometidos.
Poesía na década dos cuarenta: poesía arraigada e desarraigada; autores e obras.
Década dos cincuenta: a poesía social; Blas de Otero e Gabriel
Celaya.
A Xeración do 50. Poetas e obras representativas.
A década dos sesenta. Poesía avanguardista e experimental.
Os Novísimos.
Contexto histórico-social e cultural dos oitenta á actualidade.
A poesía dos oitenta e noventa: poesía do silencio. Poesía da experiencia. Autores e obras.
Últimas tendencias poéticas. A poesía nos inicios do século xxi.
O texto poético: contextualización, comprensión, análise e creación.

5 LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.1
LCL2B4.3.1
LCL2B4.4.1
LCL2B4.5.1.

Unidade
13

2.Comunicación escrita: ler e escreber
O traballo de investigación.
Creatividade e comunicación.

1 LCL2B1.1.1
LCL2B2.2.1
LCL2B4.4.1

4.Educación literaria:
Relación poesía-vida. Poetas comprometidos.
Contexto histórico social dos anos cuarenta aos oitenta.
Teatro de posguerra: teatro burgués.
Teatro de humor renovado. Miguel Mihura.
Tres sombreros de copa: temas, aspectos formais, interpretación.
O teatro existencialista e social: temas, aspectos formais. Autores: Buero Vallejo e Alfonso
Sastre.
O teatro do realismo social: autores e obras representativas.
O teatro experimental e avanguardista. Autores e obras.
Contexto histórico-social e cultural dos oitenta á actualidade.
O realismo renovado no teatro: temas, aspectos formais. Autores e obras.
Últimas tendencias teatrais. O teatro alternativo.
cinema e literatura. O humor no cinema.
Contextualización, comprensión, análise e creación.

3 LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.1-2.2
LCL2B4.3.1-3.2
LCL2B4.4.1-4.3

Terceiro Unidade 6 1.Comunicación oral: escuitar e falar
Narración televisiva. Linguaxe publicitaria. Meios de comunicación de masas

1 LCL2B1.3.1



trimestre 2.Comunicación escrita: ler e escreber
Xornalismo escrito, audiovisual e dixital: códigos utilizados. Xéneros periodísticos 
informativos: noticia, reportaxe, entrevista. Xéneros xornalísticos de opinión: editorial, 
columna, artigo de colaboración.
Xéneros mixtos: a crónica e a crítica.
Caracterización lingüística dos textos xornalísticos: estilo informativo
e estilo interpretativo. O texto publicitario: códigos utilizados, caracterización lingüística e
usos expresivos.
Valores connotativos da publicidade.

2 LCL2B2.1.1-1.3
LCL2B2.4.1-4.3

Unidade 7 1.Comunicación oral: escuitar e falar
Texto oral xornalístico de opinión. 

1 LCL2B1.1.1-1.2 
LCL2B1.3.1

3.Coñecimento da lingua:
Bilingüismo e diglosia. As linguas en contacto. O castellano en zonas bilingües. Internet e 
os meios de comunicación.
O español na actualidade. O español de América.

4 LCL2B3.9.1-9.2

Unidade
14

2.Comunicación escrita: ler e escreber
Texto expositivo. A escritura narrativa

1 LCL2B2.1.1.

4.Educación literaria:
O contexto histórico social da posguerra española: a novela.
Novela ideolóxica. Novela do exilio. Novela existencialista. 
Os novelistas da posguerra: evolución, obras e estilo. Cela, Delibes,
O realismo social na novela: temas e técnicas narrativas. Autores e obras representativas.
A novela experimental: temas, técnicas narrativas, autores e obras.
A experimentación extrema: a antinovela.
Contexto histórico-social e cultural desde os oitenta até a actualidade.
O neorrealismo narrativo. Autores e obras.
As tendencias narrativas de finais do século xx. Subxéneros destacados. Autores e obras.
O conto español na segunda metade do século xx. Autores e obras.
O ensaio español na segunda metade do século xx. Autores e obras representativas.

3 LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.1-2.2
LCL2B4.3.1-3.2
LCL2B4.4.1
LCL2B4.5.1

Unidade
15

2.Comunicación escrita: ler e escreber
O comentario de texto dun conto.

1 LCL2B2.1.4

4.Educación literaria:
O contexto histórico e social da segunda metade do século xx en
Latinoamérica.
Tendencias poéticas: o modernismo.
O posmodernismo, o avanguardismo, poesía pura e poesía da
negritude.
Pablo Neruda, César Vallejo e Octavio Paz.
O realismo narrativo.
O realismo máxico: Borges, Carpentier, Rulfo.
O boom da novela hispanoamericana. Innovacións narrativas.
A narrativa de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa e Julio
Cortázar.
A narrativa despois do boom: autores e obras.
O conto hispanoamericano na segunda metade do século xx. Autores
e obras.

5 LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.1-2.2
LCL2B4.3.1

 2.2.2 Grau mínimo de consecución para superar a materia.  2  Bacharelato

Para conseguir superar a materia neste curso será necesario o cumprimento do grau mínimo das

tarefas que se indican a continuación. Os estándares de aprendizaxe de referencia son os que

constan no  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se estabelece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (v. Anexo IV).

Escala de cumprimento dos estándares de aprendizaxe (v. Anexo IV): 
1

iniciado
2 

en proceso
3

atinxido
4

excelente

Estándares Tarefas-Itens de observación directamente avaliábeis Grau
mínimo

Bloco 1. Comunicación oral: escuitar e falar

LCL2B1.1.1 Analizar recursos verbais e non verbais do emisor dun discurso argumentativo. 3

Recoñecer a estrutura dun discurso argumentativo oral. 3

Valorar os recursos orais en función da situación comunicativa. 2



LCL2B1.1.2 Analizar recursos verbais e non verbais en textos argumentativos e expositivos varios. 2

Relacionar a forma e expresión dun discurso coa intención do emisor, o xénero textual e o resto 
dos elementos da situación comunicativa.

3

LCL2B1.2.1 Resumir oralmente ou por escrito o conteúdo de discursos expositivo-argumentativos da vida 
diaria.

3

Extraír as ideas principais e secundarias dun discurso oral argumentativo ou expositivo. 3

LCL2B1.3.1 Distinguir a información da persuasión en anuncios publicitarios sonoros e audiovisuais. 4

Recoñecer os elementos persuasivos en anuncios. 3

Valorar criticamente a forma e o conteúdo de anuncios. 3

Recoñecer ideas discriminatorias en anuncios e valorá-las criticamente. 4

LCL2B1.4.1 Planificar presentacións orais individuais ou en grupo sobre un tema de actualidade. 3

Realizar presentacións orais individuais ou en grupo sobre un tema de actualidade. 3

Avaliar as opinións expostas en presentacións orais segundo un criterio proprio. 2

Analizar argumentacións expostas en presentacións orais. 3

LCL2B1.4.3 Elaborar un guión para realizar unha presentación oral. 3

Estruturar o conteúdo dunha presentación oral no guión. 3

LCL2B1.4.4 Expresar-se clara, precisa e correctamente en presentacións orais, coa linguaxe verbal e non 
verbal máis adecuadas á situación comunicativa.

