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1. PROGRAMACIÓN DA ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA.

1.1 CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

E  SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA: PORTUGUÉS  Á CONSECUCIÓN DAS

COMPETENCIAS CLAVE.

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

situacións comunicativas diferentes, coñecementos, habilidades e actitudes

adquiridas. As competencias clave  forman parte das ensinanzas mínimas da

educación secundaria obrigatoria e, polo tanto, forman parte do currículo

establecido pola Comunidade Autónoma. A súa inclusión no currículo ten como
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finalidade permitir a todo o alumnado integrar a súa aprendizaxe, poñela en

relación con distintos tipos de contidos e utilizala en distintas situacións e

contextos. As  materias de Lingua galega e literatura e de Segunda lingua

estranxeira: portugués teñen como finalidade contribuír, directa ou indirectamente,

á consecución das oito competencias clave  recoñecidas pola lexislación vixente,

facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

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

linguaxe sirva como instrumento de comunicación (oral e escrita), comprensión,

interpretación, organización e autorregulación do pensamento, emocións ou

conduta. Preténdese que o alumnado exprese pensamentos, vivencias, emocións,

opinións e goce  escoitando, lendo ou expresándose de forma oral ou escrita. O

desenvolvemento desta  competencia  ao final da ESO  comporta o dominio da

lingua oral e escrita en diferentes contextos. 

Os  descritores  máis  significativos  nesta  competencia  serán:  a)  comprender  o

sentido  dos  textos  orais  e  escritos,  garantindo  deste  xeito  a competencia

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

fonte de pracer e ampliación de saberes, c) expresarse oralmente con corrección,

adecuación e coherencia;  d) respectar as normas de comunicación en calquera

contexto  -quenda  de  palabra,  escoita  atenta...-;  d)  manexar  os  elementos  de

comunicación  non  verbal  ou  en  diferentes  rexistros  das  diversas  situacións

comunicativas. 

2. Competencia matemática  e  competencias  en  ciencia  e

tecnoloxía(CMCCT). A pesar de non ter unha implicación directa na nosa área,

procurarase apoiar a consecución desta competencia principalmente vinculada á

sociolingüística  onde,  puntualmente,  se  interpretan  gráficas  e  porcentaxes.  Así

mesmo, tamén se realiza un adestramento do razoamento lóxico, basicamente nas

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

traballan en xeral destacamos: a) tomar conciencia dos cambios producidos polo

ser  humano  no  contorno  natural  e  as  repercusións  na  vida  futuro;  b)  aplicar

métodos  científicos  rigorosos  para  mellorar  a  comprensión  da  realidade

circundante; c) interpretación de gráficas e porcentaxes de forma crítica; d) aplicar

estratexias de resolución de problemas a situación da vida cotiá.
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3. Competencia dixital (CD). Esta competencia está relacionada coa busca,

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

impresa, audiovisual, multimedia) e require o dominio de distintas linguaxes

específicas. Posibilítase, xa que logo, a comunicación e a transmisión da

información en distintos soportes. pode fomentarse mediante a utilización de

distintas ferramentas en soportes variados.

Na nosa materia procurarase en especial incidir nesta competencia, ben como

ferramenta útil para ampliar os coñecementos do alumnado ben como vehículo

para a súa formación académica e postacadémica.

Os descritores que se traballarán nesta área, de forma xeral,  son: a) empregar

distintas fontes para a busca de información; b) seleccionar o uso das distintas

fontes segundo a súa fiabilidade; c) elaborar información propia derivada da obtida

a través dos medios tecnolóxicos; d)  comprender as mensaxes que veñen nos

medios de comunicación; e) utilizar distintas canles de comunicación audiovisual

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

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

tecnoloxías.

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

conciencia de un mesmo e recoñecer que podemos facer por nós mesmos e en

que precisamos axuda doutras persoas. Esta competencia está relacionada coa

estruturación do pensamento mediante a elaboración de esquemas, resumos,

exposicións, lectura comprensiva… Implica saber autoavaliarse, aceptar os erros e

aprender de e coas demais persoas, ademais de supoñer esforzo,

responsabilidade e compromiso persoal.  Os  descritores  que  se  van  traballar

basicamente son: a) identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de

aprendizaxe,  funcións  executivas…;  b)  xestionar  os  recursos  e  motivacións

persoais en favor da aprendizaxe; c) xerar estratexias para aprender en distintos

contextos de aprendizaxe; d)  aplicar  estratexias para a mellora do pensamento

creativo,  crítico,  emocional,  interdependente...  ;  e)  desenvolver  estratexias  que

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

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

g) tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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5. Competencia social e cívica (CSC). O obxectivo é practicar normas de

convivencia acordes cos valores democráticos, conseguir o uso do diálogo e a

negociación para chegar a acordos e resolver conflitos, valorar as diferenzas á vez

que o recoñecemento da igualdade de dereitos entre homes e mulleres.

Desde as materias de Lingua galega e literatura e Segunda lingua estranxeira:

portugués buscarase unha aproximación crítica á realidade e o coñecemento e

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

potencien actitudes e valores democráticos e a procura da consecución de acordos

e a resolución dos posibles conflitos potenciarán a consecución desta

competencia.

Para  iso,  adestraremos  os  seguintes  descritores:  a)  coñecer  as  actividades

humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir  de distintas fontes e

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

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

demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución de conflitos; c)

mostrar  dispoñibilidade  para  a  intervención  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos;  d)  recoñecer  riqueza  na  diversidade  de  opinións  e  ideas  e  e)

aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

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

capaz de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos

individuais ou colectivos con confianza, responsabilidade, creatividade e

sentimento crítico. Supón ter criterio propio para decidir no ámbito persoal, social

ou laboral. Os descritores que priorizaremos son: a) optimizar os recursos persoais

apoiándose nas fortalezas propias; b) asumir as responsabilidades encomendadas

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

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

do grupo, coordinando tarefas e tempos; f) xerar novas e diverxentes posibilidades

desde coñecementos previos do tema; g) optimizar o uso de recursos materiais e

persoais para a consecución de obxectivos e h)  mostrar  iniciativa persoal  para

iniciar ou promover accións novas. 

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

conseguir apreciar e comprender distintas formas de manifestacións artísticas e

culturais que servirán como fonte de goce e enriquecemento persoal.
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Esta competencia concrétase no ámbito literario e na relación deste coas outras

artes. Conseguirase unha boa potenciación desta competencia se se comprenden,

aprecian e valoran distintas manifestacións estéticas vinculadas ao ámbito literario

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

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

súas  diversas  vertentes  e  cara  ás  persoas  que  contribuíron  ao  seu

desenvolvemento;  b) valorar  a  interculturalidade  como  unha  fonte  de  riqueza

persoal e cultural; c) expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos; d)

apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e

gusto pola estética no ámbito  cotián;  e)  Elaborar  traballos e presentacións con

sentido estético. 

1.2. OBXECTIVOS XERAIS NA ETAPA DA ESO

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado

capacidades, que se identifican cos obxectivos xerais que se recollen no  Decreto

86/2015, ao cal remitimos.

1.3. CONTIDOS E SECUENCIACIÓN EN UNIDADES

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

organizados en cinco bloques de contidos. A continuación relacionámolos de

xeito abreviado.

1.3.1 1º ESO. Lingua galega e literatura

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles propios
dos medios de comunicación. 
B1.2.  Comprensión  e  interpretación  de  textos  orais  utilizados  no  ámbito  social  e
académico. 
B1.3.  Desenvolvemento  de habilidades de escoita  activa con actitude de interese,  de
cooperación e de respecto. 
B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación, con especial
atención aos programas informativos. 
B1.5.  Coñecemento  e  aplicación,  con axuda das TIC,  de  estratexias  necesarias  para
producir textos orais sobre temas de actualidade. 
B1.6.  Valoración  das  producións  orais  emitidas  cunha  fonética  e  prosodia  correcta  e
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 
B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito académico. 
B1.9. Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público. 
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B1.10. Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto
de vista comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social. 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.7
B2.1. Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva. 
B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais
en ámbitos próximos á experiencia do alumnado. 
B2.3. Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación. 
B2.4.  Comprensión  e  interpretación  de  textos  do  ámbito  académico,  especialmente,
descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares. 
B2.5.  Utilización  guiada  da  biblioteca  e  das  TIC  para  obter  información  e  consultar
modelos de composición escrita. 
B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos
lingüísticos discriminatorios. 
B2.7.  Lectura  en  voz  alta  con  dicción,  entoación  e  ritmo  adecuados  á  situación
comunicativa, aos patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación.
B2.8.  Planificación  e  revisión  do  escrito  para  producir  textos  adecuados,  coherentes,
cohesionados e correctos gramaticalmente. 
B2.9.  Produción,  en  formato  papel  ou  dixital,  de  textos  propios  da  vida  cotiá  e  das
relacións sociais. 
B2.10. Produción, a partir dun modelo, de textos propios dos medios de comunicación. 
B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios da vida académica. 
B2.12. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos de distintos xéneros. 
B2.13. Uso, con progresiva autonomía, das TIC na planificación, revisión e presentación
dos escritos. 
B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da lingua cunha actitude activa e de confianza.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con
incorporación  de  fraseoloxía  e  de  vocabulario  temático  a  partir  de  campos  léxicos
traballados na aula. 
B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias. 
B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, especialmente sobre clases
de palabras e normativa. 
B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 
B3.6. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas, así como a
diferenza entre palabras flexivas e non flexivas para a creación e comprensión de textos. 
B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión dos mecanismos da cohesión textual como a deíxe
persoal. 
B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns. 
B3.9. Coñecemento das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no
seo da oración para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto. 
B3.10.  Recoñecemento  das  modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 
B3.11.  Coñecemento,  uso  e  aplicación  das  estratexias  necesarias  de  autoavaliación,
aceptando o erro como parte do proceso. 
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B3.12. Participación en proxectos nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares
como outras presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se
eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 
B3.13.  Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 
Bloque 4. Lingua e sociedade
B4.1.  Valoración  das  linguas  como  medios  de  relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade dun pobo. 
B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 
B4.3. A lusofonía. 
B4.4. Análise da situación sociolingüística, a partir do contexto familiar do alumnado. 
B4.5.  Desenvolvemento  de  actitudes  positivas  cara  ao  proceso  de  recuperación  do
galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e consciencia da
necesidade  e  das  potencialidades  de  enriquecemento  persoal  e  colectivo  do  uso
normalizado da lingua galega. 
B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas de España. 
B4.7. Os prexuízos lingüísticos. 
B4.8.  Recoñecemento  e  valoración  dos  principais  fenómenos  que  caracterizan  as
variedades diatópicas do galego. 
Bloque 5. Educación literaria
B5.1. Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias para desenvolver
o criterio  lector;  exposición da opinión persoal  sobre a lectura dunha obra axeitada á
idade, relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e
asimilación dos trazos estéticos xerais que definen cada texto. 
B5.2. Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres
grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 
B5.3.  Lectura  expresiva  e  comprensiva,  audicións  de  poemas recitados  ou  cantados,
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores estilísticos
dos textos. 
B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da
funcionalidade dos elementos formais básicos. 
B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación dos
seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 
B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
B5.7. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción
como linguaxes artísticas. 
B5.8.  Familiarización  co  emprego  dos  fondos  e  recursos  que  ofrecen  as  bibliotecas,
incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a resolución de dúbidas. 

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

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

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

e  que  no  apartado  de  “Criterios  de  avaliación  e  estándares  de  aprendizaxe”  desta
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Programación aparecen redactados de forma abreviada. Tras o estándar de aprendizaxe

indícase tamén a abreviatura da Competencia clave que se traballa. Porén, queremos

destacar,  para  dese  xeito  non  reiterar  constantemente  a  información,  que  todas  as

unidades van precedidas dun texto oral e doutro escrito cos cales se traballan ao longo de

todo o curso os seguintes contidos relacionados cos estándares de aprendizaxe que se

indican a continuación:

Contidos Estándares de aprendizaxe

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

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

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

B1.6 LGB1.6.1 (CCL, CAA)

B1.7 LGB1.7.1 (CCL, CSC)

B1.8 LGB1.8.1 (CCL, CSC)

B1.10 LGB1.10.1

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

introdución  aos  contidos  e  con  preguntas  de  comprensión,  combinan  aspectos

relacionados cos cinco bloques de contidos relacionados anteriormente.

Contidos 1º ESO. Lingua galega e literatura

U
d
.

Contidos Estándares  de  aprendizaxe
(competencia)

U
N
I
D
A
D
E
 
1

• Un mundo de linguas

• No teu cuarto

• As palabras

• Alfabeto e abecedario

• O xénero lírico

• Os ámbitos dos textos

• Busca  información  nunha
páxina web

B2.2
B2.4
B2.9
B3.4
B3.6
B4.1
B5.2

LGB2.2.1 (CCL, CSC)
LGB2.4.1 (CCL, CAA, CD, CSC)
LGB2.9.1 (CCL, CD, CSC)
LGB3.4.1 (CCL)
LGB3.6.1 (CAA, CCL)
LGB4.1.1 (CCL)
LGB4.1.2 (CCL)
LGB5.2.1 (CCL)

U
N
I
D
A
D
E

• Europa:  máis  de  200
linguas

• En familia

• O substantivo (i)

• As  sílabas.  Ditongos  e
hiatos

B2.3
B2.8
B2.11
B3.1
B3.6
B5.4

LGB2.3.1 (CCL, CSC)
LGB2.8.5 (CCL, CD)
LGB2.11.1 (CCL, CD)
LGB3.1.1 (CCL)
LGB3.6.1 ()
LGB5.4 (1)
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2

• O texto narrativo (i)

• Creación  literaria:
comezamos polo principio.

• As festas gastronómicas

U
N
I
D
A
D
E
 
3

• Linguas do estado español

• Na aula

• O substantivo (ii)

• Acentuación (i)

• O texto narrativo (ii)

• Traballo  con  textos:  a
prensa

• A muralla de Lugo

B.4.4
B3.1
B3.6
B2.3

LGB4.4.1 (CCL, CSC)
LGB3.1.1 (CCL)
LGB3.6.1 (CCL)
LGB2.3.1 (CCL)

U
N
I
D
A
D
E
 
4

• Galego: lingua propia

• Na rúa

• O adxectivo cualificativo. 

• Acentuación (ii)

• O texto narrativo (iii)

• Creación  literaria:
cambiemos o conto

• Recursos on-line

B4.1
B3.1
B3.6

LGB4.1.1 (CCL)
LGB3.1.1 (CCL)
LGB3.6.1 (CCL)

U
N
I
D
A
D
E
 
5

• Galego: lingua internacional

• O corpo en acción

• Adxectivos  determinativos
(i)

• Uso de i, ll e x

• O conto

• Traballo  con  textos:  a
descricións

• A  música  no  Pórtico  da
Gloria

B2.4
B2.8
B4.3
B3.2
B3.6

LGB2.4.1 (CCL, CAA, CD, CSD)
LGB2.4.2 (CLL)
LGB2.8.5 (CCL, CD)
LGB4.1.3(CCL)
LGB3.2.1 (CCL, CAA)
LGB3.6.1 (CCL)

U
N
I
D
A
D
E
 
6

• Galego: lingua de internet

• Cos cinco sentidos

• Adxectivos  determinativos
(ii)

• Uso de b e v

• As lendas

• Creación  literaria:
explicacións fantásticas

• O Camiño dos Faros

B4.1
B3.1
B3.4
B3.6

LGB4.1.4 (CCL, CD, CCEC)
LGB3.1.1 (CCL)
LGB3.4.1 (CCL)
LGB3.6.1 (CCL)
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U
N
I
D
A
D
E
 
7

• Galego: lingua útil

• Animais de proveito

• Os pronomes (i)

• Palabras con es- e con ex-

• O xénero lírico (i)

• Traballo  con  textos:  textos
expositivos

• Recital poéticos

B4.5
B3.1
B3.4
B3.6

LGB4.3.1 (CCL, CSC)
LGB3.1.1 (CCL)
LGB3.4.1 (CCL)
LGB3.4.2 (CCL)
LGB3.6.1 (CCL)

U
N
I
D
A
D
E
 
8

• Galego: sen prexuízos

• Maneiras de ser

• Os pronomes (ii)

• Uso do h

• O xénero lírico (ii)

• Creación  literaria:
escribimos poesía

• Artesanía: feito a man

B4.7
B3.1
B3.4
B3.6

LGB4.5.1 (CCL, CSC)
LGB3.1.1 (CCL)
LGB3.4.1 (CCL)
LGB3.6.1 (CCL)

U
N
I
D
A
D
E
 
9

• Galego: actitudes positivas

• Seres moi vivos

• O verbo (i)

• Uso das maiúsculas

• O xénero lírico (iii)

• Traballo  con  textos:  textos
instrutivos

• A miña comarca

B4.5
B5.3
B3.1
B3.6

LGB4.3.1 (CCL, CSC)
LGB5.3.1 (CCL)
LGB3.1.1 (CCL)
LGB3.6.1 (CCL)

U
N
I
D
A
D
E
 
1
0

• Galego:  o  futuro  depende
de ti

• Hoxe...de festa

• O verbo (ii)

• Signos de puntuación (i)

• O xénero lírico (iv)

• Creación  literaria:  cantigas
e cancións

• Fichas de autor

B4.5
B4.7
B5.7
B3.1
B3.5

LGB4.3.1 (CCL, CSC)
LGB4.5.1 (CCL, CSC)
LGB5.7.3 (CCL, CCEC)
LGB3.1.1 (CCL)
LGB3.5.1 (CCL)

U
N
I
D
A
D
E

• Galego: corrección

• Cociñar e comer

• Os adverbios

• Signos de puntuación (ii)

• O xénero dramático

B.4.8
B5.5
B3.1
B3.5
B3.6

LGB4.6.1 (CCL, CCEC)
LGB4.6.2 (CCL, CCEC)
LGB5.5.1 (CCL)
LGB3.1.1 (CCL)
LGB3.5.1 (CCL)
LGB3.6.1 (CCL)
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1
1

• Traballo  con  textos:  que
anuncias?

• As artes de pesca

• A lingua e as súas variantes

U
N
I
D
A
D
E
 
1
2

• O deporte e a saúde

• Semellantes pero diferentes

• Preposicións e conxuncións

• Signos de puntuación (iii)

• O cómic

• Creación  literaria:  taller  de
teatro

• Traballamos na Web

B5.5
B5.7
B3.1
B3.6

LGB5.5.1 (CCL)
LGB5.6.1 (CCL, CCEC)
LGB5.7.2 (CCL, CCEC)
LGB3.1.1 (CCL)
LGB3.6.1 (CCL)

1.3.2 2º ESO. Lingua galega e literatura
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
B1.1.  Comprensión,  interpretación  e  resumo  de  novas  de  actualidade  e  de
informacións procedentes dos medios de comunicación.
B1.2. Comprensión, interpretación  e valoración de textos orais utilizados no ámbito
social e académico.
B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, de
cooperación e de respecto ante as intervencións orais.
B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de
comunicación, con especial atención aos programas informativos.
B1.5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta
e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á
situación  e  á  intención  comunicativa  desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B1.7. Coñecemento e aplicación,  con axuda das TIC, de técnicas e estratexias
necesarias para a produción de textos orais sobre temas de actualidade.
B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito académico e de interese
para o alumnado que xeren intercambio de opinión.
B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para
falar en público.
B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben
organizados sobre temas de interese persoal ou social.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.
B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de
lectura comprensiva.
B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais en ámbitos próximos aos intereses do alumnado.
B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación.
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B2.4.  Comprensión  e  interpretación  de  textos  propios  do  ámbito  académico,
especialmente, os instrutivos e expositivos.
B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC para seleccionar
información.
B2.6.  Actitude reflexiva e crítica ante a lectura  para identificar  usos lingüísticos
discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente
as ideas respectando as ideas dos demais.
B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación
comunicativa.
B2.8. Planificación e revisión do escrito para  elaborar producións con adecuación,
coherencia, cohesión e corrección nas relacións internas e externas dos contidos
do texto.
B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá.
B2.10. Produción de textos propios dos medios de comunicación.
B2.11. Produción de textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes
de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares.
B2.12. Produción e síntese de textos especialmente, narrativos e descritivos.
B2.13. Uso das TIC tanto para a textualización, como para a revisión e mellora do
escrito.
B2.14.  Valoración  da  escritura  como  fonte  de  aprendizaxe  e  de  comunicar
experiencias, ideas e coñecementos propios.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de  léxico  suficientemente  amplo  e
preciso,  con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario  temático a partir  de
campos léxicos traballados na aula.
B3.2.  A  fonética  e  a  fonoloxía  do  galego,  con  especial  atención  a  posibles
interferencias.
B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, especialmente sobre
flexión, relación semántica e normativa.
B3.4.  Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os
textos orais e escritos, propios e alleos.
B3.5.  Aplicación  e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas  da lingua
galega.
B3.6.  Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.
B3.7.   Recoñecemento  da  estrutura  de  substantivos  e  verbos  e  da  súa
caracterización morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais.
B3.8.  Recoñecemento,  uso  e  explicación  dos  nexos  e  conectores  textuais
(espaciais, de oposición e contraste) e dos principais mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticais como léxicos
B3.9. Coñecemento,  dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar
enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.
B3.10.  Coñecemento,  uso  e  aplicación  das  estratexias  necesarias  de
autoavaliación, aceptando o erro como parte do proceso.
B3.11.  Participación  en  proxectos  nos  que  se  utilicen  varias  linguas,  tanto
curriculares  como  outras  presentes  no  centro,  relacionados  cos
ElementosTransversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
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B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas
para desenvolver unha competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Lingua e sociedade
B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de
identidade dun pobo.
B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.
B4.3. A lusofonía.
B4.4. Situación sociolingüística do galego.
B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao
proceso  de  recuperación  do  galego,  favorecendo  o  xurdimento  de  vínculos
positivos cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de
enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.
B4.6. Situación legal das linguas de Estado español.
B4.7. Os prexuízos lingüísticos.
B4.8. Recoñecemento das variantes diafásicas da lingua galega e da función da
lingua estándar,uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e
valoración da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal.   
Bloque 5. Educación literaria
B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio
lector; emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade,
relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e
e valoración do uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de
vista empregado e o uso estético da linguaxe..
B5.2.  Lectura  expresiva  e  comprensiva  e  audición  de  poemas  recitados  ou
cantados;  determinación  do  tema  principal,  a  estrutura  xeral  e  os  principais
recursos estilísticos.
B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e
descrición dos elementos estruturais e formais máis salientables.
B5.4.  Lectura  dramatizada  e  comprensiva,  visionado  de  pezas  teatrais  e
recoñecemento  dos  compoñentes  e  procedementos  que  caracterizan  os
subxéneros.
B5.5.  Comparación  de  textos  pertencentes  a  diferentes  xéneros  e  subxéneros,
sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais
B5.6.  Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazos dos
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos
B5.7.  Produción  de  textos  sinxelos  de  intención  estética,  servíndose  dos
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.
B5.8.  Descrición  e  caracterización  dos  trazos  definitorios  básicos  da  linguaxe
cinematográfica.
B5.9.  Aproveitamento,  baixo  guía,  dos  fondos  e  recursos  que  ofrecen  as
bibliotecas,  incluídas as  virtuais,  para a realización de traballos e cita  axeitada
destes.

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

unidades, así como os contidos  e os estándares de aprendizaxe. Tanto os contidos
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como os estándares de aprendizaxe serán indicados a partir  da indicación que

aparece no Decreto e que no apartado de “Criterios de avaliación e estándares de

aprendizaxe” desta Programación aparecen redactados de forma abreviada. Tras o

estándar de aprendizaxe indícase tamén a abreviatura da Competencia clave que

se traballa. Porén, queremos destacar, para dese xeito non reiterar constantemente

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

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

relacionados cos estándares de aprendizaxe que se indican a continuación:

Contidos Estándares de aprendizaxe

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

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

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

B1.5 LGB1.5.1 (CCL, CAA)

B1.6 LGB1.6.1 (CCL, CSC)

B1.8 LGB1.8.1 (CCL, CSC)

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

B2.1 LGB2.1.1(CCL,CAA);LGB2.1.2
(CCL,CAA);  LGB2.1.3(CCL);  LGB2.1.4
(CCL); 
LGB2.1.5 (CCL,CAA)

B3.1 LGB3.1.1(CCL,CCC)

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

serve  de  introdución  aos  contidos  e  con  preguntas  de  comprensión,  combinan

aspectos relacionados cos cinco bloques de contidos relacionados anteriormente.

Contidos 2º ESO. Lingua galega e literatura

 1

U

Contidos Estándares  de
aprendizaxe
(competencia)

 2

U

O texto narrativo literario

O punto e a coma

O verbo (I)

A estrutura das palabras: a

B3.6

B3.7

B4.4

B4.6

LGB3.6.1(CCL)
LGB3.7.1(CCL,CAA)

LGB4.2.1(CCL)

LGB4.4.1(CCL)
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 3

1

derivación

Lexislación  esencial  sobre
a lingua

Habelos hainos?

B5.3 LGB5.3.1(CCL)       

 4

U

O texto poético

Signos de puntuación

O verbo (II)

Hiperonimia e hiponimia

As leis e os nomes propios
de lugar e de persoa

Chateamos?

B2.2

B3.2

B3.6

B3.7

B4.4

B5.2

LGB2.2.1 (CCL,CSC)

LGB3.2.1 (CCL,CAA)

LGB3.6.1(CCL)

LGB3.7.1(CCL,CAA)

LGB4.2.2(CCL)

LGB5.2.1(CCL)

 5

U

O texto teatral

Outros  signos  de
puntuación

A frase

Fraseoloxía e paremioloxía

As lingua minorizadas

O tempo atmosférico

B3.6

B3.9

B4.1

B5.4

LGB3.6.18CCL)

LGB3.9.1(CCL)

LGB4.1.2(CCL,CSC)

LGB5.4.1(CCL)

 6

U

A descrición de persoas

Acentuacion:  regras
básicas, ditongos e hiatos

Os determinantes

A composición

Os usos da lingua galega: a
administración e a xustiza

A lingua  da  administración
e a xustiza

B2.12

B3.5

B4.5

LGB2.12.1(CCL,CD);

LGB2.12.1 (CCL)

LGB3.5.1 (CCL)

LGB4.3.1(CCL,CSC)

 7

U

Os  textos  dos  medios  de
comunicación: a reportaxe

O acento diacrítico

A  cohesión  do  texto:
procedementos  e
puntuación

Sinonimia total e parcial

Situación  da  lingua  galega

B2.3

B2.8

B2.10

B3.5

B3.6

B4.5   

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

LGB2.8.3 (CCL)

LGB2.10.1
(CCL,CD,CSC)

LGB3.5.1 (CCL)

LGB3.6.1(CCL)

LGB4.3.1(CCL,CSC)
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na industria e no comercio

Alimentación:restaurantes e
mercados

 8

U

Os texto instrutivos

Uso do acento diacrítico en
substantivos,  adxectivos  e
contraccións

A frase preposicional

Fraseoloxía e paremioloxía
(II)

A lingua galega nos medios
de  comunicación  e  nas
novas tecnoloxías

Dáste maña?

B2.4

B3.5

B3.9

B4.5

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

LGB3.5.1(CCL)

LGB3.9.1(CCL)

LGB4.3.1(CCL,CSC)

 9

U

O texto expositivo

Uso de b e v

Ordinais,  cuantificadores  e
identificadores

A definición (I)

Competencias lingüísticas

Silencio, rodamos

B2.4

B2.5

B3.3

B3.5

B4.5

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

LGB2.5.2 (CCL,CD,CAA)

LGB3.3.1 (CCL,CAA)

LGB3.5.1(CCL)

LGB4.3.1(CCL,CSC)

 1
0 
U

O texto argumentativo

A diérese. O apóstrofo

A  frase  adxectiva  e
adverbial

A  definición  (II).  Definición
extensa

As  variedades
xeográficas(I)

Coida a túa lingua

B2.9

B3.3

B3.5

B3.9

B4.8

LGB2.9.1 (CCL,CD,CSC)

LGB3.3.1(CCL,CAA)

LGB3.5.1(CCL)

LGB3.9.1(CCL)

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

LGB4.6.4(CCL,CSC)

 1
1 
U

A solicitude e a reclamación

Uso de x,s,l e ll

A  cohesión  do  texto:  os
pronomes  átonos  e  a  súa
colocación

Fraseoloxía e paremioloxía
(III)

B2.2

B2.8

B2.9

B3.5

B4.8

LGB2.2.1(CCL,CSC)

LGB2.8.3 (CCL)

LGB2.9.1 (CCL,CD,CSC)

LGB3.5.1(CCL)

LGB4.6.1(CCL);LGB4.6.3
((CCL);
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As  variedades
xeográficas(II)

Palabras enchoupadas

LGB4.6.4(CCL,CSC)

1.3.3 2 ESO. Segunda lingua estranxeira: portugués
Os contidos mínimos desta materia correspóndense cos contidos establecidos polo

Decreto 86/2015, e que a continuación resumimos:

Bloque I. Comprensión de textos orais.

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

coñecementos previos sobre a situación que dan lugar a inferencias do significado

baseadas  no  contexto.  b)  Uso  dos  coñecementos  referenciais  sobre  o  tema.c)

Identificación  de  palabras  clave.  d) Adaptación  da  escoita  á  súa  finalidade.  e)

Identificación  dos recursos lingüísticos ou temáticos  adquiridos.  f) Inferencia  do

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

contexto e das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que

coñece á lingua estranxeira.

B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa.
B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou
solicitando repetición ou reformulacións do dito.
B1.4. Memorización de expresións orais breves significativas.
Bloque 2. Produción de textos orais
B2.1. Estratexias de produción:
–  Planificación:  a) Identificación  do  contexto,  o  destinatario  e  a  finalidade  da
produción ou da interacción. b) Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e
á canle.
– Execución: a) Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou
as  ideas  principais,  e  a  súa  estrutura  básica.  b)  Activación  dos  coñecementos
previos  sobre  modelos  e  secuencias  de  interacción,  e  elementos  lingüísticos
previamente asimilados e memorizados. c) Expresión da mensaxe con claridade,
coherencia  básica  e  estrutura  adecuada,  e  axustándose  aos   modelos  e  ás
fórmulas de cada tipo de texto. d) Reaxuste da tarefa ou da mensaxe tras valorar
as  dificultades  e  os  recursos  lingüísticos  dispoñibles.  e)  Compensación  das
carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos
– Lingüísticos: a) Modificación de palabras de significado parecido. b) Definición ou
paráfrase dun termo ou expresión. c) Uso da lingua materna ou "estranxeirización"
de palabras da lingua meta. d) Petición de axuda.
–  Paralingüísticos: a) Sinalación de obxectos, uso de deícticos ou realización de
accións  que  aclaran  o  significado.  b)  Uso  da  linguaxe  corporal  culturalmente
pertinente.  c)  Uso  de  elementos  cuasiléxicos  (hum,  puah,  etc)  de  valor
comunicativo.
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B2.2.  Actitude de respecto  cara a  si  mesmo/a  e cara ás demais  persoas para
comprender e facerse comprender.
B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción segundo o tipo de situación de
comunicación , igualmente cotiás e moi básicas.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
B3.1. Estratexias de comprensión: a) Mobilización de información previa sobre o
tipo de tarefa e o tema, a partir da información superficial. b) Identificación do tipo
de  lectura  demandado  pola  tarefa.  b) Distinción  de  tipos  de  comprensión
necesarios  para  a  realización  da  tarefa  (sentido  xeral,  información  esencial  e
puntos  principais).c)  Formulación  de  hipóteses  sobre  contido  e  contexto.d)
Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de
elementos  significativos,  lingüísticos  e  paratextuais,  e  do  coñecemento  e  as
experiencias  noutras  linguas.  e) Reformulación  de  hipóteses  a  partir  da
comprensión de
Bloque 4. Produción de textos escritos
B4.1. Estratexias de produción:
– Planificación: a) Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e
comunicativas,  co  fin  de  realizar  eficazmente  a  tarefa.  b)  Localización  e  uso
adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos. c) Uso de elementos coñecidos
obtidos de modelos moi sinxelos de textos escritos, para elaborar os propios textos.
– Execución: a) Elaboración dun borrador seguindo textos modelo. b) Estruturación
do contido do texto. b) Organización do texto en parágrafos curtos abordando en
cada un unha idea principal, conformando entre todos o seu significado ou a idea
global. c) Expresión da mensaxe con claridade, axustándose aos modelos e ás
fórmulas de cada tipo de texto. d) Reaxuste da tarefa ou da mensaxe tras valorar
as  dificultades  e  os  recursos  lingüísticos  dispoñibles.  e) Recurso  aos
coñecementos  previos  (utilizar  frases  feitas  e  locucións,  do  tipo  "agora  volvo",
"paréceme ben", etc.).
–  Revisión:  a) Identificación  de  problemas,  erros  e  repeticións.  b) Atención  ás
convencións ortográficas e aos signos de puntuación. b)  Presentación coidada do
texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.).c)  Reescritura definitiva.
Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe
B5.1.  Patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación  básicos  ( sons  e
fonemas  vocálicos  e  consonánticos,  así  como  as   súas  agrupacións;procesos
fonolóxicos  máis  básicos;  acento  fónico  dos  elementos  léxicos  illados  e  na
oración).
B5.2.  Patróns gráficos  e  convencións ortográficas  (uso das normas básicas de
ortografía; utilización adecuada dos signos de puntuación).
B5.3.  Aspectos  socioculturais  e  sociolingüísticos:  a)  Recoñecemento  e  uso  de
convencións  sociais  básicas  e  normas  de  cortesía  propias  da  súa  idade  e  de
rexistros  informal  e  estándar,  e  da  linguaxe  non  verbal  elemental  na  cultura
estranxeira. b) Achegamento a algúns aspectos culturais visibles: hábitos, horarios,
actividades  ou  celebracións  máis  significativas;  condicións  de  vida  elementais
(vivenda); relacións interpersoais e a costumes, valores e actitudes moi básicos e
máis evidentes sobre aspectos propios da súa idade nos países onde se fala a
lingua estranxeira. c) Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e
máis significativas nos costumes cotiáns. d) Actitude receptiva e respectuosa cara
ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen
unha cultura diferente á propia.
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B5.4. Plurilingüismo: a) Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas
que  coñece  para  mellorar  a  súa  aprendizaxe  e  lograr  unha  competencia
comunicativa integrada. b) Participación en proxectos nos que se utilizan varias
linguas e relacionados cos elementos transversais.
B5.5. Funcións comunicativas: a) Iniciación e mantemento de relacións persoais e
sociais  básicas  propias  da  súa  idade.  b)  Descrición  de  calidades  físicas  e
abstractas moi básicas de persoas, obxectos, lugares e actividades. c) Narración
de acontecementos e descrición de estados e situacións presentes, e expresión
moi  básica  de  sucesos  futuros.  d)  Petición  e  ofrecemento  de  información  e
indicacións, e expresión moi sinxela de opinións e advertencias. e) Expresión do
coñecemento, o descoñecemento e a certeza. f) Expresión da vontade, a intención,
a orde, a autorización e a prohibición. g) Expresión do interese, a aprobación, o
aprecio,  a  satisfacción  e  a  sorpresa,  así  como  os  seus  contrarios.  h)
Establecemento  e  mantemento  básicos  da  comunicación  e  a  organización
elemental do discurso.
B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: a) Identificación persoal
elemental; vivenda, fogar e contexto; actividades básicas da vida diaria; familia e
amizades; traballo, tempo libre, lecer e deporte; vacacións; saúde máis básica e
coidados físicos elementais; educación e estudo; compras básicas; alimentación e
restauración; transporte, tempo meteorolóxico e tecnoloxías da información e da
comunicación.  b)  Expresións fixas,  enunciados fraseolóxicos moi  básicos e moi
habituais (saúdos, despedidas, preguntas por preferencias, expresións sinxelas de
gustos), e léxico sobretemas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles
doutras áreas do currículo.
B5.7. Estruturas sintácticodiscursivas propias de cada idioma.

A secuenciación destes contidos estrutúrase en 5 unidades:
UNIDADE 1

Obxectivos comunicativos   

Presentarse

Intercambiar información persoal

Pedir axuda

Expresar preferencias

Falar sobre horarios e actividades na aula

Competencias gramatical, léxica, fonolóxica e ortográficas

Artigos definidos

Pronomes (suxeito)

Presente do indicativo: verbos regulares. Ser e ter.

Interrogativos

Nome e xénero

Competencia léxica

Linguas e nacionalidades
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Números (0-50)

Na sala da aula

Horas e días da semana

Competencia fonolóxica e ortográfica

O alfabeto

Consoantes: casos especiais

Signos de puntuación e signos gráficos.

Competencia socio-cultural

O portugués no mundo

UNIDADE 2

Obxectivos comunicativos

Convidar e contestar

Describir persoas

Falar da familia, de amigos e colegas

Expresar opinión

Comprender mensaxes curtas e persoais

Presentar persoas

Despedirse

Competencias gramatical

Presente de indicativo: dar, estar, ir

Ser vs. Estar

Adxectivos: xénero e número

Posesivos

Competencia léxica

Descricións físicas e psicolóxicas

Familia

Traballo

Relacións persoais

Meses

Competencia fonolóxica e ortográfica

Sílabas tónicas

Acentuación gráfica: palabras esdrúxulas

Acentos gráficos

Competencia socio-cultural

21



Xestos e formas de tratamento

Días festivos e fórmulas sociais

UNIDADE 3

Obxectivos comunicativos

Describir barrios, casas, mobiliario e accesorios de decoración

Localizar

Facer comparacións

Comprender anuncios de locais e vivendas

Intercambiar información sobre áreas, medidas e prezos

Competencias gramatical

Demostrativos

Preposicións e demostrativos

Locucións de lugar

Verbos irregulares. Presente de indicativo

Comparacións

Haver + indefinidos

Tudo vs. todo

Competencia léxica

Tipos de casa

Mobiliario e decoración

Cidade

Números (60-2000000)

Medidas

Prezos

Anuncios de inmobles.