3

Utilizar os recursos expresivos propios do rexistro formal en presentacións orais. 3

LCL2B1.4.5 Detectar dificultades estruturais e expresivas en presentacións orais proprias e alleas. 2

Avaliar as presentacións orais feitas na aula. 2

Autoavaliar as presentacións orais feitas na aula. 2

Propor estratexias para mellorar a expresión das presentación orais. 2

Bloco 2. Comunicación escrita: ler e escreber

LCL2B2.1.1 Comprender textos expositivo-argumentativos de diverso tipo. 4

Identificar a intención comunicativa do emisor e as ideas principais en textos expositivo-
argumentativos.

2

LCL2B2.1.2 Resumir oralmente ou por escrito o conteúdo de textos expositivo-argumentativos. 3

Extraír as ideas principais e secundarias dun texto argumentativo ou expositivo. 2

LCL2B2.1.3 Facer esquemas, cadros sinópticos, mapas conceptuais, etc. do conteúdo de textos expositivo-
argumentativos.

3

LCL2B2.1.4 Redactar textos expositivo-argumentativos clara, precisa e correctamente. 3

Revisar textos expositivo-argumentativos proprios ou alleos. 3

LCL2B2.2.3 Recoñecer dificuldades expresivas e estruturais en producións escritas orais ou alleas. 2

Corrixir incorreccións estruturais e expresivas en producións escritas proprias ou alleas. 2

Avaliar producións escritas proprias ou alleas redixidas na aula. 2

Propor estratexias para mellorar a expresión das producións escritas. 2

LCL2B2.4.1 Descreber os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais nun texto 
expositivo ou argumentativo en relación coa intención comunicativa do emisor. 

3

Utilizar terminoloxía gramatical adecuada para descreber trazos léxico-semánticos e pragmático-
textuais nun texto expositivo ou argumentativo.

3



LCL2B2.4.2 Recoñecer e explicar os recursos gramaticais (substitución pronominal, reiteración de 
determinadas estruturas sintácticas, correlación temporal, etc.) de cohesión dos textos.

3

Recoñecer e explicar os recursos léxico-semánticos (substitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteracións léxicas, etc.) de cohesión dos textos.

3

Usar recursos gramaticais e léxico-semánticos de cohesión en textos proprios. 3

LCL2B2.4.3 Explicar as características e funcións do estilo directo, indirecto, indirecto libre e citación 
encoberta dos textos expositivo-argumentativos.

2

Bloco 3. Coñecimento da lingua

LCL2B3.1.1 Explicar os procedimentos de formación das palabras (composición, derivación...) 4

Diferenciar entre raíz e afixos. 4

Explicar o significado de palabras tendo en conta os procedimentos de formación. 3

LCL2B3.1.2 Recoñecer e explicar a procedencia grecolatina de grande parte do léxico español. 3

Deducir o significado de palabras descoñecidas polos afixos cultos que presentan. 3

LCL2B3.2.1 Explicar os usos e os valores das categorías gramaticais segundo o grau de formalidade, o tipo 
textual e outros componentes da situación comunicativa (audiencia e contexto).

3

LCL2B3.2.2 Usar o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicativos formais e especializados. 3

Evitar o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións-clixé en textos formais e 
especializados .

4

LCL2B3.3.1 Explicar o significado denotativo e connotativo de palabras ou expresións en relación co contexto. 3

LCL2B3.3.2 Recoñecer, analizar e interpretar as relacións semánticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia e homonimia) como procedimento de cohesión textual.

3

LCL2B3.4.1 Recoñecer as estruturas sintácticas usando a terminoloxía gramatical adecuada. 4

Explicar a relación funcional e de significado que estabelecen as estructuras sintácticas co verbo 
da oración principal, usando a terminoloxía gramatical adecuada.

3

LCL2B3.5.1

LCL2B3.5.2

Incorporar estructuras sintácticas variadas xa adquiridas para revisar e mellorar discursos e textos
proprios.

3

Autoavaliar e mellorar textos orais e escritos proprios aplicando os coñecimentos sintácticos 
aprendidos.

3

LCL2B3.6.1 Explicar as características lingüísticas e os recursos expresivos de textos diversos. 3

LCL2B3.6.2 Relacionar os coñecimentos sobre o funcionamento da lingua coa comprensión, a análise e o 
comentario de textos diversos.

3

Relacionar os usos lingüísticos (marcas de obxectividade e subxectividade) coa intención e a 
situación comunicativa de textos diversos.

3

Relacionar as referencias deícticas temporais, espaciais e persoais coa intención e a situación 
comunicativa de textos diversos.

3

Relacionar os procedimentos de citación coa intención e a situación comunicativa de textos 
diversos.

3

LCL2B3.6.3

LCL2B3.6.4

Explicar os procedimentos de inclusión do emisor e do receptor no texto. 4

Explicar as referencias deícticas, temporais, espaciais e persoais nos textos. 3

LCL2B3.6.5 Coñecer e explicar os procedimentos de citación (citas literais, notas de rodapé, bibliografía...) 3

Utilizar os procedimentos de citación en traballos proprios. 3

LCL2B3.6.6 Recoñecer e explicar incorreccións (concordancias, réxime verbal, ambigüidades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) na revisión de textos proprios ou alleos. 

3



Usar criterios gramaticais e terminoloxía apropiada na revisión das incorreccións de textos 
proprios ou alleos.

3

Mellorar a expresión escrita. 4

Avanzar na aprendizaxe autónoma. 4

LCL2B3.7.1 Recoñecer e explicar as formas de estruturar os textos expositivos e argumentativos. 3

Utilizar en textos proprios as formas de estruturar textos expositivos e argumentativos. 3

LCL2B3.8.1 Comparar as experiencias de leitura de obras de diferente tipo, xénero, etc. coas experiencias 
persoais para mellorar a comprensión e a interpretación.

4

LCL2B3.9.1 Coñecer a situación actual da lingua española no mundo. 4

Diferenciar os usos específicos da lingua no ámbito dixital. 3

LCL2B3.9.2 Coñecer as orixes históricas do español en América. 4

Coñecer evalorar as principais áreas xeográficas do español de América. 3

Recoñecer nun texto oral ou escrito algúns trazos característicos do español de América. 3

LCL2B3.10.1 Elaborar carteis ou murais. 4

Confeccionar presentacións dixitais ou materiais multimedia. 4

Comentar películas, libros ou obras teatrais. 4

Evitar comentarios discriminatorios ou estereótipos contra caisquer linguas e os seus falantes. 4

Evitar comentarios discriminatorios ou estereótipos de carácter machista, racista, xenófobo ou 
contra calquer outra condición (discapacitados, homosexuais...)