Competencia fonolóxica e ortográfica

Letra a

Acentuación gráfica: palabras graves.

Competencia socio-cultural

A vivenda

Zonas de Lisboa

UNIDADE 4

Obxectivos comunicativos

Concordar / Discordar
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Marcar encontros

Intercambiar información sobre horarios

Falar de rutinas

Facer plans

Competencias gramatical

Futuro: ir + inf.

Preposicións de tempo

Verbos reflexivos

Presente de indicativo: verbos irregulares

Colocación dos pronomes reflexivos

Competencia léxica

Rutinas persoais, domésticas e profesionais

Profesións

Tempo libre

Expresión de frecuencias

Competencia fonolóxica e ortográfica

Letra e

Verbos: vir, ver, ler e ter.

Competencia socio-cultural

Convidar e responder convites

Horarios públicos

Festivos e festividade

UNIDADE 5

Obxectivos comunicativos

Falar de experiencias

Falar de vacacións e viaxes

Intercambiar informacións para obter servizos

Comprender un folleto turístico

Reservar unha viaxe

Competencias gramatical

Pretérito perfecto simple do indicativo

Expresións do tempo

Preposición do movemento

Adxectivos e adverbios: grao superlativo, absoluto sintético e relativo.
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Competencia léxica

Vacacións (destinos, aloxamento, transportes e actividades)

Comprar billetes

A axencia de viaxes

O hotel

Competencia fonolóxica e ortográfica

Letra o

Ditongos orais

Ditongos e vogais nasais

Competencia socio-cultural

Expresar entusiasmo, indignación e irritación

Vacacións

Coñecer Portugal

1.3.4 3º ESO. Lingua galega e literatura.
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 
B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos medios de comunicación
audiovisual.
B1.2.  Escoita  crítica  e  reflexiva  ante  as  mensaxes  discriminatorias  dos  medios  de
comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo.
B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos.
B1.4.  Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  usados  no  ámbito
académico.
B1.5.  Desenvolvemento  de  habilidades  de  escoita  cunha  actitude  de  interese,
cooperación  e  respecto  ante  as  intervencións  orais,  sobre  todo  en  exposicións  do
profesorado ou do alumnado.
B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude
crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito académico e de interese para o
alumnado que xeren intercambio de opinión.
B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais.
B1.9.  Construción  de  discursos  adecuados  a  distintos  rexistros,  coherentes  e  ben
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica.
B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a
produción de textos orais sobre temas de actualidade.
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
B2.1.  Uso  de  técnicas  de  análise  do  contido  e  estratexias  que  facilitan  a  lectura
comprensiva e crítica de textos.
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B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais:
convocatorias, actas de reunión, regulamentos.
B2.3.  Comprensión e  interpretación  de textos  propios  dos medios  de comunicación  e
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e reportaxes.
B2.4  .Comprensión  e  interpretación  dos  textos  propios  do  ámbito  académico,
especialmente os expositivos e explicativos.
B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e a
intención do emisor dos textos expositivos e explicativos.
B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter,
organizar e seleccionar a información.
B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para detectar
prexuízos e discriminacións.
B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego.
B2.9.  Produción,  en  formato  papel  ou  dixital,  de  textos  propios  da  vida  cotiá  e  das
relacións sociais.
B2.10.  Produción,  en  soporte  papel  ou  dixital,  de  textos  propios  dos  medios  de
comunicación, fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes.
B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos expositivos do ámbito académico
a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de documentación.
B2.12. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión
e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.
B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir
erros.
B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da
escritura.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación de
fraseoloxía e de vocabulario temático.
B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais.
B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras.
B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias.
B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras fontes
de consulta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, de norma e
como fonte de obtención de información.
B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir unha
comunicación eficaz.
B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.
B3.8. Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan de
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha terminoloxía
axeitada.
B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en
particular  os  presentativos,  secuenciadores  de  adición,  e  mais  dos  mecanismos  de
cohesión textual como a referencia interna de tipo léxico.
B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construcción dos parágrafos e a vinculación
e progresión temáticas en textos alleos e propios.  Elaboración de textos atendendo a
estes valores.
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B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada.
B3.12. Participación en proxectos nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares
como outras presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se
eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
B3.13.Identificación  e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Lingua e sociedade
B4.1.  Valoración  das  linguas  como  medios  de  relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade dun pobo.
B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e consciencia
da  necesidade  e  das  potencialidades  de  enriquecemento  persoal  e  colectivo  do  uso
normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo.
B4.3. A lusofonía.
B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en
canto a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula, barrio), con aproximación aos
prexuízos lingüísticos máis evidentes.
B4.5.  O  proceso  de  normalización,  desenvolvemento  de  actitudes  positivas  cara  ao
proceso de recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos
cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento
persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.
B4.6. Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e
comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.
B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
B4.8. Os prexuízos lingüísticos.
B4.9.  Recoñecemento  e  valoración  dos  principais  fenómenos  que  caracterizan  as
variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua
estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración
da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal.
Bloque 5. Educación literaria
B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura Galega
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.
B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura
Galega desde a Idade Media ata 1916.
B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a
Idade Media ata 1916.
B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen
textos literarios representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916.
B5.5.  Consulta  de  fontes  básicas  de  información  e  familiarización  coas  TIC  para  a
realización de traballos e cita axeitada destas.
B5.6. (Re)creación de textos sinxelos de intención literaria partindo das características
dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de
expresión dos sentimentos e xuízos.
No seguinte cadro, indícanse os aspectos que se traballan en cada unha das unidades,

así  como os  contidos   e  os  estándares  de  aprendizaxe.  Tanto  os  contidos  como os
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estándares de aprendizaxe serán indicados a partir da indicación que aparece no Decreto

e  que  no  apartado  de  “Criterios  de  avaliación  e  estándares  de  aprendizaxe”  desta

Programación aparecen redactados de forma abreviada. Tras o estándar de aprendizaxe

indícase tamén a abreviatura da Competencia clave que se traballa. Porén, queremos

destacar,  para  dese  xeito  non  reiterar  constantemente  a  información,  que  todas  as

unidades van precedidas dun texto oral e doutro escrito cos cales se traballan ao longo de

todo o curso os seguintes contidos relacionados cos estándares de aprendizaxe que se

indican a continuación:

Contidos Estándares de aprendizaxe

B1.4 LGB1.4.1 (CCL, CCA); LGB1.4.2 (CCL, CSC)

B1.6 LGB1.6.2 (CAA)

B1.7 LGB1.7.1 (CCL, CSC); LGB1.7.4 (CCL, CSC)

B1.9 LGB1.9.1 (CCL, CSC, CSIEE, CCEC)

B2.6 LGB2.6.1 (CCL, CAA, CD)

B2.11 LGB2.11.1 (CCL, CD)

B2.12 LGB2.12.3 (CCL, CAA, CD); LGB2.12.6 (CCL,
CAA, CD)

B2.13 LGB2.13.1 (CCL, CD)

B3.10 LGB3.10.1 (CCL, CAA, CD)

B3.11 LGB3.11.1 (CCL, CSC)

As 12 unidades, todas precedidas dunha lectura que serve de introdución aos contidos e

con preguntas de comprensión, combinan aspectos relacionados cos cinco bloques de

contidos relacionados anteriormente.

Todos  estes  contidos  secuéncianse  en  12  unidades  nas  cales  se  traballan  os  cinco

bloques de contido relacionados con anterioridade. 

CONTIDO
S

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE
(COMPETENCIAS CLAVE)

U
NI
D
A
D
E
1

Os  medios  de  comunicación.  O
léxico do galego.
Da palabra á oración.
Regras xerais de acentuación.
O xornalismo.
Orixe e formación do galego.
A  literatura.  As  disciplinas
literarias.  Historia  da  literatura
galega.

B1.10
B2.1
B2.3
B3.6
B4.4
B4.6
B5.1

LGB1.10.1 (CSIEE, CAA, CD)
LGB2.1.1 (CCL, CAA,)
LGB2.3.1  (CCL,  CSC);  LGB2.3.2
(CCL, CSC)
LGB3.6.1 (CCL, CAA)
LGB4.4.1 (CCL)
LGB4.4.1 (CCL)
LGB5.1.1 (CCL); LGB5.1.2 (CCL)

U
NI

A  paisaxe  mariña.  A
acrecentamento do léxico.

B1.6
B3.6

LGB1.6.1 (CCL, CAA)
LGB3.6.1 (CCL, CAA)
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D
A
D
E
2

As frases substantivas, adxectivas
e adverbiais.
Ditongo, tritongo e hiato (i).
O cine
O galego na Idade Media
A lírica medieval (i). A cantiga de
amigo. A cantiga de amor.

B3.8
B5.2
B5.3
B4.6

LGB3.8.1 (CCL, CAA)
LGB5.2.1 (CCL)
LGB5.2.3 (CCL)
LGB5.2.4 (CCL)
LGB5.3.1 (CCL)
LGB5.3.2 (CCL)
LGB4.4.2 (CCL, CSC)
LGB4.4.3 (CCL, CSC)
LGB4.4.4 (CCL, CSC)
LGB4.4.5 (CCL, CSC)

U
NI
D
A
D
E
3

As  plantas.  A  derivación:  os
sufixos.
A frase preposicional.
Ditongo, tritongo e hiato (ii)
O programa de radio
Lingua e medios de comunicación
A literatura medieval (ii). A cantiga
de escarnio e maldicir.

B1.6
B3.6
B5.2
B5.3

LGB1.6.1 (CCL, CAA)
LGB3.6.1 (CCL, CAA)
LGB5.2.1 (CCL)
LGB5.2.3 (CCL)
LGB5.2.4 (CCL)
LGB5.3.1 (CCL)
LGB5.3.2 (CCL)

U
NI
D
A
D
E
4

A paisaxe urbana. A derivación: os
prefixos.
A oración simple: o predicado.
O acento diacrítico
A acta de reunión
A linguaxe non sexista
A prosa medieval

B2.2
B3.6
B5.2
B5.3
B2.9

LGB2.2.1  (CCL,  CSC);  LGB2.2.2
(CCL, CSC)
LGB3.6.1 (CCL, CAA)
LGB3.8.1 (CCL, CAA)
LGB5.2.1  (CCL);  LGB5.2.3  (CCL);
LGB5.2.4 (CCL)
LGB5.3.1 (CCL); LGB5.3.2 (CCL)
LGB2.9,1 (CCL, CSC, CD)

U
NI
D
A
D
E
5

Os animais (i). A composición
O suxeito
Acentuación: casos problemáticos
O texto didáctico-expositivo.
O galego nos séculos XV-XVIII
Os Séculos Escuros.

B2.4
B2.5
B3.6
B5.2
B5.3
B4.4
B4.6

LGB2.4.1  (CCL,  CAA);  LGB2.4.2
(CCL, CAA, CD)
LGB2.5.1 (CCL, CAA)
LGB3.8.1 (CCL, CAA)
LGB3.6.1 (CCL, CAA)
LGB5.2.1  (CCL);  LGB5.2.3  (CCL);
LGB5.2.4 (CCL); LGB5.3.1 (CCL)
LGB5.3.2 (CCL); 
LGB4.4.2  (CCL,  CSC);  LGB4.4.3
(CCL, CSC)
LGB4.4.4  (CCL,  CSC);  LGB4.4.5
(CCL, CSC, CD)
LGB4.4.3 (CCL, CSC, CD)

U
NI
D
A
D
E
6

Os animais (ii). A parasíntese.
O complemento directo e indirecto
O guión
O simposio
O galego no século XIX
Prerrexurdimento.  Rexurdimento:
narrativa e teatro.

B1.8
B3.7
B3.8
B4.4
B5.2
B5.3
B4.4

LGB1.8.1 (CCL); LGB1.8.2 (CCL)
LGB3.7.1 (CCL)
LGB3.8.1 (CCL, CAA)
LGB4.4.3  (CCL,  CSC);  LGB4.4.5
(CCL, CSC, CD)
LGB5.2.1  (CCL);  LGB5.2.3  (CCL);
LGB5.2.4 (CCL)
LGB5.3.1 (CCL); LGB5.3.2 (CCL)
LGB4.4.2  (CCL,  CSC);  LGB4.4.3
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(CCL, CSC); LGB4.4.4 (CCL, CSC);
LGB4.4.5 (CCL, CSC)

U
NI
D
A
D
E
7

A  paisaxe  natural.  Palabras
patrimoniais e cultismos.
O atributo e o predicativo.
A  gramática  textual  (i):  a
adecuación
O punto e a coma
A biografía
O conflito  lingüístico.  Bilingüismo
e diglosia.
Rexurdimento:  lírica  (i).  Rosalía
de Castro.

B3.7
B3.8
B5.2
B5.3
B4.1
B4.2
B4.4

LGB3.7.1 (CCL)
LGB3.8.1 (CCL, CAA)
LGB5.2.1 (CCL)
LGB5.2.3 (CCL)
LGB5.2.4 (CCL)
LGB5.3.1 (CCL)
LGB5.3.2 (CCL)
LGB4.1.2 (CCL)
LGB4.2.1  (CCL,C  SC);  LGB4.2.2
(CCL,C SC)

U
NI
D
A
D
E
8

A  administración  e  as  leis.
Familias léxicas.
O  suplemento  e  o  complemento
circunstancial
A  gramática  textual  (ii):  a
coherencia
O punto e coma, os dous puntos e
os puntos suspensivos.
A solicitude e a instancia.
Normalización lingüística
Rexurdimento:  lírica  (ii):  Manuel
Curros Enríquez

B2.2
B3.7
B3.8
B5.2
B5.3
B4.5

LGB2.2.1  (CCL,  CSC);  LGB2.2.2
(CCL)
LGB3.7.1 (CCL)
LGB3.8.1 (CCL, CAA)
LGB5.2.1 (CCL)
LGB5.2.3 (CCL); LGB5.2.4 (CCL)
LGB5.3.1 (CCL); LGB5.3.2 (CCL)
LGB4.3.1  (CCL,C  SC);  LGB4.3.3
(CCL,C SC)

U
NI
D
A
D
E
9

Os  deportes.  Os  préstamos
lingüísticos
A  gramática  textual  (iii):  a
cohesión.
Outros signos ortográficos
A entrevista
Interferencias lingüísticas
Rexurdimento: lírica (iii): Eduardo
Pondal

B.2.3
B2.10
B2.12
B3.9
B4.5
B5.2
B5.3

LGB2.3.2 (CCL, CSC)
LGB2.10.1 (CCL, CD)
LGB2.12.1 (CCL, CAA)
LGB3.9.1 (CCL)
LGB4.2.3 (CCL)
LGB5.2.1  (CCL);  LGB5.2.3  (CCL);
LGB5.2.4 (CCL)
LGB5.3.1 (CCL)

1.3.5 4º ESO. Lingua galega e literatura
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

B1.1.  Comprensión  e  interpretación  de  textos  propios  dos  medios  de  comunicación
audiovisual.

B1.2.  Comprensión  e  análise  de  textos  publicitarios  dos  medios  de  comunicación
audiovisual.

B1.3.  Comprensión  e  interpretación  de  textos  orais   expositivos  e  argumentativos  do
ámbito académico.

B1.4.  Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa.
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B1.5.  Desenvolvemento  de  habilidades  de  escoita  cunha  actitude  de  interese,
cooperación e  de respecto.

B1.6.  Participacion  nas producións orais  emitidas  cunha fonética  e  prosodia  correcta,
valoración desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a
ela.

B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

B1.8.  Escoita  crítica  e  reflexiva  que  permite  identificar  prexuízos  e  mensaxes
discriminatorias.

B1.9. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a
produción de textos orais, de técnicas para aprender a falar en público e uso das TIC.

B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral
e recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.

B1.11.  Participación activa e arrgumentada en debates  nos que se expresen opinións
acerca dun tema de actualidade.

B1.12.  Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou
asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros.

B1.13.   Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación
social.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

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

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá relacionados co ámbito
laboral, administrativo e comercial.

B2.3. Comprensión e interpretación de textos relacionados co ámbito académico, tanto
materiais  de  consulta,  como  libros  de  textos  e  recursos  de  temas  especializados  en
internet.

B2.4 .Comprensión e interpretación de textos argumentativos.

B2.5.  Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión: carta ao director,
editorial, columna e artigo de opinión.

B2.6.  Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten
os textos publicitarios dos medios de comunicación.

B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos discriminatorias.

B2.8. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter
información complementaria.

B2.9. Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e
ben  cohesionados  desde  o  punto  de  vista  comunicativo  (planificación,  organización,
redacción e revisión).

B2.10.  Utilización  das  TIC  para  corrixir  e  mellorar  a  presentación  dos  escritos,  para
difundir os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións

30



B2.11.  Produción,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  de  textos  propios  da  vida  cotiá
pertencentes ao ámbito laboral, administrativo e comercial.

B2.12. Produción de cartas á dirección e artigos de opinión.

B2.13.  Composición de textos argumentativos, redactados a partir da información obtida
de distintas fontes

B2.14. Valoración da escritura como un instrumento de aprendizaxe, de relación social e
enriquecemento persoal

Bloque 3. Funcionamento da lingua

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático.

B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases.

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

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

B3.5.  Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en
soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de
normativa.

B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica.

B3.8. As principais regras de combinación impostas polos predicados en función dos seus
argumentos; estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do predicado.

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en
particular os de causa e consecuencia, os de condición e hipótese e os conclusivos, e
mais dos mecanismos de cohesión textual.

B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vinculación
e progresión temáticas en textos alleos e propios.  Elaboración de textos atendendo a
estes valores.

B3.11.  Identificación  e  explicación  dos  trazos  que  permiten  diferenciar  e  clasificar  os
xéneros textuais, especialmente os argumentativos.

B3.12.  Adecuación dos textos en  función do contexto, do tema e do tipo de texto.

B3.13. Participación en proxectos nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares
como outras presentes no centro, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se
eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.

B3.14.Identificación  e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade

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

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.
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B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI.

B4.4. Situación sociolingüística de Galicia.  A presenza da lingua galega nos principais
ámbitos e contextos sociais e privados. Tendencias de evolución.

B4.5.  O  proceso  de  normalización,  desenvolvemento  de  actitudes  positivas  cara  ao
proceso de recuperación do galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara
ao  seu  uso  e  consciencia  da  necesidade  e  das  potencialidades  de  enriquecemento
persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.

B4.6. Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e
comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de España.

B4.8. Os prexuízos lingüísticos.

B4.9.  Recoñecemento  e  valoración  dos  principais  fenómenos  que  caracterizan  as
variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua
estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración
da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal.

Bloque 5. Educación literaria

B5.1.  Identificación  e  comprensión  dos  distintos  períodos   e  xeracións  da  Literatura
Galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura
Galega de 1916 ata a actualidade.

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega de 1916
ata a actualidade.

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen
textos literarios representativos da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade.

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e de recursos das TIC para a realización
de traballos e cita axeitada destas.

B5.6.  (Re)creación  de  textos  de  intención  literaria  partindo  das características  dos
traballados  na  aula  co  fin  de  desenvolver  o  gusto  pola  escrita  e  a  capacidade  de
expresión dos sentimentos e xuízos.

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

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

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

e  que  no  apartado  de  “Criterios  de  avaliación  e  estándares  de  aprendizaxe”  desta

Programación aparecen redactados de forma abreviada. Tras o estándar de aprendizaxe

indícase tamén a abreviatura da Competencia clave que se traballa. Porén, queremos

destacar,  para  dese  xeito  non  reiterar  constantemente  a  información,  que  todas  as
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unidades van precedidas dun texto oral e doutro escrito cos cales se traballan ao longo de

todo o curso os seguintes contidos relacionados cos estándares de aprendizaxe que se

indican a continuación:

Contidos Estándares de aprendizaxe

B1.4 LGB1.4.1 (CCL, CCA)

B1.6 LGB1.6.1(CCL,CAA);LGB1.6.2(CAA,CSC);
LGB1.6.3(CCL,CCEC)

B1.7 LGB1.7.1(CCL);LGB1.7.2(CCL);1.7.3(CCL);
LGB1.7.4 (  CCL )

B1.8 LGB1.8.2 (CCL, CSC)

B1.9 LGB1.9.1(CAA,CCL);LGB1.9.2(CCL);
LGB1.9.3(  CCL );LGB1.9.4( CCL,CSC,CSIEE
);
LGB1.9.5 (   CD,CAA,CCL)

B1.10 LGB1.10.1( CCL,CAA )

B1.11 LGB1.11.1( CCL,CAA )

B1.12 LGB1.12.1 (CCL, CSC, CSIEE, CCEC)

B1.13 LGB1.13.1 (CCL,CAA,CSC,CSIEE  )

B2.1 LGB2.1.1(CCL,CAA);LGB2.1.2(CCL);
LGB2.1.3(CCL );LGB2.1.5(CCL  )

B2.3 LGB2.3.1 (CCL, CD)

B2.8 LGB2.8.1(CCL,CD,CSC);LGB2.8.2(  CCL,CD,
CAA,CSC )

B2.9 LGB2.9.3 (CCL); LGB2.9.4 (CCL,CD)

B2.10 LGB2.10.1 (CCL,CD,CAA)

B2.11 LGB2.11.1 (CCL, CD,CSC)

B3.1 LGB3.1.1( CCL,CAA );LGB3.1.2(CCL,CAA  )

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA  );LGB3.3.2( CCL,CAA );
LGB3.3.3(CCL  )

B3.5 LGB3.5.1(CCL,CD)

B3.6 LGB3.6.1(CCL,CAA  );LGB3.6.2 (CCL  )

B3.10 LGB3.10.2 (CCL, CAA);LGB3.10.4 (CLL)

B3.12 LGB3.12.1 (CCL, CSC); LGB3.12.2 (CCL)

As 12 unidades, todas precedidas dunha lectura que serve de introdución aos contidos e

con preguntas de comprensión, combinan aspectos relacionados cos cinco bloques de

contidos relacionados anteriormente.
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Todos  estes  contidos  secuéncianse  en  12  unidades  nas  cales  se  traballan  os  cinco

bloques de contido relacionados con anterioridade.

U
d

CONTIDO
S

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE
(COMPETENCIAS CLAVE)

U
NI
D
A
D
E
1

Expresar seguranza
Adecuación
Política e lexislación/ Polisemia e
homonimia
Comunicación, lingua e disciplinas
lingüísticas
Acentuación(I)
Plurilingüismo

B3.4
B3.9
B4.2

LGB3.4.1 (CCL,CAA )
LGB3.9.1( CCL,CAA )
LGB4.1.1.(CCL,CCEC),
LGB4.1.2(CCL)

U
NI
D
A
D
E
2

Facer suxestións
Coherencia
Economía e finanzas/Sinonimia
Substantivo/ Adxectivo
Acentuación(II)
Diversidade  lingüística  na
Península Ibérica

B3.9
B4.1
B4.2
B4.7

LGB3.9.1 (CCL,CAA)
LGB4.1.1(CCL,CCEC)
LGB4.1.1.(CCL,CCEC);
LGB4.1.2(CCL)
LGB4.5.1(CCL,CD)

U
NI
D
A
D
E
3

Destacar unha idea
Cohesión (I)
Deportes de aventura/ Antonimia
Pronome  persoal/  Artigo/
Demostrativo/ Posesivo
Puntuación (I)
O galego e a lusofonía

B3.7
B3.9
B4.3

LGB3.7.1(CCL)
LGB3.9.1(CCL,CAA)
LGB4.1.3(CCL,CSC)
LGB4.1.4(CCL,CSC,CD)

U
NI
D
A
D
E
4

Reformular
Cohesión (II)
Administración/Hiperonimia,
hiponimia e cohiponimia
Identificador/Cuantificador/
Numeral / Relativo/ Interrogativo e
exclamativo
Puntuación (II)
A lingua galega nas leis

B3.9
B3.7
B4.4
B4.7

LGB3.9.1(CCL,CAA)
LGB3.7.1(CCL)
LGB4.2.1(CCL,CSC)
LGB4.5.1(CCL,CD  )

U
NI
D
A
D
E
5

Facer conxecturas
Estruturas  dialogada  e
monologada
Xustiza/ Holonimia e meronimia
Verbo
Uso dalgunhas vogais e de b/v
Situación  sociolingüística  do
idioma galego

B3.2
B4.4

LGB3.2.1(CCL.CAA)
LGB4.2.1(CCL,CSC);4.2.2(CCL,CS
C);
LGB4.2.3(CCL,CSC,CD)
LGB4.2.4(CCL,CSC )
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U
NI
D
A
D
E
6

Xeneralizar e facer excepcións
Estrutura narrativa
Ciencia/  Abreviación,  abreviatura
e símbolo
Adverbio   /  Preposición  /
Conxunción
Uso de h e de s/x
Conflito  lingüístico  e  diglosia.
Planificación lingüística

B3.9
B4.5

LGB3.9.1(CCL-CAA)
LGB4.3.1(CCL,CSC)
LGB4.3.2 (CCL,CSC
LGB4.3.4(CCL,CSC)

U
NI
D
A
D
E
7

Expresar dúbida e indecisión
Estrutura descritiva
Educacion viaria / Composición
Sintaxe (I)
Uso doutras consoantes
Preconceptos lingüísticos

B3.8
B4.8

LGB3.8.1(  CCL,CAA );LGB3.8.2(CC
L);
LGB3.8.3( CCL);LGB3.8.4(CCL);
LGB3.8.5(CCL  )
LGB4.6.1(CCL,CSC);4.6.2CCL,CSC
)

U
NI
D
A
D
E
8

Consensuar
Estrutura  persuasivo-
argumentativa (I)
Teatro / Derivación
Sintaxe (II)
grupos consonánticos (I)
Variedades lingüísticas (I)

B2.4
B2.13
B3.8

B3.11
B4.9

LGB2.4.1(CCL);LGB2.4.2(CCL)
LGB2.13.1(CCL,CD,CSC);LGB2.13.
2 (CCL,CD);LGB2.13.3(CCL)
LGB3.8.1(  CCL,CAA );LGB3.8.2(CC
L);
LGB3.8.3(  CCL);LGB3.8.4(CCL);LG
B3.8.5(CCL  )
LGB3.11.1(CCL,CAA)
LGB4.7.1(CCL,CSC);LGB4.7.2( CCL
);
LGB4.7.3(CCL);LGB4.7.4(CCL,CSC
);
LGB4.7.5(CCL,CSC)

U
NI
D
A
D
E
9

Resumir
Estrutura  persuasivo-
argumentativa (II)
Culinaria /Neocomposición
Sintaxe (III)
grupos consonánticos (II)
Variedades lingüísticas (II)

B2.4
B2.13
B3.8
B3.11
B4.9

LGB2.4.1(CCL); LGB2.4.2(CCL)
LGB2.13.1( CCL,CD,CSC );
LGB2.13.2(   CCL,CD);LGB2.13.3(C
CL )
LGB3.8.1(CCL,CAA);LGB3.8.2(CCL)
;
LGB3.8.3(CCL);3.8.4(CCL);3.8.5(CC
L)
LGB3.11.1( CCL,CAA )
LGB4.7.1(CCL,CSC);LGB4.7.2( CCL
);
LGB4.7.3(CCL);LGB4.7.4(CCL,CSC
);
LGB4.7.5(CCL,CSC)

U
NI
D

Improvisar un discurso
Estrutura  persuasivo-
argumentativa (III)

B1.3
B2.4
B2.13

LGB1.3.1(CCL,CAA);LGB1.3.2(CCL,
CSC)
LGB2.4.1(CCL);LGB2.4.2(CCL)
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A
D
E
1
0

Emprego  e  relacións  laborais  /
Sigla, acrónimo e amálgama
Sintaxe (IV)
Palabras que comezan por...
Historia  da  lingua  (I).  a  lingua
galega de 1916  a 1936

B3.8
B3.9
B3.11
B4.6

LGB2.13.1(CCL,CD,CSC);LGB2.13.
2 (CCL,CD);LGB2.13.3(CCL)
LGB3.8.1(CCL,CAA);LGB3.8.2(CCL)
;
LGB3.8.3(CCL);3.8.4(CCL);3.8.5(CC
L)
LGB3.91(CCL,CAA)
LGB3.11.1 ( CCL,CAA )
LGB4.4.1( CCL);LGB4.4.2(CCL,CCE
C  );LGB4.4.3(CCL,CCEC);LGB4.4.4
(CCL,CCEC);LGB4.4.5( CCL,CCEC,
CD)

U
NI
D
A
D
E
11

Presentar o currículo propio
Estrutura expositivo-explicativa
Enerxía / Estranxeirismo, cultismo
e latinismo
Sintaxe (V)
Palabras que teminan en...
Historia  da  lingua  (II).  a  lingua
galega de 1936  a 1975

B2.2
B2.11
B3.8
B3.9
B3.11
B4.6

LGB2.2.1(CCL);LGB2.2.2(CCL,CSC
)
LGB2.11.1(CCL,CD,CSC)
LGB3.8.1(CCL,CAA);LGB3.8.2(CCL)
;
LGB3.8.3(CCL);3.8.4(CCL);3.8.5(CC
L)
LGB3.91(CCL,CAA)
LGB3.11.1(CCL,CAA)
LGB4.4.1( CCL);LGB4.4.2(CCL,CCE
C);LGB4.4.3(CCL,CCEC);LGB4.4.4(
CCL,
CCEC);LGB4.4.5( CCL,CCEC,CD)

U
NI
D
A
D
E
1
2

Participar  nunha  entrevista  de
traballo
Estrutura obrigativo-instrucional
Deportes e actividades acuáticas /
Onomatopea,  palabra  tabú  e
eufemismo
Sintaxe (IV)
Xuntos ou separados?
Historia  da  lingua  (III).  a  lingua
galega de 1975  á actualidade

B2.2
B3.8
B3.11
B4.6

LGB2.2.1(CCL);LGB2.2.2(CCL,CSC
)
LGB3.8.1(CCL,CAA);LGB3.8.2(CCL)
;
LGB3.8.3(CCL);3.8.4(CCL);3.8.5(CC
L)
LGB3.11.1 ( CCL,CAA)
LGB4.4.1( CCL);LGB4.4.2(CCL,CCE
C);LGB4.4.3(CCL,CCEC);LGB4.4.4(
CCL,
CCEC);LGB4.4.5( CCL,CCEC,CD)

U
NI
D
A
D
E
1
3

A  literatura  galega  desde
comezos do século XX até 1936

B5.1
B5.2
B5.3

LGB5.1.1(CCL );LGB5.1.2 (CCL)
LGB5.2.3(CCL)
LGB5.3.1( CCL )

U
NI
D
A

A literatura galega desde 1936 até
a Xeración dos 50

B5.1
B5.2
B5.3

LGB5.1.1(CCL );LGB5.1.2 (CCL)
LGB5.2.3(CCL)
LGB5.3.1( CCL )
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D
E
1
4

U
NI
D
A
D
E
1
5

A literatura galega desde os anos
50 até a actualidade

B5.1
B5.2
B5.3

LGB5.1.1(CCL );LGB5.1.2 (CCL)
LGB5.2.3(CCL)
LGB5.3.1( CCL )

1.4. TEMPORALIZACIÓN

A secuenciación dos diferentes cursos da ESO  lévanos a establecer a seguinte

temporalización para o desenvolvemento da nosa programación:

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

LG 1º ESO Unidade 1 ata a 4 Unidade 5 ata a 8 Unidade 9 ata a 12

LG 2º ESO Unidade 1 ata a 3 Unidade 4 ata a 6 Unidade 7 ata a 9

LG 3º  ESO Unidade 1 ata a 3 Unidade 4 ata a 6 Unidade 7 ata a 9

LG 4º ESO Unidade 1 ata a 4;
13

Unidade 5 ata a 8;
14

Unidade 9 ata a 12;
15

SLE: LP ESO Unidade 1 -2 Unidade 3-4 Unidade 5

Co fin de acadarmos unha mellor consecución dos obxectivos, esta temporalización

poderá ser modificada segundo a evolución de cada un dos grupos.

Na materia de Segunda Lingua Estranxeira: Portugués desenvolverémola en catro

bloques, tal e como se expuxo anteriormente nos contidos. Estes serán achegados ao

alumnado progresivamente en cada avaliación. Deste xeito en todas as avaliacións se

desenvolverán contidos referentes aos catro bloques: a) escoitar, falar e conversar; b) ler

e escribir; c) coñecemento da lingua e d) aspectos socioculturais.

1.5 AVALIACIÓN
1.5.1 Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
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Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe para a ESO aparecen recollidos

no Decreto 86/2015 na páxina 2681 e seguintes. Nesta relación só se reproducen aqueles

criterios e estándares nos que máis se incidirá nesta programación, de aí que os non

transcritos, se ben se terán en conta, non serán imprescindibles para superar a materia.

1º ESO Lingua galega e literatura
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 
B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais
(noticias de actualidade) e elaborar un resumo. 

LGB1.1.1.  Comprende  e  interpreta  a  intención  comunicativa  de  textos  orais
sinxelos (noticias de actualidade). 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a
resumos. 
B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos
social e académico e seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con
progresiva autonomía. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes
en textos orais do ámbito social e académico. 
B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas,
tanto espontáneas como planificadas. 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas,
ton, timbre, volume) e o significado da linguaxe non verbal. 
B1.4.  Identificar  e  contrastar  o  propósito  comunicativo en textos orais  dos medios  de
comunicación, analizar criticamente os seus contidos e identificar prexuízos ou mensaxes
discriminatorias. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias
de programas informativos. 

LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou
discriminacións. 
B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e mostrar unha
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1.  Aprecia  a  emisión  dunha  pronuncia  correcta,  recoñece  os  erros  de
produción oral propia e allea e propón solucións para melloralas. 
B1.7.  Producir  textos orais,  en intervencións espontáneas,  adecuadas á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en  intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando
as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así
como a fonética galega (pronuncia das 7 vogais, n velar, fonema fricativo palatal xordo). 
B1.8.  Participar  activamente  en  situacións  propias  do  ámbito  académico  (pedir
aclaracións, intercambiar opinións e expoñer conclusións). 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, respectando as
regras de interacción. 
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B1.10. Producir discursos breves e comprensibles sobre temas da vida cotiá, de interese
persoal ou social. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e
expresa  a  súa  opinión,  fai  invitacións  e  ofrecementos,  e  pide  e  dá  indicacións  ou
instrucións sinxelas. 
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e
resumos. 

LGB2.1.4. Busca o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra
ou deduce o significado polo contexto. 

LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a
través  de  distintos  recursos:  xornais,  revistas,  libros,  enciclopedias,  buscadores  de
internet. 
B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións sociais en
ámbitos  próximos  á  experiencia  do  alumnado:  mensaxes  electrónicas  ou  de  móbil  e
normas e instrucións de uso. 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida
cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de
uso. 
B2.3.  Comprender,  interpretar  e  sintetizar  escritos  dos  medios  de  comunicación,
especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación,
especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 
B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito académico do alumnado,
especialmente,  textos  descritivos,  narrativos  e  expositivos  sobre  as  distintas  materias
curriculares:  webs  educativas,  información  de  dicionarios,  enciclopedias  en  distintos
soportes. 

LGB2.4.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza  textos  propios  da  vida  académica:
webs  educativas,  información  de  dicionarios,  glosarios  e  enciclopedias  en  distintos
soportes. 

LGB2.4.2.  Segue  instrucións para  realizar  tarefas  de aprendizaxe  guiadas,  con
progresiva autonomía. 
B2.5. Utilizar de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar
modelos de composición escrita. 

LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e
consultar modelos de composición escrita. 
B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto
pola puntuación do texto. 
B2.8.  Planificar,  producir  e  revisar  o  escrito  co  fin  de  producir  textos  adecuados,
coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o
contido do texto. 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto
(os parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas). 
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LGB2.8.5.  Revisa  o  texto  con  respecto  ás  normas  morfolóxicas,  ortográficas  e
tipográficas. 
B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos sinxelos propios da vida cotiá e das
relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 

LGB2.9.1.  Produce  textos  propios  das  relacións  sociais:  notas,  cartas,  avisos,
mensaxes electrónicas ou de móbil. 
B2.10.  Producir,  a  partir  dun  modelo,  textos  propios  dos  medios  de  comunicación,
fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

LGB2.10.2.  Coñece a estrutura do xornal  (seccións e xéneros)  e os elementos
paratextuais que acompañan as noticias. 
B2.11.  Producir,  en  soporte  papel  ou  dixital,  textos  propios  da  vida  académica,
especialmente,  resumos,  exposicións  sinxelas  e  conclusións  sobre  as  tarefas  e
aprendizaxes realizadas. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel  ou dixital,  textos descritivos, narrativos e
expositivos propios da vida académica, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e
conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 
B2.12.  Producir  textos  de  distintos  xéneros:  descricións,  narracións  de  feitos  e
exposicións de ideas e conceptos. 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e
exposicións de ideas e conceptos. 
B2.13.  Usar, con progresiva  autonomía,  as  TIC  (procesadores  de texto  e  correctores
ortográficos) para planificar, revisar e mellorar a presentación dos escritos. 

LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e revisar a
ortografía. 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 
B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e
vocabulario traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade
nun rexistro axeitado á situación. 
B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

LGB3.2.1.  Recoñece  e  pronuncia  correctamente  os  fonemas  propios  da  lingua
galega. 
B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en calquera
soporte, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma. 