4

LCL2B3.11.1 Usar estratexias para solucionar dúbidas da ortografía castellana por meio do galego (h, ll/y...). 4

Solucionar dúbidas ortográficas entre galego e castellano (oráis/orais, armonía/harmonía...). 4

Traducir textos do galego para o castellano. 4

Solucionar dúbidas léxicas entre o galego e o castellano. 4

Bloco 4. Educación literaria

LCL2B4.1.1 Desenvolver por escrito con coherencia, corrección, rigor e claridade as características temáticas 
e formais dos principais movimentos do s. XX até os nosos días, mencionando autores e obras 
máis representativas.

3

Proporcionar unha visión persoal sobre algún dos principais movimentos literarios do s. XX. 1

Procurar información sobre o contexto histórico e social desde o s. XX até hoxe. 3

Coñecer a intención do autor dun texto literario e relacioná-la co contexto histórico e social da 
época.

3

LCL2B4.2.1 Ler 3 obras literarias obrigatorias da literatura española desde o s. XX até a actualidade. 4

Ler outras obras literarias voluntariamente. 1

Ler fragmentos de obras literarias. 4

Realizar análises e comentarios de textos e fragmentos de obras literarias. 3

Relacionar o conteúdo e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do autor, o xénero e o 
movimento literario ao que pertence.  

3

LCL2B4.2.2 Ler fragmentos literarios e recoñecer características peculiares de cada período. 4

LCL2B4.3.1. Recoñecer aspectos do contexto histórico, artístico e cultural en fragmentos ou obras completas 
do s. XX.

4

Interpretar criticamente eses aspectos. 3



Ver películas baseadas en obras literarias. 2

Analizá-las en comparación coas obras. 2

Observar pinturas, esculturas e edificios e escuitar música das épocas literarias tratadas. 3

Comparar con fragmentos de obras literarias desas épocas. 3

Contrastar estereótipos doutras épocas cos actuais. 3

LCL2B4.4.1 Redactar traballos sobre as leituras que conteñan unha visión crítica sobre elas. 4

LCL2B4.5.1 Procurar información adicional en papel ou en formato dixital sobre un tema do currículo de 
literatura do século XX ata os nosos días.

1

Ampliar coñecimentos sobre temas do currículo con información relevante. 1



 2.3 Procedimentos e instrumentos de avaliación. Bacharelato

Para avaliar os conteúdos da materia poden-se utilizar os seguintes procedimentos e instrumentos de

avaliación. Os estándares de aprendizaxe de referencia son os que constan no  Decreto 86/2015, do 25 de

xuño,  polo  que  se  estabelece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na

Comunidade Autónoma de Galicia (v. Anexo IV):

 Instrumentos Estándares

1. Probas obxectivas ou exames: 1 Bacharelato 2 Bacharelato Lit. Universal

a) Preguntas de resposta 
extensa: 

1. Listas comprobativas
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, 
rubricas e portefolios.

De explicación ou resumo LCL1B2.1.1-1.3
LCL1B3.5.1-5.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.10.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.3

LCL2B1.2.1
LCL2B1.3.1
LCL2B2.2.1
LCL2B2.4.1-4.3
LCL2B3.1.1-1.2
LCL2B3.2.1-2.2
LCL2B3.3.1-3.2
LCL2B3.5.2
LCL2B3.6.1
LCL2B3.6.6
LCL2B3.7.1
LCL2B3.9.1-9.2
LCL2B3.11.1
LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.1-2.
LCL2B4.4.1

LUB1.3.2
LUB2.3.2

De comparación, de relacións causa-
consecuencia, ou de xustificación da resposta.

LCL1B3.7.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2

LCL2B1.1.2
LCL2B1.3.1
LCL2B2.4.1
LCL2B3.2.1
LCL2B3.3.1-3.2
LCL2B3.6.1
LCL2B3.7.1
LCL2B3.9.1-9.2
LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.2
LCL2B4.4.1

LUB1.3.2
LUB2.3.2

De composición e ensaio. LCL1B2.1.1-1.3
LCL1B2.2.1-2.3
LCL1B3.5.1-5.3
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.3

LCL2B2.1.4
LCL2B2.2.3
LCL2B2.3.1
LCL2B2.4.3
LCL2B3.5.1-5.2
LCL2B3.6.1-6.6
LCL2B3.8.1
LCL2B3.11.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.3.2

b) Preguntas de resposta 
breve: 
1. Listas comprobativas
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, 
rubricas e portefolios.

Responder a unha pregunta simple, completar
información ou identificar elementos 
concretos, para o alumnado achegar unha 
información específica.

LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2

LCL2B1.2.1
LCL2B1.3.1
LCL2B2.2.1
LCL2B2.4.1-4.3
LCL2B3.1.1-1.2
LCL2B3.2.1-2.2
LCL2B3.3.1-3.2
LCL2B3.5.2
LCL2B3.6.1
LCL2B3.6.6
LCL2B3.7.1
LCL2B3.9.1-9.2
LCL2B3.11.1
LCL2B4.1.1
LCL2B4.2.1-2.
LCL2B4.4.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.3.2

c) Preguntas de resposta 
fixa ou estruturada:

1. Listas comprobativas
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, 
rubricas e portefolios.

De correspondencia ou emparellamento de 
términos. (p.ex. autores e obras, termos e 
definicións...)

LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2

LCL2B3.1.1-1.2
LCL2B3.2.1-2.2
LCL2B4.1.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.3.2

De opción múltipla (test). LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2

LCL2B3.3.2
LCL2B3.9.1-9.2
LCL2B4.1.1
LCL2B4.4.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.3.2

De resposta alternada (verdadeiro-falso). LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2

LCL2B3.1.1-1.2
LCL2B3.2.1-2.2
LCL2B4.1.1
LCL2B4.4.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1



LUB2.3.2

De interpretación (fotografía, debuxo, mapa, 
gráfico...).

LCL1B2.2.1-2.3 LCL2B1.3.1
LCL2B2.3.2
LCL2B3.9.1-9.2

LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.3.2

Elaboración de gráficos (p.ex. número de 
falantes por países).

LCL1B3.7.1 LCL2B1.3.1
LCL2B2.3.2
LCL2B3.9.1-9.2

LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.3.2

Elaboración de esquemas (p.ex. da estrutura 
dun texto).

LCL1B2.2.1-2.3
LCL1B3.1.1
LCL1B3.2.1-2.5
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2

LCL2B1.4.3
LCL2B2.1.3
LCL2B3.10.1
LCL2B4.2.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-1.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.3.2

Traballo sobre mapas (p.ex. variedades 
lingüísticas xeográficas).

LCL1B3.7.1 LCL2B3.9.1-9.2 LUB1.4.1
LUB2.3.2

Cuestionarios: orais ou escritos, preguntas 
específicas e concisas xeralmente como punto
de partida ou avaliación inicial, para 
comprobar os coñecimentos previos.