LGB3.3.1.  Obtén,  de xeito  autónomo, información lingüística relativa á clase de
palabras e normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 
B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua
galega. 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica
dos textos. 
B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual. 

LGB3.5.1.  Analiza  e  usa  correctamente  a  puntuación  de  acordo  coa  cohesión
textual. 
B3.6.  Recoñecer  e  explicar  o  uso  das  distintas  categorías  gramaticais,  utilizar  este
coñecemento para distinguir erros e diferenciar as flexivas das non flexivas. 
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LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza
este coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas. 
B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas,
dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

LGB3.10.1.  Recoñece  as  modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 
B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación
e a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade
dun pobo, valorar positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da
humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes
e como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da
identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero
humorístico. 

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. 
LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. 
LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música,

xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. 
B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo das
diferentes contornas familiares do alumnado. 

LGB4.2.1.  Describe  e  analiza  a situación  sociolingüística  de Galicia  a  partir  do
estudo da súa contorna familiar e a do resto do alumnado. 
B4.3.  Adquirir  vínculos  positivos  cara  ao  uso  do  galego  e  asumir  a  importancia  da
contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.3.1.  Analiza  a  súa  propia  práctica  lingüística  e  valora  a  importancia  de
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 
B4.4. Coñecer a situación sociolinguüística e legal das linguas de España. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 
B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e
vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na da súa contorna. 
B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. 

LGB4.6.1.  Aprecia  as  variantes  diatópicas  do  galego  como símbolo  de  riqueza
lingüística e cultural. 

LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos
propios da súa zona. 
Bloque 5. Educación literaria 
B5.1.  Ler, con regularidade e  de maneira  guiada,  obras  literarias  para  desenvolver  o
criterio lector; expoñer unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade,
relacionando o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos,
procurando asimilar os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

LGB5.1.1.  Le,  con  regularidade  e  de  maneira  guiada,  obras  literarias  para
desenvolver  o  criterio  lector;  expón unha opinión  persoal  sobre  a  lectura  dunha obra
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axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 
B5.2.  Comparar  textos  literarios  e non literarios  e  diferenciar  textos  dos tres  grandes
xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

LGB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e
similitudes. 

LGB5.2.2.  Diferencia  textos  dos  tres  grandes xéneros  a  partir  dos  seus  trazos
característicos máis xerais. 
B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e apreciar os seus
compoñentes e procedementos máis relevantes. 

LGB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os
seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

LGB5.6.1.  Escribe  textos  sinxelos  de  intención  estética,  servíndose  dos
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
B5.7. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos do cómic e a canción como
linguaxes artísticas. 

LGB5.7.1.  Describe  e  caracteriza  os  trazos definitorios  básicos do cómic  como
linguaxe artística. 

LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios. 
LGB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como

linguaxe artística. 

2º ESO Lingua galega e literatura
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os
datos  relevantes  de  diferentes  textos  orais  dos  medios  de  comunicación  (crónicas,
reportaxes e documentais) e elaborar esquemas e resumos.

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

LGB1.1.2.  Traslada  a  información  relevante  de  discursos  orais  dos  medios  de
comunicación audiovisual a esquemas ou resumos.
B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes
de diferentes textos orais dos ámbitos social e educativo.

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes
en textos orais do ámbito social e educativo.
B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da
actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas.

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas,
ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non
verbal.
B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación,
analizar  criticamente  os  seus  contidos  e  interpretar  as  connotacións  e  mensaxes
discriminatorias implícitas.
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LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención
comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas.

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

LGB1.4.3.  Reflexiona sobre  as  mensaxes e  rexeita  usos lingüísticos  que levan
implícitos prexuízos
B1.5. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e amosar unha
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

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

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

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica
habitual.
B1.6.  Producir  textos orais,  en intervencións espontáneas,  adecuadas á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

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

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

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

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.
B1.7.  Coñecer  e  aplicar,  con  axuda  das  TIC,  técnicas  e  estratexias  para  realizar
exposicións orais planificadas.

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

LGB1.7.2.  Emprega  as  TIC  para  facer  as  súas  presentacións  máis  claras  e
atractivas visualmente.
B1.8. Participar activamente en situación propias do ámbito educativo e de interese para o
alumnado que xeren intercambio de opinión.

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

LGB1.8.2.  Cínguese  ao  tema,  non  divaga  e  atende  ás  instrucións  da  persoa
moderadora nos debates e coloquios.
B1.9.  Aplicar  técnicas  e  estratexias  para  falar  en  público,  en  situacións  formais  ou
informais, de forma individual ou en grupo.

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

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

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral.
LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos.
B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis
culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa.

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique
solicitar unha información ou un servizo.
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LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao
destinatario e á situacióncomunicativa.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.1.  Aplicar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  e  as  normas  do  uso  lingüístico  para
resolver problemas de comprensión.

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

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

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

LGB2.1.5.  Compila  información para comprender  e ampliar  o  coñecemento das
mensaxes:  busca  bibliografía;  consulta  libros,  revistas,  xornais;  utiliza  recursos
audiovisuais e buscadores de internet.
B2.2.  Comprender  e  interpretar  textos  propios  da  vida  cotiá  e  das  relacións  sociais:
diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.

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

LGB2.2.3.  Comprende  e  interpreta  normas  de  convivencia,  regras  de  xogos,
correspondencia escolar.
B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos medios de
comunicación (noticias).

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

LGB2.3.2.  Localiza  a  información  destacada  de  textos  propios  dos  medios  de
comunicación: portadas e titulares.
B2.4.  Comprender  e  interpretar  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  propios  da  vida
educativa,  especialmente,  os  instrutivos  e  expositivos:  webs  educativas,  dicionarios,
glosarios e enciclopedias.

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

LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se
expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares.
B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras fontes e
integrar os coñecementos adquiridos non proceso de aprendizaxe continua.

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

LGB2.5.2.  Coñece  e  utiliza  habitualmente  dicionarios  impresos  ou  en  versión
dixital.
B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificar usos
lingüísticos discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou desacordo e respecto ás
mensaxes expresadas.

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

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

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.
LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais.

B2.7. Ler en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á
súa función.
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LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os
signos de puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe.
B2.8.  Usar  procedementos  de  planificación  e  revisión  para  conseguir  a  adecuación,
coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións internas e externas do texto.

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto.
LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.
LGB2.8.4.  Usa os  signos  de puntuación  do texto  en  relación  coa organización

oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas
expresadas)

LGB2.8.5.  Revisa  e  reescribe  o  texto  con  respecto  polas  regras  ortográficas  e
morfolóxicas.
B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais: diarios,cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, 
cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.
B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación
a partir dun modelo (noticias).

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de
comunicación a partir dun modelo (noticias).
B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios,
resumos,  informes  de  tarefas,descricións  e  explicacións  sobre  contidos  das  materias
curriculares.

LGB2.11.1.  Produce,  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  de  carácter  educativo:
cuestionarios, resumos,  informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos
das materias curriculares.
B2.12.  Producir  e  sintetizar,  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  de  distinta  tipoloxía,
fundamentalmente, narracións e descricións.

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

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto
resumido.
B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: procesadores de texto,
programas de presentación e dicionarios electrónicos.

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto,
programas  de  presentación,  dicionarios  electrónicos,  e  correctores  para  textualizar  e
revisar e mellorar os escritos.
B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como unha forma de comunicar
experiencias, ideas e coñecementos propios.

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación
social  fundamental  para  comunicar  experiencias  e  para  adquirir  e  transmitir
coñecementos.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e
vocabulario traballado na aula.

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade
nun rexistro axeitado á situación comunicativa.
B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.

LGB3.2.1.  Recoñece  e  pronuncia  correctamente  os  fonemas  propios  da  lingua
galega.
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B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta, en papel ou en
soporte electrónico, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma.

LGB3.3.1.  Obtén,  de  xeito  autónomo,  información  lingüística  de  todo  tipo  en
dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta.
B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos.

LGB3.4.1.  Completa,  transforma  e  valora  textos  orais  ou  escritos  de  maneira
adecuada e correcta atendendo ás normas.
B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

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

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica
dos textos.
B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual.

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual.
B3.7.  Recoñecer  a  estrutura  de  substantivos  e  verbos  e  da  súa  caracterización
morfolóxica para mellorar a comprensión e produción textuais.

LGB3.7.1.  Coñece  e  utiliza  adecuadamente  substantivos  e  formas  verbais  na
comprensión e produción de textos orais e escritos.
B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, así como os
mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.

LGB3.8.1.  Identifica  e  usa  distintos  tipos  de  conectores  de  espazo,  oposición,
contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle
proporcionan cohesión a un texto.
B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, orais e escritos, cun
estilo cohesionado e correcto.

LG3.9.1.  Completa,  transforma  e  elabora  enunciados  de  maneira  axeitada  e
correcta atendendo aos compoñentes sintácticos.
B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación
e a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe.

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a
partir da avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora.
Bloque 4. Lingua e sociedade
B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade
dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e
coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran.

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

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

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

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

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e
xogos) e educativos en lingua galega adaptados á súa idade e compáraos con outros
similares da lusofonía.
B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da
lingua galega no contorno.
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LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu
contorno (concello e comarca), compáraa coa situación doutros contextos e analiza as
diferenzas.

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos.
B4.3.  Coñecer  as  principais  iniciativas  normalizadoras  no  ámbito  educativo,  adquirir
vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual
no desenvolvemento da lingua galega.

LGB4.3.2.  Analiza  a  súa  propia  práctica  lingüística  e  valora  a  importancia  de
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega.
B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español.

LGB4.4.1.  Coñece  a  lexislación  que  regula  a  utilización  do  galego  e  a  súa
promoción no ámbito educativo e local.
B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos
de carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do
seu contorno.
B4.6. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da
variedade  estándar  da  lingua  galega  e  valorala  como  variante  unificadora,  así  como
apreciar a variante diatópica propia.

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego.
LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa

como variante unificadora.
LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos

propios da súa zona.
Bloque 5. Educación literaria
B5.1.  Ler  con  regularidade  obras  literarias  e  desenvolver  criterio  lector;  expor  unha
opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o seu sentido coa
propia  experiencia  e  outros  coñecementos  adquiridos  e  valorar  o  uso  dos elementos
propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe.

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón
unha opinión persoal  sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos.
B5.2.  Ler  expresiva  e  comprensivamente  e  facer  audicións  de  poemas  recitados  ou
cantados,  determinar  o tema principal,  a estrutura xeral  e  pór  de relevo os principais
recursos estilísticos.

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados
ou cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais
recursos estilísticos.
B5.3.  Ler  expresiva  e  comprensivamente  textos  narrativos  breves,  localizando  e
describindo os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo,
espazo e personaxes principais.

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e
describe os elementos estruturais  e formais máis salientables:  punto de vista,  tempo,
espazo e personaxes principais.
B5.4.  Ler  dramatizada  e  comprensivamente,  visionar  pezas  teatrais  e  recoñecer  os
compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece
os compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.
B5.5.  Comparar  textos  pertencentes  a diferentes xéneros e  subxéneros,  sinalando as
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
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LGLB5.5.1.  Compara  textos  pertencentes  aos  diferentes  xéneros,  sinalando  as
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos subxéneros e
a funcionalidade dos recursos retóricos.

LGB.5.6.1.  Analiza  textos  literarios,  de  maneira  guiada,  identifica  os  trazos dos
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos.
B5.7.  Escribir  textos  de  intención  estética  servíndose  dos  coñecementos  literarios
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

LGLB5.7.1.  Escribe  textos  de  intención  estética  servíndose  dos  coñecementos
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.
B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.

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

LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica
nunha ou varias secuencias fílmicas.
B5.9. Servirse, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen
as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.

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

2ESO. Segunda lingua estranxeira: portugués
Bloque1. Comprensión de textos orais
B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal moi
básica (nome, idade, gustos, etc.), así como instrucións e peticións elementais relativas
ao comportamento na aula.

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos
persoais ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale
de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita.
B1.2. Usar estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial,
os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido
xeral  do  que  se  escoita  con  axuda  de  elementos  verbais  e  non  verbais,  e  uso  dos
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e
cando)  que  dan  lugar  a  inferencias  do  significado  baseadas  no  contexto,  e  as
experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.

SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades
inmediatas (números, datas, prezos, etc.) e temas con que teña moita familiaridade, e
segue instrucións e consignas de aula.
B1.3.  Comprender  o  sentido  global  e  as  informacións específicas  máis  relevantes  de
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, seguir instrucións ou indicacións,
identificar persoas, obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico) emitidas cara a
cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre situacións habituais de comunicación, se
se fala moi amodo e con moita claridade.

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos
orais breves (instrucións e comunicados) con estruturas previamente traballadas, léxico
moi común relacionado con necesidades inmediatas, procedentes
de  medios  audiovisuais  ou  de  internet,  sempre  que  se  fale  de  xeito  pausado  e  ben
articulado, e poida volver escoitar o dito.
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B1.4. Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas cotiáns
habituais  e  de  necesidade  inmediata,  previamente  traballados,  relativas  ao  ámbito
persoal, sempre que se fale con lentitude, articulando de forma clara e comprensible.

SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas
nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/
a, a familia, a escola, o tempo libre, ou a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto
ou un lugar.
Bloque 2. Produción de textos orais
B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que
as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe.

SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo
uso  da  lingua  estranxeira  en   iferentes  situacións  comunicativas,  esforzándose  por
utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou
aclaracións.
B2.2.  Interactuar  de  xeito  sinxelo  en  intercambios  claramente  estruturados,  utilizando
fórmulas moi básicas relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e presentacións,
colaborando para entender e facerse entender.

SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas, preguntas
sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre
en situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar.
B2.3. Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a e sobre accións e
nocións (horarios, datas, cantidades) moi habituais da vida diaria, usando un repertorio
básico de palabras e frases moi simples memorizadas, e facéndose comprender aínda
que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito.

SLEB2.3.  Desenvólvese  entendendo  o  suficiente  e  facéndose  entender  en
situacións moi habituais relacionadas
con necesidades inmediatas nas que pide e se dá información sobre lugares, horarios,
datas, prezos, cantidades e actividades
máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar.
B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, lugar de residencia,
familia, orixe, gustos, posesións, etc.), utilizando un repertorio moi básico de expresións
moi sinxelas e habituais sobre eses datos.

SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas
que establece contacto social elemental, intercambia información moi básica, manifesta
os seus gustos, fai invitacións elementais e ofrecementos, e pide e
dá indicacións moi básicas para ir a un lugar.

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a
e sobre gustos, preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi
básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a
colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
B3.1.  Utilizar  estratexias de lectura (recursos ás imaxes,  títulos e outras informacións
visuais, e aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos
transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información
máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas.

SLEB3.1.  Comprende  con  fluidez  textos  adaptados  relativos  a  temas  do  seu
interese.
B3.2. Seguir instrucións básicas e comprender avisos, obrigas e prohibicións moi sinxelas
e predicibles, e traballadas previamente.
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SLEB3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, referidas
a necesidades inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio
visual.

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e ben
estruturados, con conectores moi básicos e relativos a temas da propia experiencia.

SLEB3.3.  Comprende  información  básica  e  sinxela  de  correspondencia  persoal
breve na que se fala de si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses referidos a
temas moi cotiáns e propios da súa idade.
B3.4.  Comprender  textos  propios  de  situacións  cotiás  próximas,  como  invitacións,
felicitacións, notas, avisos, billetes de  transporte, entradas, etiquetas ou xogos coñecidos.

SLEB3.4.  Comprende  información  esencial  e  localiza  información  específica  en
material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos e listas de prezos.
Bloque 4. Produción de textos escritos
B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria,
finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final)
a partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula.

SLEB4.1. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e
enunciados  traballados  previamente,  para  transmitir  información,  ou  con  intencións
comunicativas propias da súa idade e do seu nivel escolar.
B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal.

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e
relativa ao seus datos persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos,
etc.).
B4.3.  Escribir  mensaxes  moi  sinxelas  e  moi  breves  con  información,  instrucións  e
indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade.

SLEB4.3.  Escribe  notas,  listaxes,  tarxetas  postais,  felicitacións  e  mensaxes  en
soporte dixital moi sinxelas e breves, relativas a necesidades inmediatas.
B4.4.  Producir  textos  curtos  a  partir  de  modelos  sinxelos  e  básicos,  cunha finalidade
determinada propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, en
soporte  tanto  impreso  como  dixital,  amosando  interese  pola  presentación  limpa  e
ordenada do texto.

SLEB4.4.  Escribe  correspondencia  moi  breve  e  sinxela,  a  partir  dun  modelo,
substituíndo unha palabra  ou expresión  por  outra  para  unha funcionalidade ou tarefa
determinada  (felicitar,  informar,  preguntar,  etc.)  tanto  de  forma  manuscrita  como  en
formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada.
Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe
B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis básico,
recoñecendo  o  seu  significado  evidente,  e  pronunciar  e  entoar  con  razoable
comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender.

SLEB5.1.  Identifica  sons e grafías  de fonemas básicos,  produce con suficiente
intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas
(nasalización,  sonorización,  etc.),  e  iníciase no uso de patróns moi  básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras e frases.
B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, con
corrección suficiente para o seu nivel escolar.

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias
da  lingua  estranxeira  no  desenvolvemento  do  proceso  comunicativo  oral  e  escrito
(saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas
diferenzas que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc.
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B5.3.  Utilizar  para  a  comprensión  e  a  produción  de  textos  orais  e  escritos  os
coñecementos  socioculturais  e  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  relacións
interpersoais, comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía
máis básicas nos contextos respectivos.

SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos
e  de  hipóteses  de  significados  tomando  en  consideración  os  coñecementos  e  as
experiencias noutras linguas.
B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece
a partir das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.

SLEB5.4.  Comprende  e  comunica  o  propósito  solicitado  na  tarefa  ou  ligado  a
situacións  de  necesidade  inmediata  da  aula  (pedir  ou  dar  información  sobre  datos
persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios,
moi básicos e traballados previamente.
B5.5.  Distinguir  e  levar  a  cabo as funcións demandadas polo propósito  comunicativo,
mediante os expoñentes básicos das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar
no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados en clase previamente.

SLEB5.5.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,  folletos,
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias
linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.
B5.6.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,  folletos,  carteis,
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares
como  outras  presentes  no  centro  docente,  relacionados  cos  elementos  transversais,
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

3º ESO Lingua galega e literatura
Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe correspóndese cos do Decreto
86/2015, se ben a continuación só indicaremos aqueles imprescindibles para superar a
materia.
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
B1.1. Comprender e interpretar a  intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a
idea  principal  e  as  secundarias,  o  datos  relevantes  de  textos  orais  dos  medios  de
comunicación audiovisual.

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

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou 
resumos.
B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos.