LCL1B2.2.1-2.3
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2

LCL2B3.1.1-1.2
LCL2B3.2.1
LCL2B3.3.2
LCL2B3.4.1
LCL2B3.6.2
LCL2B3.9.1-9.2
LCL2B4.1.1
LCL2B4.4.1
LCL2B4.5.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.3.2

2. Análises de producións do alumnado 1 Bacharelato 2 Bacharelato Lit. Universal

a) Caderno de aula. 

1. Listas comprobativas
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, 
rubricas e portefolios.

Apuntamentos, notas ou esquemas (cuadros 
sinópticos, mapas conceptuais ou mentais...). 

LCL1B2.2.1-2.3
LCL1B3.1.1-1.2
LCL1B3.2.1-2.5
LCL1B3.10.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2

LCL2B1.1.1
LCL2B1.4.1
LCL2B3.1.1-1.2
LCL2B3.3.2
LCL2B3.4.1
LCL2B3.6.1
LCL2B3.9.1-9.2
LCL2B4.1.1
LCL2B4.4.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

Nivel de expresión escrita, claridade e 
propriedade das expresións.

LCL1B3.5.1-5.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.10.1

LCL2B2.1.2
LCL2B2.1.4
LCL2B2.2.3
LCL2B2.3.1-3.3
LCL2B2.4.2-4.3
LCL2B3.3.1-3.2
LCL2B3.5.1-5.2
LCL2B3.6.2, 6.6
LCL2B3.8.1
LCL2B3.11.1
LCL2B4.1.1
LCL2B4.4.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

Ortografía, caligrafía, composición de frases, 
capacidade léxica, etc.

LCL1B3.1.1-1-2
LCL1B3.2.1-2.5
LCL1B3.10.1

LCL2B1.2.1
LCL2B1.4.1

LUB1.1.2
LUB1.2.2
LUB1.3.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

Inclusión de reflexións ou comentarios 
proprios.

LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B4.4.3

LCL2B3.8.1
LCL2B3.10.1
LCL2B4.3.1
LCL2B4.5.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

Información doutras fontes. LCL1B3.6.1
LCL1B4.4.2

LCL2B1.4.1-4.2
LCL2B2.3.1-3.3
LCL2B2.4.3
LCL2B3.6.5-6.6
LCL2B3.8.1
LCL2B3.10.1
LCL2B4.5.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

Realización de resumos, subliñados, etc. LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2

LCL2B2.3.1-3.2
LCL2B3.6.2
LCL2B3.6.6
LCL2B4.1.1
LCL2B4.3.1
LCL2B4.4.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

b)Traballos individuais ou De investigación: con visión obxectiva. LCL1B2.4.1-4.4
LCL1B3.5.1-5.3

LCL2B2.3.1-3.3
LCL2B3.6.6

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2



colectivos. 

1. Listas comprobativas
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, 
rubricas e portefolios.

LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.9.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.3

LCL2B3.10.1
LCL2B4.1.1
LCL2B4.4.1

LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

Monografías: con visión crítica. LCL1B2.4.1-4.4
LCL1B3.5.1-5.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.9.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.3

LCL2B2.3.1-3.3
LCL2B3.6.6
LCL2B3.10.1
LCL2B4.1.1
LCL2B4.3.1
LCL2B4.4.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

De análise de experiencia: mostra do 
seguimento dunha experiencia, ben científica, 
ben social ou de outra índole, para mostrar a 
súa evolución e reflexionar sobre ela. 

LCL1B2.4.1-4.4
LCL1B3.2.1-2.5
LCL1B3.3.1-3.5
LCL1B3.5.1-5.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.9.1
LCL1B4.4.3

LCL2B2.3.1-3.3
LCL2B3.6.6
LCL2B3.10.1
LCL2B4.1.1
LCL2B4.4.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

De síntese: en traballos de leitura, guión 
preestabelecido ou explicación e resumo do 
conteúdo do texto.

LCL1B2.4.1-4.4
LCL1B3.5.1-5.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.9.1
LCL1B3.10.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.3

LCL2B1.2.1
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

c) Resumos: escritos que repitan de maneira sintética, breve e suficiente o
conteúdo dun tema ou dun texto evitando parafrasear.

1. Listas comprobativas
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, rubricas e portefolios.

LCL1B2.1.1-1.3
LCL1B2.2.1-2.3
LCL1B2.3.1-3.2
LCL1B3.5.1-5.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.9.1
LCL1B3.10.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.3

LCL2B1.2.1
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

d) Resolución de exercicios e problemas: actividades do libro de texto ou 
propostas polo profesor, exercicios específicos de ortografía, análise 
morfolóxica ou sintáctica...

1. Listas comprobativas
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, rubricas e portefolios.

LCL1B2.3.1-3.2
LCL1B3.1.1-3.2
LCL1B3.2.1-2.5
LCL1B3.3.1-3.5
LCL1B3.4.1-4.2
LCL1B3.5.1-5.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.10.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.3

LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B

LUB1.1.2
LUB1.2.2
LUB1.3.1
LUB1.4.1
LUB2.2.1
LUB2.3.2

e) Textos escritos: composicións, redaccións, ditados, desenvolvimento de
esquemas...

1. Listas comprobativas
2. Rexistros anecdóticos
3. Fichas de avaliación, rubricas e portefolios.

LCL1B2.2.1-2.3
LCL1B3.5.1-5.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.9.1
LCL1B3.10.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.3

LCL2B2.3.1-3.3
LCL2B3.10.1

LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.3.2

f) Producións orais: exposicións orais, respostas na aula a preguntas do 
profesor. 
1. Listas comprobativas
2. Rexistros anecdóticos

LCL1B1.1.1-1.4
LCL1B1.2.1-2.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.10.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.3

LCL2B1.4.1-4.5
LCL2B3.10.1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.3

g) Xogos de simulación e dramáticos: imitación de situacións da vida real 
para tratar aspectos da linguaxe oral, xestualidade, etc. ou 
representacións teatrais breves. 2. Rexistros anecdóticos

LCL1B1.2.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.9.1

LCL2B
LCL2B

LUB1.1.1
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB2.1.1

3. Intercambios orais co alumnado 1 Bacharelato 2 Bacharelato Lit. Universal

a) Diálogo: improvisado ou preparado, a fin de ilustrar ou exemplificar 
determinada situación ante o resto do grupo ou ben individualmente, a 
modo de exame oral.

LCL1B1.2.3
LCL1B3.8.1-8.2

LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1



LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

b) Entrevista: Comunicación verbal planificada, utilizando guións máis ou 
menos estruturados, que fornezan dados úteis. 

LCL1B1.2.3
LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B4.4.3

LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

c) Asemblea ou debate: discusión colectiva, preparada ou improvisada, 
sobre determinado tema seguindo unhas regras de participación.

LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.10.1
LCL1B4.4.3

LCL2B
LCL2B
LCL2B
LCL2B

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2

d) Exposición en común: dúas ou máis persoas ou grupos expoñen os 
seus pensamentos, coñecimentos, opinións, etc., con respeito dalgo en 
concreto co obxectivo de extrair as mellores ideas e reflectir sobre elas.

LCL1B3.8.1-8.2
LCL1B3.9.1
LCL1B3.10.1
LCL1B4.1.1
LCL1B4.2.1-2.2
LCL1B4.3.1-3.2
LCL1B4.4.3

LCL2B1.4.1-4.5
LCL2B

LUB1.1.1-1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1.-3.2
LUB1.4.1
LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1.-3.2



 3 . Literatura Universal

 3.1 Temporalización.  Literatura Universal 

A distribución  temporal  dos  conteúdos  deste  curso  terá  como  referencia  de  concreción os

estándares de aprendizaxe de referencia que constan no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo

que  se  estabelece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na

Comunidade Autónoma de Galicia (v. Anexo IV).

Tempo Distribución Blocos Sesións Estándares 

Primeiro
trimestre

Unidade 0 Bloco 1. Procesos e estratexias
Literatura oral e escrita. Literatura como signo de civilización.
Da oralidade aos primeiros escritos. As orixens dos povos e os seus herois.
Leitura, interpretación, análise e valoración de textos das antigas civilizacións.
Literatura e outras manifestacións artísticas: escultura, arquitectura e pintura.

Set. 

4

LUB1.1.1-1.2
LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1-3.2
LUB1.4.1

Bloco 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal
Contexto histórico: Nacimento da Literatura: as primeiras civilizacións.
A literatura mesopotámica. A literatura exipcia. A literatura india. A Biblia. 
A literatura chinesa.

Set.

4

LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1-3.3

Unidade 1 Bloco 1. Procesos e estratexias
Leitura, interpretación, análise e valoración de textos greco-latinos. 
Literatura e outras manifestacións artísticas: arquitectura, escultura e cinema.

Out.
4

LUB1.1.1-1.2
LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1-3.2
LUB1.4.1

Bloco 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal
Contexto histórico: A civilización grega. A civilización romana. O mundo clásico.
A creación literaria en Grecia. A poesía épica grega: a Ilíada e a Odisea. A lírica 
grega: Safo, Alceu e Píndaro. O teatro grego: a traxedia e a comedia.
A literatura latina. A poesía épica: a Eneida. A poesía lírica e didáctica: Virxilio, 
Catulo, Horacio e Ovidio. O teatro latino: a comedia e a traxedia.
O heroi tráxico da traxedia e da épica. O papel dos personaxes masculinos e 
femininos. 

Out.
7

LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1-3.3

Unidade 2 Bloco 1. Procesos e estratexias
Leitura, interpretación, análise e valoración de textos medievais.
Literatura e outras manifestacións artísticas: arquitectura, pintura e cinema.

Nov.
7

LUB1.1.1-1.2
LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1-3.2
LUB1.4.1

Bloco 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal
Contexto histórico: a Idade Media.
A épica medieval: os cantares de xesta e os poemas de cabalaría. Canción de 
Roldán, Os Nibelungos, Chrétien de Troyes e as narracións artúricas.
A lírica medieval: a lírica popular tradicional, a lírica culta, a poesía dos goliardos e
a poesía de Al-Andalús. 
As formas narrativas: narracións en verso, contos e apólogos. Os grandes 
narradores: Ramon Llull, Geoffrey Chaucer. Orixens da novela e novelas do ciclo 
artúrico. Os libros de cabalarías: Amadís de Gaula e Tirant lo Blanc. A novela 
provenzal cortesá: Tristán e Iseu.
O teatro medieval: o teatro relixioso medieval, as farsas e as danzas da morte.

Out.
4

Nov.
7

LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1-3.3

Unidade 3 Bloco 1. Procesos e estratexias
Leitura, interpretación, análise e valoración de textos renacentistas.
Literatura e outras manifestacións artísticas: música, pintura e arquitectura.

Dec.
4

LUB1.1.1-1.2
LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1-3.2
LUB1.4.1

Bloco 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal
Contexto histórico: O Renacimento. Italia, Francia e Inglaterra.
A lírica do amor: o petrarquismo. Orixens: a poesía trobadoresca e o Dolce Stil 
Nuovo. Dante e a Divina Comedia. A innovación do Cancioneiro de Petrarca. 
Relacións coas literaturas hispánicas.
A narración en prosa: Boccaccio e o Decamerón. 
O humanismo: Rabelais. Montaigne e o nacimento do ensaio. 
Teatro clásico francés: Moliére e O avarento e O doente imaxinario. O teatro 
isabelino na Inglaterra: Shakespeare e a súa influencia no teatro universal. 
Macbeth. Otelo e Hamlet. Romeo e Xulieta e a creación de personaxes universais.
O mito de «don Juan» e as súas repercusións posteriores.
A picaresca. Sobrevivencia na literatura europea e a súa irradiación na Europa. 
Novela e romance. Cervantes e Don Quixote: proxección da obra dentro e fora de 
España.

Dec.
6

LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1-3.3

Segundo
trimestre

Unidade 4 Bloco 1. Procesos e estratexias
Leitura, interpretación, análise e valoración de textos ilustrados.
Literatura e outras manifestacións artísticas: música, pintura, arquitectura e cinema.

Xan.
7

LUB1.1.1-1.2
LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2



LUB1.3.1-3.2
LUB1.4.1

Bloco 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal
Contexto histórico: A Ilustración na Europa.
O desenvolvimento do espírito crítico: a Ilustración. A Enciclopedia. A prosa 
ilustrada. Cándido de Voltaire en relación a outros textos da Ilustración española.
A novela europea no s. XVIII. Os herdeiros de Cervantes e da picaresca española 
na literatura inglesa.

Xan.
7

LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1-3.3

Unidade 5 Bloco 1. Procesos e estratexias
Leitura, interpretación, análise e valoración de textos románticos
Literatura e outras manifestacións artísticas: música e cinema

Feb.
7

LUB1.1.1-1.2
LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1-3.2
LUB1.4.1

Bloco 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal
Contexto histórico: o Romantismo
A revolución romántica: consciencia histórica e novo sentido da ciencia. O 
Prerromantismo: Sturm und Drang. Schiller e Göthe.
O Romantismo e a súa consciencia de movimento literario. 
Poesía romántica alemá: Hölderlin, Novalis. Poesía romántica inglesa: lord Byron, 
Shelley e Keats. Poesía romántica francesa: Victor Hugo. Poesía romántica 
italiana: Leopardi.
Romance romántico: Walter Scott, Alexandre Dumas, Victor Hugo e Mary Shelley. 
Frankenstein: adaptacións cinematográficas desde 1935 até a actualidade. O mito 
de Prometeu, orixens e pervivencia através dos séculos.
Teatro romántico. 