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais.
B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito 
educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas) e identificar as 
ideas principais e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e 
diferenciar as explicacións dos argumentos.
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LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates,
relatorios e mesas redondas dentro do ámbito educativo e elabora un esquema ou 
resumo.

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou 
en contra.
B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante
os prexuízos que se poidan asociar a ela.

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

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 
maneira de pronunciar a lingua galega.
B1.7. Participar activamente en situación propias do ámbito educativo e de interese para o
alumnado que xeren intercambio de opinión.

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

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito 
adecuado, escoita activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida.
B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou 
informais, de forma individual ou en grupo.

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

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do 
pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo).
B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis 
culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa.

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e 
expresa a súa opinión.
B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás súas producións.
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos.

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e
resumos.
B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias,
actas de reunión e regulamentos.

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

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito coa tipoloxía textual.
B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de comunicación e distinguir
entre información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes.

LGB2.3.1.  Comprende  e  interpreta  textos  xornalísticos,  fundamentalmente  en
entrevistas, crónicas e reportaxes.
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LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan
B2.4.  Comprender  e  interpretar  textos  de  carácter  educativo,  especialmente  os
expositivos e explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta.

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

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e
webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe.
B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos textos expositivos e
explicativos.

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas
de textos expositivos e explicativos.
B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas e outros
recursos relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar información.

LGB2.6.1.  Aplica  correctamente  o  sistema  de  procura  na  biblioteca  e  nos
buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información.
B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais: convocatorias, actas de reunión e intervencións en foros.

LGB2.9.1.  Produce,  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  da  vida  cotiá  ou  das
relacións  sociais,  segundo  os  modelos  propostos  na  aula:  convocatorias,  actas  de
reunións e intervencións en foros.
B2.10.  Producir,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  textos  xornalísticos  informativos  e  de
opinión, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes.

LGB2.10.1.  Produce,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  textos  xornalísticos,
fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes.
B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital,  textos expositivos do ámbito educativo:
informes e proxectos sobre tarefas educativas das materias curriculares.

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos
sobre  distintas  materias  curriculares  elaborados  a  partir  de  información  obtida  en
bibliotecas e outras fontes de información.
B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con
respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas

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

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

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido
(temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais).
B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir as
producións escritas.

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

Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais.
B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación.

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente.
B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e as unidades que as 
desempeñan.
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LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as desempeñan.
B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas producións propias os 
diferentes conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión.

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros 
mecanismos que lle achegan cohesión a un texto.
B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións propias 
segundo estes parámetros.

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión 
temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os 
parámetros anteriores.
B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais e escritos.

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

Bloque 4. Lingua e sociedade
B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e  de sinal de identidade
dun pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e
coñecer a importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta comunidade
cultural.

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma 
axeitada á realidade galega.
B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da 
lingua galega.

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia.
LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas.
LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes 

elementos no seu propio discurso.
B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos positivos cara ao 
uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no desenvolvemento da 
lingua galega.

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega.
LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 

contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega.
B4.4. Recoñecer os principias elementos na orixe e formación da lingua galega, así como 
identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 
lingua desde os seus inicios ata 1916.

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

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

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 
relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.
Bloque 5. Educación literaria
B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da literatura galega desde
as súas orixes na Idade Media ata 1916.

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media ata 1916.
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LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 
característicos.
B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de cada período.

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

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

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de 
diferentes épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s).
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916.

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

 
4º ESO Lingua galega e literatura
B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as
secundarias,  a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación
audiovisual.

LGB1.1.1.  Comprende  o  sentido  global  de  textos  orais  dos  medios  de
comunicación audiovisuais,  identifica o propósito,  a  tese e os argumentos de noticias
debates ou declaracións, determina o tema e recoñece a intención comunicativa  do/da
falante.

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema,
así como a idea principal  e as secundarias.

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias, debates e
procedentes dos medios de comunicación e recoñece a validez dos argumentos.
B1.2.  Comprender  e  analizar  textos  expositivos  e  publicitarios,  diferenciar  neles
información, opinión e persuasión.

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e
identifica as estratexias de enfatización.

LGB1.2.3.  Analiza  os  elementos  non  verbais,  en  especial  a  imaxe  (mensaxe
icónica) e o son (diálogo, ruídos e música), en anuncios publicitarios ou outro tipo de
comunicacións orais.
B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos utilizados no
ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas).

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates,
relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo.

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou
en contra dunha opinión ou postura.
B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais.
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LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de
calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das
variedades dialectais.
B1.5.  Coñecer,  usar  e  valorar  a  adecuación,  a  coherencia,  a  cohesión  e  a  claridade
expositiva, así como normas de cortesía nas intervencións orais propias da actividade
educativa, tanto espontáneas como planificadas.

LGB1.5.1.  Identifica  os  recursos  que  proporcionan  adecuación,  coherencia  e
cohesión ao discurso.

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e
respecta as opinións alleas.

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas,
ton, timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así
como o autocontrol das emocións ao falar en público.
B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e
amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

LGB1.65.1.  Recoñece a  emisión dunha pronuncia  galega correcta,  identifica os
erros  na  produción  oral  allea  e  produce  discursos  orais  que  respectan  as  regras
prosódicas e fonéticas da lingua galega.

LGB1.6.2.  Recoñece  e  rexeita  argumentadamente  os  prexuízos  que  se  poidan
asociar á pronuncia propia da lingua galega.

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade
habitual do seu contexto.
B1.7.  Producir  textos orais,  en intervencións espontáneas,  adecuadas á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en  intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando
as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema
fricativo palatal xordo).

LGB1.7.3.  Emprega nas intervencións orais  espontáneas expresións propias do
galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.
B1.8.  Manifesta  una  actitude  crítica  e  reflexiva  que  permite  identificar  prexuízos  e
mensaxes discriminatorias.

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias
que proveñen dos medios de comunicación.

LGB1.8.2.  Rexeita  argumentadamente  os  usos  lingüísticos  que  levan  implícitos
prexuízos ou discriminacións.
B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras de traballos e de informacións de
actualidade, coa axuda das TIC

LGB1.9.1. Planifica a produción  oral, estrutura o contido, revisa os borradores e
esquemas.

LGB1.9.2.  Presenta  os  contidos  de  forma  clara  e  ordenada  e  con  corrección
gramatical.

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.
LGB1.9.4.  Emprega  axeitadamente  os  elementos  prosódicos  e  (entoación  e

pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición
do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público.
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LGB1.9.5.  Emprega  as  TIC  para  documentarse  bibliograficamente,  revisar
gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora.
B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e
recoñecer en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas.

LGB1.10.1.  Recoñece  erros  (incoherencias,  repeticións,  ambigüidades,  pobreza
léxica, erros fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos
nas súas producións.
B1.11. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións
acerca dun tema de actualidade.

LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de  forma  comprensible  e  convincente  e
comenta as contribucións das persoas interlocutoras.

LGB1.112 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as
quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria.
B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así
como noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais.
B1.13.  Valorar  a  lingua oral  como un instrumento útil  na aprendizaxe e nas relacións
sociais.

LGB1.13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil
na aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos

LGB2.1.1.  Emprega  pautas  e  estratexias  que  facilitan  a  análise  do  contido
(resumos, cadros, esquemas e mapas conceptuais).

LGB2.1.2.  Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e
recursos alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar problemas
de comprensión.

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto.
LGB2.1.4.  Deduce información  global  do  texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e

implícitos.
B2.2.  Comprender  e  interpretar  textos  escritos  propios  da vida  cotiá  pertencentes  ao
ámbito laboral, administrativo e comercial.

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos
propios da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, administrativo e comercial.

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes
a distintos ámbitos:  laboral  (currículo,  carta  de presentación,  ficha de contratación  en
empresas  e  redes  sociais  de  procura  de  emprego,  contrato,  nómina  e  vida  laboral),
administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial,
carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación).
B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais
de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de
temas especializados en internet.

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de
consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de
temas especializados en internet.

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas.
B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos.

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos.
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LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados
nun texto.
B2.5. Comprende e interpreta textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial,
columna e artigo de opinión.

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión:
carta ao director, editorial, columna e artigo de opinión.

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre
información, opinión e persuasión.
B2.6.  Comprende  e  interpreta  as  mensaxes  explícitas  e  implícitas  que  transmiten  os
textos publicitarios dos medios de comunicación.

LGB2.6.1.  Comprende  e  interpreta  as  mensaxes  explícitas  e  implícitas  que
transmiten os textos publicitarios dos medios de comunicación (anuncios).

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que
proveñen dos medios de comunicación.
B2.7.  Identificar  os  usos  lingüísticos  que  conteñan  prexuízos  ou  mensaxes
discriminatorias.

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou
mensaxes discriminatorias.

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de
medios de comunicación con especial atención á publicidade.
B2.8.  Usar  e  seleccionar  materiais  de  consulta  das  bibliotecas  e  doutras  fontes  de
información impresa ou en formato dixital.

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da
consulta de materiais en distintos soportes.

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar
os coñecementos adquiridos nos seus escritos.
B2.9.  Empregar  estratexias  e  técnicas  axeitadas  para  producir  escritos  adecuados,
coherentes  e  ben  cohesionados  desde  o  punto  de  vista  comunicativo  (planificación,
organización, redacción e revisión).

LGB2.9.2.  Utiliza o rexistro  adecuado en función  da tipoloxía  textual  e  do  acto
comunicativo.

LGB2.9.3.  Ordena  as  ideas  e  estrutura  os  contidos  en  unidades  sintácticas
consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión.

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese
das ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para
aplicalas correctamente.

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto
é  correcta  e  que  non  se  cometen  erros  ortográficos,  gramaticais,  de  formato  ou  de
presentación.
B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir
os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións.

LGB2.10.1.  Usa  as  TIC  para  a  corrección  dos  textos:  corrector  ortográfico  do
procesador de textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da
lingua galega.

LGB2.10.2.  Usa procesadores de textos para mellorar a  presentación dos seus
escritos, especialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada
unha das funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración
de páxinas, índice, esquemas etc.
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B2.11. Producir, respectando as súas características formais e de contido, textos propios
da  vida  cotiá  pertencentes  a  distintos  ámbitos  tanto  en  formato  papel  como  dixital:
laborais, administrativos e comerciais.

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características formais e de contido, e
en soporte tanto impreso como dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos
ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e
redes sociais de procura de emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude ou
instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de
reclamación).
B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión.

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de
opinión.
B2.13. Producir en soporte impreso ou dixital textos argumentativos, redactados a partir
da información obtida de distintas fontes.

LGB2.13.1.  Elabora,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  textos  argumentativos,
redactados a partir da información obtida de distintas fontes.

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a
partir dun tema dado sen documentación previa.

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin
parafrasear o texto de partida.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de  léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais, así como da fraseoloxía.

LGB3.1.1.  Recoñece,  explica  e  usa  un  léxico  amplo  e  preciso  de  diferentes
categorías gramaticais.

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas
producións orais e escritas.
B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua
galega.

LGB3.2.1.  Recoñece  e  usa  correctamente  as  formas  verbais  e  as  perífrases
verbais da lingua galega e distingue os diversos tipos.
B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos
morfemas e as súas posibilidades combinatorias para crear novos termos e identificar a
súa procedencia grega ou latina.

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.
LGB3.3.3.  Recoñece  os  valores  de  prefixos  e  sufixos  e  as  súas  posibilidades

combinatorias para crear novas palabras.
B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.

LGB3.4.1.  Recoñece  e  usa  adecuadamente  a  fonética  da  lingua  galega,  con
especial atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar.
B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en
soporte electrónico, para resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma e
para enriquecer o propio vocabulario.

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta,  tanto en
papel como en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e
sintáctico)  e  de  normativa,  para  resolver  dúbidas,  e  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma e para ampliar o seu vocabulario.
B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua
galega nos discursos orais e escritos.
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B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica.
LGB3.7.1.  Analiza  e  usa  correctamente  a  puntuación,  de  acordo  coa  cohesión

sintáctica.
B3.8.  Recoñecer  e  usar  enunciados  e  oracións,  identificando  as  principais  regras  de
combinación impostas polo verbos.

LGB3.8.1.  Recoñece  enunciados  e  identifica  a  palabra  nuclear  que  o  organiza
sintáctica e semanticamente.

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os
seus complementos.

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega.
LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado.
LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta.

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, consecuencia, condición,
hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión
interna.

LGB3.9.1.  Recoñece,  explica e usa os nexos textuais  de causa,  consecuencia,
condición, hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de
cohesión interna.
B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e propios a estrutura, a construción e
xustificación dos parágrafos, a vinculación e progresión temáticas, e elabora textos de
acordo con estes parámetros.

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas.
LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios

e alleos.
LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e

empregando os mecanismos de progresión temática.
B3.11.  Identificar  e explicar  os trazos que permiten diferenciar  e clasificar  os xéneros
textuais, especialmente os argumentativos.

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes
xéneros textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias.
B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero e
elabora producións propias cunha adecuación apropiada.

LGB3.12.2.  Elabora  producións  lingüísticas  cunha  adecuación  apropiada  ao
contexto, ao tema e ao xénero textual.
Bloque 4. Lingua e sociedade.
B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade
dun pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e
coñecer e describir o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI.

LGB4.1.1.  Valora  a  lingua  como  medio  de  relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade  dun  pobo  e  argumenta  fundamentadamente  e  cun  discurso  propio  a  súa
postura.

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe
describir a súa importancia dentro das linguas do mundo no século XXI.
B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da
lingua  galega  nos  principais  ámbitos  e  contextos  sociais  e  privados  así  como  ás
tendencias de evolución.

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia
lingüística.

LGB4.2.2.  Describe  acertadamente  con  criterios  sociolingüísticos  a  situación
galega actual.
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LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía
apropiada.

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación
sociolingüística
B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir vínculos positivos cara
ao seu uso asumindo a importancia da contribución individual no desenvolvemento da
lingua galega.

LGB4.3.1.  Identifica  os  procedementos  de  normalización  e  argumenta
axeitadamente a necesidade de continuar con este proceso na lingua galega.

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada
fenómeno.

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

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa
importancia.
B4.4.  Recoñecer  os  principais  elementos  de  evolución  da  lingua  galega,  así  como
identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia social, e
sinalar as distintas etapas desde 1916.

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde
1916 ata a actualidade.

LGB4.4.2.  Recoñece os acontecementos relevantes  da historia  social  da lingua
galega desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas.

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

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

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC,
relacionados coa historia social da lingua galega desde 1916.
B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España.

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e
analiza criticamente textos (literarios e xornalísticos), gráficos ou documentos audiovisuais
que traten sobre a situación sociolingüística do Estado español.
B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.

LGB4.6.1.  Sinala  os  prexuízos  lingüísticos  atribuíbles  a  calquera  lingua  e
especialmente á galega e rebáteos cunha argumentación axeitada.

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso
de os ter, e rebáteos argumentadamente.
B4.7.  Recoñecer  e  valorar  os  principais  fenómenos  que  caracterizan  as  variedades
xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar.

LGB4.7.1.  Recoñece  os  principais  fenómenos  que  caracterizan  as  variedades
xeográficas da lingua galega.

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega.
LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora.
LGB4.7.4.  Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de

riqueza lingüística  e  cultural  e  rexeita  fundamentadamente  calquera  prexuízo  sobre  a
variación diatópica.

LGB4.7.5.  Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e
describe o influxo da situación sociolingüística nelas.
Bloque 5. Educación literaria.
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B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da literatura galega de
1916 ata a actualidade.

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916
ata a actualidade.

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura
galega de 1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos.
B5.2.  Seleccionar,  ler  autonomamente  e  comentar  obras  representativas  da  literatura
galega de 1916 ata a actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico, cultural
e sociolingüístico de cada período.

LGLB5.2.1.  Selecciona,  seguindo  criterios  razoados,  obras  representativas  da
literatura galega de 1916 ata a actualidade para a súa lectura.

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

LGLB5.2.4.  Compara  textos  literarios  dun  mesmo  período  ou  de  diferentes
períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos
definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico
do período ou períodos.
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.

LGLB5.3.1.  Le  expresiva,  compresiva  e/ou  dramatizadamente  textos  narrativos,
poéticos, teatrais e ensaísticos
representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.
B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a realización de
traballos e cita axeitada destes.

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

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

1.5.2 Contidos mínimos
Os  contidos  de  1º  ESO  son  os  que  recolle  o  Decreto  86/2015  e  que

aparecen  organizados  en  cinco  bloques  de  contidos.  A  continuación

relacionámolos de xeito abreviado.

1º ESO Lingua galega e literatura
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

• Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles propios
dos medios de comunicació, do ámbito social e académico. 

• Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación, con especial
atención aos programas informativos. 

• Coñecemento  e  aplicación,  con axuda das TIC,  de  estratexias necesarias para
producir textos orais sobre temas de actualidade. 

• Valoración  das  producións  orais  emitidas  cunha  fonética  e  prosodia  correcta  e
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

• Produción  de  discursos  orais,  en  intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa  desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección. 

62



• Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto
de vista comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.7
• Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva. 
• Comprensión  e  interpretación  de  textos  propios  da  vida  cotiá  e  das  relacións

sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado. 
• Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación e

textos do ámbito académico (descritivos, narrativos e expositivos). 
• Utilización da biblioteca e das TIC para obter información. 
• Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos

lingüísticos discriminatorios. 
• Produción, en formato papel ou dixital, de textos de distinto tipo (a vida cotiá, os

medios de comunicación, a vida académica...). 
• Uso das TIC na planificación, revisión e presentación dos escritos. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua
• Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso. 
• A fonética e a fonoloxía do galego. 
• Uso dos dicionarios e doutras fontes de consulta. 
• Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega e

da puntuación. 
• Recoñecemento,  uso  e  explicación  das  categorías  gramaticais  básicas  para  a

creación de textos. 
• Recoñecemento  e  uso  dos  mecanismos  da  cohesión  textual  e  dos  conectores

textuais máis comúns.
• Recoñecemento  das  modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,

desiderativas, dubitativas e imperativas . 
• Identificación  e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 
Bloque 4. Lingua e sociedade

• Valoración  das  linguas  como  medios  de  relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade dun pobo. 

• O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. A lusofonía. 
• Análise da situación sociolingüística. 
• Desenvolvemento  de  actitudes  positivas  cara  ao  proceso  de  recuperación  do

galego. 
• Situación sociolingüística e legal das linguas de España. 
•  Os prexuízos lingüísticos. 
• Recoñecemento  e  valoración  dos  principais  fenómenos  que  caracterizan  as

variedades diatópicas do galego. 
Bloque 5. Educación literaria

• Lectura de obras literarias para desenvolver o criterio lector. 
• Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres

grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 
• Lectura  expresiva  e  comprensiva  de  textos  poéticos,  narrativos  e  dramáticos.