Feb.
7

LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1-3.3

Unidade 6 Bloco 1. Procesos e estratexias
Leitura, interpretación, análise e valoración de textos realistas e naturalistas. 
Literatura e outras manifestacións artísticas: música, pintura, arquitectura e cinema.

Mar.
7

LUB1.1.1-1.2
LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1-3.2
LUB1.4.1

Bloco 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal
Contexto histórico: a segunda metade do s. XIX.
Da narrativa romántica ao Realismo na Europa. Relación coas literaturas 
hispánicas.
Literatura e sociedade. Evolución dos temas e das técnicas narrativas do 
Realismo. 
Principais romancistas europeus do s. XIX: Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, 
Tolstoi, Dostoievski, Dickens, irmás Brontë e Henry James. 
Os personaxes femininos nalgunhas das obras máis representativas. Anna 
Kariénina, A Correxedora e Madame Bovary.
O nacimento da grande literatura norteamericana (1830-1890). Da experiencia 
vital á literatura. O renacimento do conto. Edgar Allan Poe, Herman Melville e Marc
Twain. 
A renovación poética de Walt Whitman. Follas de herba.
O arranque da modernidade poética. O simbolismo: Baudelaire, Verlaine, 
Mallarmé, Rimbaud.
A renovación do teatro europeu: un novo teatro e unhas novas formas de 
pensamento. Chékhov, Strindberg, Ibsen.

Mar.
8

Abr.
8

LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1-3.3

Terceiro
trimestre

Unidade 7 Bloco 1. Procesos e estratexias
Leitura, interpretación, análise e valoración de textos poéticos dos s. XIX e XX.
Literatura e outras manifestacións artísticas: música, pintura, arquitectura e cinema.

Abr.
9

LUB1.1.1-1.2
LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1-3.2
LUB1.4.1

Bloco 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal
Contexto histórico: o inicio da Modernidade.
A crise do pensamento decimonónico e a cultura de fin de século. A quebra da 
orden europea: a crise de 1914. As innovacións filosóficas, científicas e técnicas e 
a súa influencia na creación literaria. O Existencialismo e o Marxismo.
As avanguardas europeas: Parnasianismo, Simbolismo, Decadentismo, 
Surrealismo, Expresionismo. 
A poesía no primeiro terzo do s. XX. Influencia do neosimbolismo. Eliot, Rilke, 
Valéry, Pessoa e Kavafis.

Mai.
10

LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1-3.3

Unidade 8 Bloco 1. Procesos e estratexias
Leitura, interpretación, análise e valoración de textos narrativos do s. XX.
Literatura e outras manifestacións artísticas: música, pintura, arquitectura e cinema.

Mai.
6

Xuñ.
1

LUB1.1.1-1.2
LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1-3.2
LUB1.4.1

Bloco 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal
Contexto histórico: o mundo contemporáneo. Crise da civilización burguesa. Dous 
mundos enfrentados. Globalización. Luces e sombras do Grande Proxecto de 
Progreso.
A consolidación dunha nova forma de escreber na novela. As transformacións da 
narrativa contemporánea: Proust, Kafka, Joyce. A culminación da grande literatura 
americana. A xeración perdida: Faulkner, Dos Passos, Hemingway. O compromiso 
do escritor.

Mai.
4

LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1-3.3



O boom da narrativa hispanoamericana: Borges, Cortázar, García Márquez.
Últimas tendencias e éxitos editoriais.

Unidade 9 Bloco 1. Procesos e estratexias
Leitura, interpretación, análise e valoración de textos teatrais dos s. XIX e XX.
Literatura e outras manifestacións artísticas: música, pintura e cinema.

Xuñ.
4

LUB1.1.1-1.2
LUB1.1.2
LUB1.2.1-2.2
LUB1.3.1-3.2
LUB1.4.1

Bloco 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal
Contexto histórico: Tras a Segunda Guerra Mundial. A guerra fría.
Teatro do absurdo: de Ibsen a Ionesco. Teatro comprometido: Bretch e Beckett.

Xuñ.
4

LUB2.1.1
LUB2.2.1
LUB2.3.1-3.3

 3.2 Grau mínimo de consecución para superar a materia.  Literatura Universal

Para conseguir superar a materia neste curso será necesario o cumprimento do grau mínimo das

tarefas que se indican a continuación. Os estándares de aprendizaxe de referencia son os que

constan no  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se estabelece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Escala de cumprimento dos estándares de aprendizaxe (v. Anexo IV): 
1

iniciado
2 

en proceso
3

atinxido
4

excelente

Estándares Tarefas-Itens de observación directamente avaliábeis Grau
mínimo

Bloco 1. Procesos e estratexias

LUB1.1.1 Le obras literarias obrigatorias da literatura universal. 4

Le outras obras literarias voluntariamente. 1

Le fragmentos de obras da literatura universal. 4

Identifica elementos literarios (temas, personaxes, escenas...) referenciais da cultura universal. 3

Identifica mitos universais. 3

Identifica arquétipos da cultura universal. 3

LUB1.1.2 Recoñece en fragmentos ou obras completas as características do xénero ao que pertencen. 3

Recoñece en fragmentos ou obras completas aspectos do seu contexto histórico, artístico e cultural 3

Sitúa obras e fragmentos literarios no contexto histórico, social e cultural da súa época. 3

Localiza en fragmentos ou obras completas os principais temas, motivos e tópicos literarios. 2

Recoñece en fragmentos ou obras completas os trazos esenciais do estilo literario do autor. 2

LUB1.2.1 Relaciona obras literarias coas ideas estéticas da época en que foron creadas. 3

LUB1.2.2 Ve filmes baseados en obras literarias. 4

Analiza-os en comparación coas obras. 2

Observa pinturas, esculturas e edificios e escuitar música das épocas artísticas tratadas. 4

Compara características de obras artísticas con aspectos de obras literarias das mesmas épocas. 3

Contrasta estereótipos doutras épocas cos actuais e entre eles. 3

LUB1.3.1 Analiza textos literarios de distintas épocas. 3

Descrebe a evolución de temas literarios. 2

Descrebe a evolución de formas literarias. 2

LUB1.3.2 Aprecia o valor universal dos temas e formas literarias através do tempo. 4

LUB1.4.1 Compara textos e autores universais cos máis representativos das literaturas española e galega. 3

Relaciona as influencias entre as diversas literaturas. 3

Bloque 2. Os grandes períodos e movimentos da literatura universal

LUB2.1.1 Recoñece os principais temas e formas literarias do mundo nos textos lidos. 3

Coñece os períodos, movimentos e autores náis significativos da Literatura universal. 2

Comprende o contexto social, histórico e cultural de cada periodo histórico-literario. 3



Desenvolve por escrito con coherencia, corrección, rigor e claridade as características temáticas e 
formais dos principais movimentos da Literatura universal, mencionando autores e obras máis 
representativas.

3

LUB2.2.1 Pesquisa, selecciona e organiza información de fontes bibliográficas e internéticas sobre períodos 
literarios, movimientos, autores ou obras concretas..

3

Planifica, elabora e revisa traballos de investigación, monografías ou presentacións sobre obras 
concretas lidas.

3

Relaciona as obras lidas co contexto histórico dos autores. 3

Inclui valoracións críticas nos traballos. 2

LUB2.3.1 Expón oralmente un tema sobre períodos literarios, autores ou obras concretas. 3

Explica por escrito un tema de literatura con rigor e claramente, con corrección ortográfica e 
gramatical.

3

LUB2.3.2 Toma apuntamentos das explicacións do profesor na aula. 3

Explica a evolución da literatura e dos xéneros comparando coas demais artes. 2

LUB2.3.3. Interpreta criticamente textos. 3

Valora a leitura como fonte de pracer, de enriquecimento persoal e de comprensión da humanidade 
e do mundo.

3

 3.3 Procedimentos e instrumentos de avaliación. Literatura Universal 1 Bch

Os procedimentos e instrumentos de avaliación expoñen-se na alínea 4.3 desta programación.



 4 . Materiais e recursos didácticos.

a) Recursos  materiais  impresos:  manuais e  libros  de  consulta,  libros  de  leitura  obrigatoria,

dicionarios, mapas, publicacións de imprensa, materiais para actividades, cadernos de ortografía,

de gramática ou de comprensión leitora, material de reprografía (fotocopias).

1º ESO 2º ESO 3º ESO. 4º ESO

Manual  Lengua castellana y literatura 
1 ESO. ed. Casals

Lengua castellana y literatura 
2 ESO. ed. Casals

Lengua castellana y literatura
3 ESO. ed. Casals

Lengua castellana y literatura 4 
ESO. ed. Casals

Libros de 
leitura: 

•Cuento de Navidad. Charles
Dickens. Vicens Vives.

•El jardín olvidado. Frances 
Hodgson Burnett. Vicens 
Vives

•El misterio del colegio 
embrujado. Ulises Cabal. 
Edelvives

• Fernando el Temerario. José 
Luis Velasco. Bambú.

• El año de la venganza. 
Antonia Meroño. Edelvives.

• El misterio de la calle de las 
Glicinas. Núria Pradas. 
Bambú./ Donde surgen las 
sombras.David Lozano 
Garbala. Ed. SM (escoller un)

• La leyenda del Cid. Vicens 
Vives.

• Las Metamorfosis. Ovidio. 
Vicens Vives.

• Don Quijote. Miguel de 
Cervantes. Vicens Vives.

Escolla de tres leituras 
dentre unha lista proposta 
(v. infra)

3º PMAR 1º Bachillerato 2º Bachillerato Literatura Universal

Manual Diversificación curricular. 
Ámbito lingüístico e social.
Xerais.

Lengua castellana y litera-
tura 1 Bachillerato. Casals.

Lengua castellana y litera-
tura 2 Bachillerato. Casals.

Libros de 
leitura: 

• Crónicas de la torre (I). 
Laura Gallego

• O noso amor será eterno. 
X.H. Rivadulla. Xerais

• Un yanki en la corte del rey 
Arturo. Mark Twain

• Nun lugar chamado guerra. 
Jordi Sierra i Fabra. Galaxia 
(Costa oeste)

• La Celestina. Fernando de 
Rojas. 
• El Lazarillo de Tormes. 
Anónimo. 
• Selección de Poesía do 
Século de Ouro (efectuada polo 
profesor) 
•  El alcalde de Zalamea. 
Calderón de la Barca.

• Plenilunio. A. Muñoz 
Molina.  
• Campos de Castilla. A. 
Machado. 
• La fundación. A. Buero 
Vallejo. 
• Crónica de una muerte 
anunciada. G. García 
Márquez. 

• Odisea. Homero. Toxosoutos
Escoller unha dentre: 
• Soño dunha noite de san Xoán. 
Shakespeare. Xunta de Galicia 
• Orlando, Virginia Woolf. Irmás
Cartoné
E escoller unha dentre:
a)Madame Bovary. G. Flaubert. 
Galaxia
b)20000 leguas baixo dos mares. 
Jules Verne. Ir Indo

Selección de leituras para escoller en 4ESO

Aldecoa, Josefina. Historia de una maestra, Punto de lectura, Madrid, 2007.
Allende, Isabel. La ciudad de las bestias, DeBolsillo, Barcelona, 2003.
Atxaga, Bernardo. Obabakoak, Punto de lectura, Madrid, 2008.
Asensi, Matilde. El ultimo catón, Planeta, Madrid, 2001.
Casona, Alejandro. La dama del alba, Cátedra. Letras Hispánicas, Madrid,1984.
Delibes, Miguel. El príncipe destronado, Destino, Barcelona, 1973.
Esquivel, Laura. Como agua para chocolate, DeBolsillo, Barcelona, 2003.
Fernández Flórez, Wenceslao. El bosque animado, Anaya, colección Tus Libros, Madrid, 2009.
García Lorca, Federico. La casa de Bernarda Alba, Cátedra, Madrid, 
Golding, William. El señor de las moscas, Alianza Editorial, Madrid, 2006.
Jancey, Rick. La quinta ola, RBA, 2013.
Laforet, Carmen. Nada, Destino, Barcelona, 2002.
London, Jack. Amor a la vida y otros relatos, Bambú editorial,2009
Mallorquí, César. La caligrafía secreta, Ed. SM, Madrid, 2007.
Marías, Fernando. Cielo abajo, Anaya, Madrid, 2005.
Mayoral, Marina. Tristes armas, Anaya, Madrid, 2001.
Méndez, Alberto. Los girasoles ciegos, Anagrama, Barcelona, 2006.
Millás, J.J. Papel mojado, Anaya, Madrid, 2000.
Pascual, Emilio. Días de Reyes Magos, Anaya, Col. Leer y Pensar, Madrid, 1999.
Ruiz Zafón, Carlos. El príncipe de la niebla, Planeta, 1993. 
Zafrilla, Marta. Mensaje cifrado, SM-Gran Angular, Madrid, 2007.



 5 . Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

A avaliación da materia é continua e integradora. A nota de cada avaliación trimestral vai-se obter

pola media ponderada entre os resultados dos exames de conteúdos, o da proba de leitura, os

dos  traballos  e  os  obtidos  do  seguimento  da  actividade  na  aula  atendendo  ás  seguintes

percentaxes:

Para ESO: Exames (media aritmética das probas) 70%

Proba de leitura obrigatoria 10%

Traballos (media aritmética dos traballos) 10%

Seguimento da actividade diaria 10%

Para Bacharelato: Exames (media aritmética das probas) 70%

Proba de leitura obrigatoria 10%

Traballos e actividade diaria 20%

Para Literatura Universal: Exames (media aritmética das probas) 60%

Proba de leitura obrigatoria 20%

Traballos e actividade diaria 20%

No caso de que o resultado da media da avaliación for un número decimal, será preciso aplicar-lle

un  arredondamento.  Se  os  algarismos  decimais  foren  inferiores  a  50,  a  cifra  enteira  non  se

modificará (p.ex. 5,49= 5), se foren superiores a 50, este inclusive, poderá sumar-se un punto ao

número enteiro (5,50=6).