Identificación dos seus compoñentes e características.
• Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción. 
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2º ESO Lingua galega e literatura.
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
•Comprensión,  interpretación  e  resumo  de  novas  de  actualidade  e  de  informacións
procedentes dos medios de comunicación.
•Comprensión, interpretación  e valoración de textos orais utilizados no ámbito social e
académico.
•Escoita  crítica  e  reflexiva  ante  as  mensaxes  discriminatorias  dos  medios  de
comunicación, con especial atención aos programas informativos.
•Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e actitude
crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
•Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
•Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias necesarias para
falar en público.
•Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados
sobre temas de interese persoal ou social.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.
•Coñecemento  e  uso  de  técnicas  de  análise  do  contido  e  de  estratexias  de  lectura
comprensiva.
•Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en
ámbitos próximos aos intereses do alumnado.
•Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e do ámbito
académico, especialmente, os instrutivos e expositivos.
•Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC para seleccionar información.

•Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar usos lingüísticos discriminatorios,
manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as ideas respectando
as ideas dos demais.
•Elaboración de producións con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

•Produción, en formato papel ou dixital, de textos  de distinto tipo (a vida cotiá,, relacións
sociais, a vida académica...).
•Uso das TIC tanto para a textualización, como para a revisión e mellora do escrito.

Bloque 3. Funcionamento da lingua
•Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso.

•A fonética e a fonoloxía do galego.

•Uso dos dicionarios e doutras fontes de consulta.

•Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega e da
puntuación.
•Recoñecemento  da  estrutura  de  substantivos  e  verbos  e  da  súa  caracterización
morfolóxica.
•Recoñecemento,  uso  e  explicación  dos  nexos  e  conectores  textuais  (espaciais,  de
oposición e contraste).
•Coñecemento, dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar enunciados,
orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.
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•Identificación  e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Lingua e sociedade
•Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun
pobo.
•O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

•A lusofonía.

•Situación sociolingüística do galego.

•Situación legal das linguas de Estado español.

•Os prexuízos lingüísticos.

•Recoñecemento das  variantes  diafásicas  da  lingua  galega  e  da  función  da  lingua
estándar,uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración da
variante estándar da lingua en situacións de carácter formal.   
Bloque 5. Educación literaria
•Lectura de obras literarias para desenvolver un criterio lector.

•Lectura expresiva e comprensiva de textos poéticos, narrativos e dramáticos.

•Comparación  e  análise  de  textos  pertencentes  a  diferentes  xéneros  e  subxéneros,
sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
•Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.

Segunda lingua estranxeira: portugués
Bloque I. Comprensión de textos orais.
•Estratexias de comprensión: a) Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa
e o tema. b) Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. c) Distinción de
tipos  de  comprensión  (sentido  xeral,  información  esencial  e  puntos  principais).  d)
Formulación  de  hipóteses  sobre  contido  e  contexto.  e)  Inferencia  e  formulación  de
hipóteses  sobre  significados  a  partir  da  comprensión  de  elementos  significativos,
lingüísticos  e  paralingüísticos,  do  coñecemento  doutras  linguas  e  de  elementos  non
lingüísticos. d) Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.
•Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa.
•Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando
repetición do dito.
Produción de textos orais
•Estratexias de produción: planificación e execución
•Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender.
•Rutinas  ou  modelos  elementais  de  interacción  segundo  o  tipo  de  situación  de
comunicación: saúdos e despedidas, felicitacións, invitacións, expresións da dor, conversa
telefónica, compravenda, e outras igualmente cotiás e básicas.
Comprensión de textos escritos
•Mobilización  de  información previa,  identificación  do  tipo  de  lectura  demandado pola
tarefa,  distinción  de  tipos  de  comprensión  necesarios  para  a  realización  da  tarefa,
formulación de hipóteses sobre contido e contexto, inferencia e formulación de hipóteses
sobre  significados  a  partir  da  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  e
paratextuais,  e  do  coñecemento  e  as  experiencias  noutras  linguas,  reformulación  de
hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.
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•Bloque 4. Produción de textos escritos
•Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas, co fin de
realizar  eficazmente a tarefa;  localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou
temáticos  e  uso  de  elementos  coñecidos  obtidos  de  modelos  moi  sinxelos  de  textos
escritos, para elaborar os propios textos.
•Estruturación  do  contido  dun  texto,  organización  do  texto  en  parágrafos  curtos  ,
expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada
tipo de texto.
•Identificación de problemas, erros e repeticións, atención ás convencións ortográficas e
aos signos de puntuación e presentación coidada do texto.
Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe
•Sons e fonemas vocálicos e consonánticos, así como as súas agrupacións; procesos
fonolóxicos máis básicos.
•Uso das normas básicas de ortografía e utilización adecuada dos signos de puntuación.
•Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía propias da
súa idade e de rexistros informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura
estranxeira.
•Achegamento a algúns aspectos culturais visibles.
•Identificación  dalgunhas  similitudes  e  diferenzas  elementais  e  máis  significativas  nos
costumes cotiáns entre os países onde se fala a lingua estranxeira e o noso.
•Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.
•Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas propias da súa idade,
descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas, narración de acontecementos e
descrición de estados e situacións presentes, petición e ofrecemento de información e
indicacións, e expresión moi sinxela de opinións e advertencias.
•Léxico oral  e escrito básico de uso común relativo á identificación persoal  elemental;
vivenda, fogar e contexto; actividades básicas da vida diaria; familia e amizades; traballo,
tempo libre, lecer e deporte; vacacións; saúde máis básica e coidados físicos elementais;
educación  e  estudo;  compras  básicas;  alimentación  e  restauración;  transporte,  tempo
meteorolóxico e tecnoloxías da información e da comunicación.
•Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos moi básicos e moi habituais e léxico sobre
temas relacionados con contidos moi sinxelos e predicibles doutras áreas do currículo.
•Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma.

3º ESO Lingua galega e literatura
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

• Comprensión, interpretación, escoita crítica e reflexiva de textos orais propios dos
medios de comunicación audiovisual.

• Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  ou  escritos  de  tipo
expositivo ou argumentativo.

• Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e actitude
crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

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

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

• Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a
produción de textos orais sobre temas de actualidade.
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Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
• Comprensión  e  interpretación  de  textos  propios  da  vida  cotiá  e  das  relacións

sociais, e dos medios de comunicación
• Comprensión  e  interpretación  dos  textos  propios  do  ámbito  académico,

especialmente os expositivos e explicativos.
• Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e a

intención do emisor dos textos expositivos e explicativos.
• Uso dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC .
• Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego.
• Produción,  en  formato  papel  ou  dixital,  de  textos  propios  da  vida  cotiá  e  das

relacións sociais e dos medios de comunicación.
• Produción, en soporte papel ou dixital, de textos expositivos do ámbito académico.
• Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia, cohesión e

respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.
• Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir

erros.
Bloque 3. Funcionamento da lingua

• Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación de
fraseoloxía e de vocabulario temático.

• Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais.
• Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras.
• A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias.
• Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas e dos signos de

puntuación.
• Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan.
• Recoñecemento e uso dos nexos e conectores textuais máis comúns e mais dos

mecanismos de cohesión textual.
• Identificación da estrutura dun texto, construcción dos parágrafos e a vinculación e

progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos atendendo a
estes valores.

• Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada.
• Identificación  e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para

desenvolver unha competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Lingua e sociedade

• Valoración  das  linguas  como  medios  de  relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade dun pobo.

• O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e consciencia
da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso
normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. A lusofonía.

• Situación sociolingüística do galego (usos e actitudes).
• O proceso de normalización.
• Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e

comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.
• Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
• Os prexuízos lingüísticos.
• As variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega.
• A función da lingua estándar.

Bloque 5. Educación literaria
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• Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura Galega
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.

• Lectura  autónoma e  comentario  de  textos  representativos  da Literatura  Galega
desde a Idade Media ata 1916.

• Lecturas expresivas e comprensivas de textos representativos da Literatura Galega
desde a Idade Media ata 1916.

• Descrición e análise de textos literarios representativos da Literatura Galega desde
a Idade Media ata 1916.

4º ESO. Lingua galega e literatura
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

Comprensión,  interpretación  e  análise  de  textos  propios  dos  medios  de
comunicación audiovisual.

Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa.

Participacion nas producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta, e
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

rodución de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a
produción de textos orais, de técnicas para aprender a falar en público e uso das
TIC.

Participación e aplicación dos coñecementos gramaticais e mellora da expresión
oral e recoñecemento en exposicións orais.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

Comprensión  e  interpretación  de  textos  propios  da  vida  cotiá,  relacionados  co
ámbito  laboral,  administrativo  e  comercial,  e  do  ámbito  académico  (textos
argumentativos e textos xornalísticos de opinión).

Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter
información complementaria,  corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para
difundir os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións

Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes
e  ben  cohesionados  desde  o  punto  de  vista  comunicativo  (planificación,
organización, redacción e revisión).

Produción,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  de  textos  propios  da  vida  cotiá
pertencentes ao ámbito laboral, administrativo e comercial.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático.

Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases.

Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras.
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A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias.

Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en
soporte electrónico.

Aplicación e uso das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galegae dos
signos de puntuación.

As principais  regras de combinación impostas polos predicados en función dos
seus argumentos; estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do
predicado.

Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en
particular  os  de  causa  e  consecuencia,  os  de  condición  e  hipótese  e  os
conclusivos, e mais dos mecanismos de cohesión textual.

Identificación e elaboración da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e
a vinculación e progresión temáticas en textos alleos e propios.

Identificación  e  explicación  dos  trazos  que  permiten  diferenciar  e  clasificar  os
xéneros textuais, especialmente os argumentativos.

Adecuación dos textos en  función do contexto, do tema e do tipo de texto.

Bloque 4. Lingua e sociedade

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

O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI.

Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais
ámbitos e contextos sociais e privados. Tendencias de evolución.

O  proceso  de  normalización,  desenvolvemento  de  actitudes  positivas  cara  ao
proceso  de  recuperación  do  galego,  favorecendo  o  xurdimento  de  vínculos
positivos cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de
enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.

Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e
comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.

Situación sociolingüística e legal das linguas de España.

Os prexuízos lingüísticos.

Recoñecemento  e  valoración  dos  principais  fenómenos  que  caracterizan  as
variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da
lingua estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e
valoración da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal.

Bloque 5. Educación literaria

Identificación  e  comprensión  dos  distintos  períodos   e  xeracións  da  Literatura
Galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.
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Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura
Galega de 1916 ata a actualidade.

Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega de
1916 ata a actualidade.

1.5.3 Procedementos de avaliación

Os procedementos de avaliación que utilizará o Departamento no proceso de

ensinanza - aprendizaxe do noso alumnado serán variados e incidirán no traballo diario,

na actitude, no uso oral da lingua, na expresión escrita, nos libros de lectura obrigada e

nas probas feitas ao longo do curso. 

Para a cualificación do alumnado ao longo do curso asignarase un peso porcentual

a cadanseu instrumento de avaliación e que aparece reflectido no Apartado 2.7 Criterios

de cualificación desta Programación. 

Traballo diario

Trátase dun elemento significativo na configuración da cualificación da materia,

pois implica valorar o esforzo continuado do alumnado e a adquisición eficaz de hábitos

de traballo ao longo do curso. Inclúe:

- Realización das actividades e traballos propostos na aula 

- Realización de tarefas para realizar fóra da aula:exercicios, consultas... das que se

verificará a realización. 

- Entrega de traballos de distinto tipo propostos pola profesora (resumos, esquemas,

exposicións…) nos prazos establecidos.

- Organización, limpeza e mantemento ao día do caderno. Valorarase o traballo feito

polo alumnado na aula, na casa e observarase polo miúdo a presentación, a

caligrafía e se as actividades están feitas e corrixidas.

Uso oral da lingua

Valorarase a continuidade e a corrección no uso oral da lingua. O nivel de esixencia

será gradual e adaptarase aos distintos ritmos de aprendizaxe.

Libro de lectura obrigatoria

Proporase un libro de lectura por trimestre. A súa lectura poderá realizarse na

aula ou individualmente e fóra do horario escolar. Trátase dunha actividade obrigatoria e

valorarase a través dun traballo ou dunha proba. A cualificación formará parte da nota

final da avaliación.
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Así mesmo, cómpre sinalar que o profesorado  lles pode proporcionar aos

alumnos a posibilidade de realizaren lecturas     optativas que se valorarán ben oralmente

ben por escrito e que terán como finalidade sumarse á cualificación obtida na materia.

Cada unha das obras lidas puntuarase cun 0’5 máximo e sumarase á cualificación obtida

na avaliación sempre que esta sexa igual ou superior a 4.

Probas

Realizarase unha  proba mínimo por trimestre; no caso de o docente considerar

oportuno a realización de dúas probas -recomendable en 1º e 2º-, a profesora poderá

establecer unha cualificación mínima en cada proba para realizar a media.

As  probas  de  todos  os  niveis  seguirán  o  seguinte  esquema,  o  cal  ten  como

finalidade adecuar as probas obxectivas ás competencias clave. A proba estará composta

das  seguintes  partes:  1)  Comprensión  textual  e  expresión  escrita;  2)  Gramática;  3)

Sociolingüística; 4) Literatura.

Na materia de  Segunda lingua estranxeira:  portugués as probas axeitaranse ás

destrezas de comprensión e expresión orais e escritas.

1.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Nas avaliacións ordinarias da materia de Lingua galega e literatura asignarase

o peso porcentual que se indica a continuación: 

1º e 2º ESO 3º e 4º ESO

Traballo diario 30 % 20 %

Probas 50 % 60 %

Uso oral da lingua 10 %

Libro de lectura obrigada 10 %

Nas avaliacións ordinarias da  materia  de Segunda  lingua  estranxeira:

portugués asignarase o peso porcentual que se indica a continuación:

Traballo diario 30 %

Probas de expresión e comprensión escrita 40 %

Probas de expresión e comprensión oral 30 %

Nas distintas  avaliacións a docente poderá optar por unha única proba (3º,  4º

ESO) ou máis -1º e 2º ESO-,  segundo o considere oportuno.  Así  mesmo, de realizar

varias probas poderá establecer unha cualificación mínima de 3 para realizar a media

entre as diferentes probas efectuadas. 
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Así mesmo, a docente poderá realizar unha recuperación das probas de contidos

(50 % e 60 %, segundo o nivel) manténdose a cualificación dos outros criterios. Cómpre

destacar que esta recuperación, de carácter non obrigatorio para o alumnado, incluirá

todos os contidos da avaliación, independentemente de que durante esta se realizase

unha ou máis probas. 

Así mesmo, a final de curso, poderáselle realizar unha recuperación máis de unha

das avaliacións a aquel alumnado que, tendo cualificacións positivas en dúas avaliacións,

non lle dea a media para superar a materia. Neste caso poderase realizar unha segunda

recuperación da avaliación na que obtivese unha cualificación igual ou inferior a 4. Neste

caso, tamén se manterán as cualificacións dos criterios de Traballo diario, Uso da lingua

oral e Libro de lectura obrigatoria na porcentaxe antes citada. 

A cualificación da avaliación ordinaria obtense a partir da nota media das tres

avaliacións  -de  se  ter  realizado  algunha  recuperación  e  esta  resultar  cualificada

positivamente, na media de xuño terase en conta esa cualificación-. Porén, cómpre sinalar

que  para  a  realización  da  media  e  que  esta  supoña  a  superación  da  materia  é

imprescindible que en cada unha das avaliación a cualificación fose igual ou superior a 4.

Porén,  o  profesorado poderá ter en conta tamén  a evolución do alumno/a ao longo do

curso e realizar a media cunha cualificación inferior. 

Na avaliación extraordinaria de setembro deberá realizar unha proba obxectiva

que siga o modelo establecido durante o curso e descrito anteriormente.

Así mesmo, a profesora poderá propor a realización de traballos (que lle serán

entregados  ao  alumnado  en  xuño)  e  que  serán  tidos  en  conta  sempre  e  cando  a

cualificación obtida na proba obxectiva sexa igual ou superior a 4 e os traballos estean

realizados na súa totalidade e correctamente. De non ser así, a cualificación cinxirase

unicamente á proba.

Os mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva cínguense á

adquisición dos contidos mínimos de cada nivel. A demostración desta adquisición farase

como se vén de describir.

1.7 PLANS  DE  TRABALLO  PARA  A  SUPERACIÓN  DE  MATERIAS

PENDENTES.

Os contidos que debe amosar o alumnado para a superación da materia pendente

cínguense aos contidos mínimos para cada curso. 
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PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DE

CURSOS ANTERIORES.

Para a recuperación da materia pendente o alumnado deberá realizar unha serie

de exercicios prácticos que lle serán entregados pola profesora do seu nivel de referencia

a comezo de curso ou en cada trimestre. A entrega deste material será trimestral e será

recollido para a súa corrección nos prazos fixados. 

O  material  de  traballo  versará  sobre  os  contidos  dos  que  debe  amosar

coñecemento e será elaborado pola profesora que impartiu a materia no curso anterior xa

que consideramos que é a persoa que mellor coñece os contidos traballados durante o

curso 2016-2017. Porén, será a profesora do nivel de referencia deste curso 2017-2018 a

encargada  de  verificar  se  o  alumnado  pendente  asumiu  os  contidos  da  avaliación

amosando a dispoñibilidade nos horarios posibles para aclarar calquera dúbida. Ademais

será quen entregue, recolla e corrixa os traballos así como a encargada da realización e

corrección das probas escritas.

A profesora dará conta por trimestre ao titor/a dos resultados do alumnado que ten

a materia pendente para que este poida informar e avisar aos responsables da evolución

do alumnado.

Actividades de avaliación

A realización adecuada do traballo proposto e a súa entrega puntual no prazo

indicado suporá o 40 % da cualificación. O outro 60 % da cualificación corresponderase

coa proba obxectiva que se realizará trimestralmente e versará sobre os contidos do

material entregado.

A superación da materia correspondente a cada trimestre dará lugar ao aprobado

da materia. A cualificación da avaliación ordinaria realizarase facendo a medida entre as

cualificacións obtidas nas tres avaliacións, sempre e cando non exista unha cualificación

inferior a 3, o cal suporía o suspenso na materia. Aqueles alumnos que non consigan

superar a materia poderán realizar unha proba de toda a materia a finais de curso. Nesta

proba final non se terá en conta o traballo realizado.

No mes de setembro haberá outra convocatoria para todo aquel alumnado que non

superase a materia durante o curso.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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Correspóndense cos criterios aplicados a cada curso da ESO  que foron

desenvolvidos anteriormente.

1.8 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O material obrigado que o alumnado da ESO terá que traer á aula diariamente é

o libro de texto, os libros de lectura obrigada se se fai a lectura na clase, o caderno de

aula e o material complementario. No caso de 2º ESO, nivel no que non existe libro de

texto, o alumnado deberá traer o material que a profesora deixará á súa disposición na

Conserxería do centro.

Os libros de texto deste curso son:

1º ESO.  Lingua galega e literatura. (2015) Editorial Anaya. ISBN: 978-84-678-

5179-3.