Realizarán-se dous ou máis exames en cada avaliación trimestral. Poderán ser orais ou escritos e

farán  referencia  aos  conteúdos teóricos  ou  prácticos  que  se  tiveren  explicado  nas  aulas.  A

cualificación vai-se obter pola media aritmética de todos os exames realizados. Para facer media

será imprescindíbel atinxir polo menos unha cualificación de 3 puntos sobre 10 nas probas en

ESO e en 1º de Bacharelato e de 4 puntos en 2º de Bacharelato. En cada proba van-se poder

incluír conteúdos anteriores.  Cada pregunta incluirá o seu valor relativo na corrección da proba.

En caso de ausencia no día do exame, o alumno deberá xustificar debidamente os motivos dela.

Se isto non for posíbel, o profesor non repetirá a proba e a nota será 0. 

Por  outra  banda,  calquer  irregularidade na  realización  dos  controis  por  parte  dos  alumnos

comportará  a  anulación  destes.  Consideran-se  irregularidades  as  “chuletas”,  copiar  doutros

alumnos,  dos  apuntamentos  ou  do  libro,  usar  axudas  electrónicas,  intercambiar  exames  ou

información oralmente entre alumnos, así como calquer outra axuda non permitida. 

Aínda  que  a  avaliación  é  continua  e  integradora,  o  profesor  poderá  realizar  exames  de

recuperación se o considerar conveniente. Se o alumnado non realizar esas probas ou se as

suspender, vai poder recuperar os conteúdos no final do terceiro trimestre.

Cada  trimestre  vai-se  realizar  unha  comprobación  de  cada  unha  das  leituras  obrigatorias

propostas que serán comúns a todo o alumnado do mesmo curso, sempre que a homoxeneidade



de nivel entre os grupos o permitir. A leitura dos libros será obrigatoria para todos os alumnos. O

profesor verificará, mediante exame, entrevista oral, traballo específico ou outra actividade, que o

alumnado deu lido  os libros en cuestión.  O alumnado pode ler  voluntariamente outras obras,

sempre que se adecuaren ao nivel exixido e van-se ter en conta para poder subir nota. 

Os traballos monográficos e de investigación, xa foren individuais ou en grupo, farán parte da

metodoloxía do curso. A presentación deles será obrigatoria e a nota trimestral vai-se obter pola

media aritmética de todos os traballos propostos. Non se poderá entregar ningún traballo ou tarefa

encomendada fóra do prazo estabelecido. Estarán  correctamente redactados, cunha adecuada

presentación  (marxens,  limpeza,  orden  e  claridade)  e  respeitando  as  normas  de ortografía  e

puntuación.

Tamén se avaliará a observación e seguimento da actividade diaria do alumnado, o traballo na

aula e en casa (deberes) e a participación en clase ou en actividades propostas.

Debido á natureza da materia de Lingua castellana, é esencial valorar a  ortografía, por tanto,

sempre até un máximo de 2 puntos sobre a cualificación das probas de exame e de traballos

específicos, van-se descontar os erros ortográficos seguindo o seguinte criterio.

Ortografía Acentuación 

1 e 2 ESO -0,1 -0,05

2 e 4 ESO -0,2 -0,1

1 e 2 de Bacharelato -0,3 -0,3

Literatura Universal -0,3 -0,3

O obxectivo desta medida é para o alumnado reflexionar sobre as proprias capacidades e poder

mellorar  progresivamente  no  uso  da  ortografía.  O  alumnado  deberá  recuperar  mediante

mecanismos adecuados, como a repetición da tarefa ou traballo convenientemente corrixidos ou

ben exercicios específicos  que posibiliten a autocorrección en posteriores probas.  Se,  apesar

destas  medidas,  o  alumnado  non  mostrar  mellora,  vai-se  considerar  que  non  superou  os

estándares de aprendizaxe e non atinxiu o grau mínimo correspondente á ortografía.

5.1. A avaliación final

Para a superación da materia, a nota da avaliación final ordinaria terá de ser igual ou superior a 5. 

Esta nota vai-se obter atendendo ás seguintes percentaxes:

1º, 2º ESO 3º, 4º ESO Bacharelato
Literatura
Universal

1ª avaliación 20% 30% 30% 30%

2ª avaliación 30% 30% 30% 30%

3ª avaliación 50% 40% 40% 40%

(Para proceder ao cálculo da media non se exixirá un 5 en cada unha das avaliacións)

Os alumnos que obtiveren unha nota inferior ao 5, logo de se aplicaren as percentaxes, poderán

superar a avaliación ou as avaliacións suspensas nun exame de recuperación no final do último

trimestre.  



5.2. Avaliación extraordinaria de setembro

O  alumnado  de  ESO que  non  tiver  superado  a  materia  en  xuño  realizará  unha  proba

extraordinaria en setembro que terá unha cualificación máxima de 10 puntos. Ademais, disporá

dun caderno de actividades proporcionado polo profesor correspondente no final do ano lectivo

que deberá cumprimentar  e entregar  en setembro no día do exame.  Este caderno terá unha

cualificación máxima de 10 puntos. 

A cualificación final vai-se calcular tendo en conta as seguintes percentaxes:

Exame: 80%

Caderno de actividades: 20 %

É indispensábel para aprobar a materia que no exame se atinxa un mínimo de 4 puntos e a

entrega do caderno de actividades debidamente cumprimentado.

Por súa vez,  o alumnado de  Bacharelato e de  Literatura Universal que non tiver  superado a

materia  en  xuño  realizará  unha  proba  escrita  cunha  cualificación  máxima de  10  puntos,  por

conseguinte, para aprobar terá de alcanzar como mínimo un 5.

 6 . Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación da materia 
pendente.

O alumnado de 1º, 2º e 3º ESO e o de 1º de Bacharelato que non der aprobado a materia de

Lingua Castellana e Literatura ou a de Literatura Universal en setembro, deberá recuperar durante

o ano lectivo seguinte. Cada trimestre, o departamento proporcionará ao alumnado coa materia

pendente uns exercicios que terán de cumprimentar e entregar na data convinda polo profesor do

curso no que se encontre. 

O grau mínimo de consecución será  o  mesmo que para  o  alumnado do curso que se deba

recuperar e que xa está recollido nos correspondentes apartados desta programación.

Se o profesor o considerar conveniente, en  cada unha das tres avaliacións poderá realizar-se

unha proba escrita, cuxos conteúdos coincidirán coas actividades que lles foron proporcionadas.

En tal caso, vai-se facer unha media aritmética entre as actividades encomendadas e o exame

(50% da puntuación total ás actividades previas de recuperación e 50% ao exame escrito). 

A nota final da materia pendente será a media aritmética das tres avaliacións.
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