2º  ESO.  Lingua  galega  e  literatua  (2016)  Editorial  Teide.  ISBN:978-84-307-

9084-5.

3º ESO.  Lingua e literatura.  3º ESO. (2011) Editorial Rodeira. ISBN: 978-84-

8349- 285-7.

4º ESO. Lingua galega e literatura. 4º ESO. (2016) Editorial Baía. ISBN: .978-

84-9995-195-9

Na materia de lingua portuguesa avogamos pola creación e combinación de

diferentes materiais pero si temos como libros de referencia para o alumnado os

seguintes:

1º ESO: Entre nós 1. Ed. LIDEL, ISBN: 978-972-757-763-7

Os libros     de     lectura     obrigada. 

Proporase a lectura dun libro por trimestre. A súa lectura realizarase

individualmente e fóra do horario lectivo. É unha actividade obrigatoria e que se avaliará

mediante probas orais e/ ou escritas.
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2 PROGRAMACIÓN DE BACHARELATO
2.1 OBXECTIVOS XERAIS DE BACHARELATO

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que se reflicten nos

obxectivos recollidos no Decreto 86/2015, ao cal remitimos.

2.2 CONTIDOS E SECUENCIACIÓN EN UNIDADES

2.2.1 1º Bacharelato

Contidos

De acordo co Decreto 86/2015 os contidos de 1º de bacharelato son os que seguen:

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza
diversa.
B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos 
sobre temas especializados do ámbito educativo.
B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios 
de comunicación social (entrevistas, documentais, series e películas).
B1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de 
cooperación e de respecto.
B1.5. Produción (planificación e execución de textos orais relacionados con algún contido 
do currículo ou tema de actualidade) adecuada á situación comunicativa, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa axuda das TIC, así como de elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar en público.
B1.6. Presentación oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural.
B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación 
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade.
B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros.
B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral 
e recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.
B1.11. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración 
desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
B2.1. Aplicación de estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade.
B2.2. Planificación e produción de textos adecuados, coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas gramaticais e ben presentados.
B2.3. Comprensión, produción e síntese de textos expositivos e argumentativos do ámbito
educativo e de divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e enciclopedias).
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B2.4. Comprensión, produción e valoración de textos procedentes dos medios de 
comunicación social tanto os publicitarios como os periodísticos de carácter informativo e 
de opinión.
B2.5. Análise dos textos descritivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido,
e características lingüísticas.
B2.6. Análise dos textos expositivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido,
e características lingüísticas.
B2.7. Análise dos textos narrativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, 
e características lingüísticas.
B2.8. Análise dos textos argumentativos: intención comunicativa, estrutura formal e de 
contido, e características lingüísticas.
B2.9. Análise dos textos dialogados: intención comunicativa, estrutura formal e de contido,
e características lingüísticas.
B2.10. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e 
posterior organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1. Coñecemento e reflexión sobre os principais conceptos de Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas 
lingüísticas.
B3.2. Coñecemento dos diferentes rexistros lingüísticos e dos factores que inciden no uso
da lingua en distintos ámbitos e valoración da importancia de utilizar o rexistro adecuado 
en relación coa situación comunicativa.
B3.3. Produción de textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección.
B3.4. Caracterización morfolóxica, semántica e sintáctica do substantivo e do adxectivo.
B3.5. Coñecemento, tipoloxía e caracterización dos determinantes (artigo, demostrativo, 
posesivo, interrogativos, exclamativos, cuantificadores e identificadores).
B3.6. Recoñecemento, descrición e uso da categoría verbal e das perífrases verbais.
B3.7. Recoñecemento, observación, uso e explicación dos conectores textuais.
B3.8. Coñecemento, caracterización e tipoloxía do adverbio e das locucións adverbiais.
B3.9. Coñecemento, caracterización e tipoloxía dos pronomes.
B3.10. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos 
que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
B3.11. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Lingua e sociedade.
B4.1. Funcións sociais da lingua.
B4.2. Diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica.
B4.3. A lusofonía.
B4.4. Multilingüismo e plurilingüismo. Lingua minoritaria e lingua minorizada. Conflito 
lingüístico e diglosia. Ecolingüismo.
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B4.5. Historia da lingua: do latín ao galego; situación lingüística da Península antes da 
romanización; substrato e o estrato latino (principais evolucións fonéticas do latín ao 
galego). A Romanización e o nacemento das linguas romances; o superestrato.
B4.6. Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e as familias léxicas irregulares.
B4.7. Historia da lingua: o galego antigo (Idade Media), emerxencia e declive, 
características lingüísticas, contexto histórico e cultural, e situación sociolingüística.
B4.8. Historia da lingua: galego medio; dialectalización da lingua (séculos XVI, XVII e 
XVIII); contexto histórico e cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas. 
B4.9. Historia da lingua: galego moderno (desde o século XIX ata 1916); contexto 
histórico e cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas.
Bloque 5. Literatura.
B5.1. Definición dos conceptos "literatura" e "texto literario", caracterización dos diferentes
xéneros e análise dos seus principais recursos formais e descrición da cronoloxía xeral da
historia da literatura galega.
B5.2. Definición de "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións 
xenéricas, relación histórica da súa vitalidade e mais das principais manifestacións e 
compilacións realizadas nos diferentes períodos históricos ata a actualidade.
B5.3. A literatura medieval: contextualización sociohistórica e sociolingüística das súas 
orixes, definición das características principais e análise da lírica profana (cantiga de
amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa 
medieval.
B5.4. Lectura de textos significativos da literatura medieval, identificación das súas 
características temáticas e formais e relación destas co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.
B5.5. A literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualización 
sociohistórica e sociolingüística da produción desta etapa, e descrición e análise das 
obras e os/as autores/as principais.
B5.6. Lectura de textos significativos da literatura do galego medio, identificación das súas
características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico 
e mais o xénero ao que pertencen. 
B5.7. A literatura do Rexurdimento: contextualización sociohistórica e sociolingüística da 
produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e descrición e análise 
das obras e os/as autores/ as principais deste período.
B5.8. Lectura de textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o
Rexurdimento pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificación das súas 
características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico 
e mais o xénero ao que pertencen.
Secuenciación
No seguinte cadro indícase como están estruturadas as 16 unidades didácticas, así como

o contido que se traballa en cada apartado e os estándares de aprendizaxe que se terán

en conta. Tanto os contidos como o estándares de aprendizaxe aparecen representados

por medio das abreviaturas que se lle asignan no Decreto 86/20015 nas páxinas 26887 e

ss. e que aparecen desenvolvidos no Apartado “Criterios de avaliación e estándares de

aprendizaxe”
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CONTIDO ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE

U
D
.
1

I. Lingua e comunicación B1.1
B3.1
B3.2
B4.1
B4.3
B4.4

LGB1.1.2 (CCL, CAA)
LGB3.1.1 (CCL, CSC)
LGB3.2.1  (CCL,  CSC);  LGB3.2.2
(CCL, CSC)
LGB4.1.1 (CCL, CSC)
LGB4.3.11 (CCL)
LGB4.4.1 (CCL)

II.  O  galego  como  lingua
románica. Do latín ao galego. Do
latín ao galego

B2.1
B4.4

LGB2.1.3 (CCL)
LGB4.2.3 (CCL, CSC, CCEC)

U
D
.
2

I. Un mundo de linguas. B2.1 LGB2.1.3 (CCL)

U
D
.
3

I. O nome B3.4 LGB3.4.1 (CCL, CAA)

II. O texto descritivo B1.5
B2.2

LGB1.5.1  (CAA,  CCL);  LGB1.5.2
(CAA, CSIEE)
LGB2.2.1 (CCL)

U
D
.
4

I.  Os  pronomes  persoais,
relativos,  interrogativos  e
exclamativos

B3.9 LGB3.9.1 (CCL, CAA)

II. O texto dialogal B1.3
B2.9

LGB1.3.1  (CCL,  CSC,  CCEC);
LGB1.3.2 (CCL, CSC)
LGB2.9.1 (CCL)

U
D
.
5

I. As palabras adnominais. B3.5 LGB3.5.1 (CCL, CAA)

II. O texto expositivo B1.3
B2.3
B2.5
B2.6

LGB1.3.2 (CCL, CSC)
LGB2.3.1  (CCL,  CD,  CAA);
LGB2.3.2 (CCL);  LGB2.3.4 (CCL,
CAA); LGB2.3.5 (CCL)
LGB2.5.1 (CCL)
LGB2.6.1 (CCL)

U
D
.
6

I. O verbo (i) B3.6 LGB3.6.1 (CCL, CAA)

II. O texto narrativo B1.5
B2.7
B2.8

LGB1.5.5 (CCL, CSC, CSIEE)
LGB2.7.1 (CCL)
LGB2.8.1 (CCL)

U
D
.
7

I. O verbo (ii) B3.6 LGB3.6.1 (CCL, CAA)

II. O texto argumentativo B2.3 LGB2.3.1  (CCL,  CD,  CAA);
LGB2.3.2 (CCL);  LGB2.3.4 (CCL,
CAA)

U
D

I.  Adverbios,  preposicións  e
conxuncións

B3.7
B3.8

LGB3.7.1 (CCL, CAA)
LGB3.8.1 (CCL, CAA)
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.
8

II. Comentario crítico de textos B2.1
B2.3.

LGB2.1.1  (CCL,  CAA);  LGB2.1.2
(CCL, CSC)
LGB2.3.3 (CCL)

U
D
.
9

I.  Introdución  xeral  á  literatura
galega

B5.1 LGB5.1.1 (CCL); LGB5.1.2 (CCL);
LGB5.1.3 (CCL)

II. Comentario de textos literarios B5.4
B5.6

LGB5.4.1 (CCL)
LGB5.6.1 (CCL); 

U
D
.
1
0

I. O galego na Idade Media B4.7 LGB4.5.1;  LGB4.5.2,  LGB4.5.3
(CCL, CSC)

II. A literatura galego-portuguesa
medieval. Cuestións xerais

B5.2 LGB5.2.1 (CCL); LGB5.2.2 (CCL); 

U
D
.
1
1

I.  Lírica  profana  medieval.
Cantigas amorosas

B5.3
B5.4

LGB5.3.1 (CCL)
LGB5.4.1 (CCL)

U
D
.
1
2

I.  Cantigas  de  burlas,  xéneros
menores,  cantigas  de  Santa
María e prosa medieval.

B5.3
B5.4

LGB5.3.1 (CCL)
LGB5.4.1 (CCL)

U
D
.
1
3

I.  Os Séculos Escuros e o pre-
rexurdimento

B4.8 LGB4.6.1 (CCL);  LGB4.6.2 (CCL,
CSC);  LGB4.6.3  (CCL,  CSC);
LGB4.6.1 (CCL)

II.  A  literatura  galega  nos
Séculos Escuros.

B5.6 LGB5.6.1 (CCL)

;
U
D
.
1
4

I.  A lingua galega na época do
Rexurdimento

B4.9 LGB4.7.1 (CCL);  LGB4.7.2 (CCL,
CSC);  LGB4.7.3  (CCL,  CCS);
LGB4.7.4 (CCL); LGB4.7.5 (CCL)

II.  Claves  do  rexurdimento.  Os
precursores

B5.7
B5.8

LGB5.7.1 (CCL)
LGB5.8.1 (CCL)

U
D
.
1
5

I.  O  Rexurdimento  pleno  (i).
Rosalía de Castro

B5.7
B5.8

LGB5.7.1 (CCL)
LGB5.8.1 (CCL)

II. A poesía costumista na fin de
século. A escola rosaliana.

B5.7
B5.8

LGB5.7.1 (CCL)
LGB5.8.1 (CCL)

U
D
.
1
6

I.  O  rexurdimento  pleno  (ii).
Eduardo  Pondal.  A  escola
pondaliana

B5.7
B5.8

LGB5.7.1 (CCL)
LGB5.8.1 (CCL)

II.  Curros  Enríquez  e  a  súa
escola poética.

B5.7
B5.8

LGB5.7.1 (CCL)

III.  A  prosa  e  o  teatro  do
Rexurdimento.

B5.7
B5.8

LGB5.7.1 (CCL)
LGB5.8.1 (CCL)
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2.2.2 2º Bacharelato

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza
diversa.
B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos
sobre temas especializados do ámbito educativo.
B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios
de comunicación social (xéneros informativos e de opinión, e da publicidade).
B1.4. Desenvolvemento das habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de
cooperación e de respecto.
B1.5. Produción (planificación e execución de textos orais relacionados con algún contido
do currículo ou tema de actualidade) adecuada á situación comunicativa, con coherencia,
cohesión,  corrección,  coa axuda das TIC,  así  como de elementos  non verbais  e  con
control das emocións ao falar en público.
B1.6.  Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
B1.7. Exposición oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito educativo e de
divulgación científica e cultural.
B1.8.  Participación  activa  e  argumentada  en  debates  nos  que  se  expresen  opinións
acerca dun tema de actualidade.
B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou
asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros.
B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral
e recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.
B1.11. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración
desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
B2.1. Comprensión e produción de textos propios dos ámbitos educativo, xornalístico,
profesional  e  empresarial  con  axuda  de  estratexias  e  coñecementos  lingüísticos,
sociolingüísticos e pragmáticos.
B2.2.  Planificación,  produción  e   revisión  de  textos  de  distintos  ámbitos  adecuados,
coherentes e ben cohesionados; axustados ás normas morfolóxicas e gramaticais e ben
presentados.
B2.3. Produción de traballos educativos individuais e en grupo sobre temas polémicos do
currículo ou da actualidade social, científica e cultural.
B2.4.  Análise e comentario de textos expositivos e argumentativos propios dos ámbitos
educativo, xornalístico, profesional e empresarial.
B2.5. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas e dixitais e
posterior organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC.
B2.6. Descrición das propiedades do texto e análise, nas producións propias e alleas, dos
procedementos lingüísticos básicos de adecuación, coherencia e cohesión.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
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B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas propios do galego e das transformacións fonéticas
que se dan nas palabras ao longo da cadea falada.
B3.2. Coñecemento e explicación das variedades dialectais de Galicia.
B3.3.  Análise e explicación do léxico e dos seus procedementos de formación.
B3.4. Observación, reflexión e explicación das unidades e funcións sintácticas.
B3.5. Reflexión e explicación das relacións e unidades semánticas.
B3.6. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares
como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos
que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
B3.7.  Identificación  e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Lingua e sociedade.
B4.1.  Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.
B4.2.  Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen
cuestións sociolingüísticas.
B4.3. Construción da variante estándar da lingua galega.
B4.4.  Interferencias lingüísticas: castelanismos.
B4.5. Historia  da lingua: galego moderno (desde 1916 ata 1978);  contexto histórico e
cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas.
B4.6.  Historia  da  lingua:  galego  moderno  (desde  1978  ata  a  actualidade);  contexto
histórico e cultural; situación sociolingüística; situación legal e características lingüísticas.)
B4.7.  Elaboración dunha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas
da historia da lingua galega e as súas principais características.contexto
B4.8. A evolución da conciencia lingüística.
Bloque 5. Literatura.
B5.1. Literatura galega de 1916 a 1936:
– Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as.
–  Prosa:  autores/as  das  Irmandades,  o  Grupo  Nós  (narrativa  e  ensaio)  e  outros/as
autores/as.
– Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós
B5.2. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de 1916 a 1936,
identificación  das  súas  características  temáticas  e  formais  e  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.
B5.3. Literatura galega entre 1936 e 1975:
– Poesía: produción bélica e autores/ as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de
Enlace e a Xeración das Festas Minervais.
– Prosa: produción bélica e autores/ as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole,
Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa Galega.
Autores/as dos primeiros 70.
– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia
B5.4. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de 1936 a 1975,
identificación  das  súas  características  temáticas  e  formais  e  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.
B5.5. Literatura galega de 1975 ata a actualidade:
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– Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80,
os 90 e o novo século.
– Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais  autores/as dos 80,
os 90 e o novo século.
– Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80,
os 90 e o  novo século.
B5.6.  Lectura  e  comentario  de  textos  significativos  da  literatura  galega  de  1975  á
actualidade,  identificación  das  súas  características  temáticas  e  formais  e  relación  co
contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.
B5.7. Análise e comentario, a través de probas escritas ou traballos, cando menos dunha
obra completa de cada un dos períodos literarios referidos.

Secuenciación
No seguinte cadro indícase como están estruturadas as 16 unidades didácticas, así como

o contido que se traballa en cada apartado e os estándares de aprendizaxe que se terán

en conta. Tanto os contidos como o estándares de aprendizaxe aparecen representados

por medio das abreviaturas que se lle asignan no Decreto 86/20015 nas páxinas 26887 e

ss. e que aparecen desenvolvidos no Apartado “Criterios de avaliación e estándares de

aprendizaxe”

CONTIDO ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE

U
D
.
1

I. Sintaxe. Introdución xeral. B3.4 LGB3.4.1 (CAA)

II. A estrutura da palabra B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA);
LGB3.3.3(CAA)

III. Reforzo gramatical. Ditongos
e acentuación

U
D
.
2

I. As funcións clausais B3.4 LGB3.4.1(CAA)

II.  Fonética  e  fonoloxía.  Os
fonemas.

B3.1 LGB3.1.1 (CCL,CAA,CCEC)

III.  Reforzo  gramatical.
Substantivo e adxectivo

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA);
LGB3.3.3(CAA)

U
D
.
3

I. Tipoloxía das cláusulas B3.4 LGB3.4.1 (CCL, CAA)

II.  Unidade  e  diversidade  das
linguas

B3.2 LGB3.2.1(CCL,CCEC)

III  Reforzo  gramatical.  O
pronome gramatical (I)

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA);
LGB3.3.3(CAA)

U
D
.
4

I.  Introdución  á  gramática  do
texto

B2.6 LGB2.6.1 (CCL,CAA)

II.  A lingua común ou variedade
estándar

B4.3
B4.4

LGB4.2.1(CCL);LGB4.2..2(CCL,
CCEC)
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III.  Reforzo  gramatical.  O
pronome persoal (II)

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA);
LGB3.3.3(CAA)

U
D
.
5

I. A semántica B3.5 LGB3.5.1 (CCL, CAA)

II. Conflito lingüístico e prexuízos B4.1 LGB4.1.1 (CCL, CSC)

III.  Reforzo gramatical.  O verbo
(I)

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA);
LGB3.3.3(CAA)

U
D
.
6

I. As relacións semánticas B3.5 LGB3.5.1 (CCL, CAA)

II.  Situación  sociolingüística
actual

B4.6 LGB4.4.1(CCL); 4.4.4(CCL,CSC)

III.  Reforzo gramatical.  O verbo
(III)

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA);
LGB3.3.3(CAA)

U
D
.
7

I. O cambio semántico B3.5 LGB3.5.1 (CCL, CAA)

II. As funcións e ámbitos de uso
da lingua

B4.8 LGB4.6.1(CCL,CSC)

III.  Reforzo  gramatical.  As
conxuncións

B3.3 LGB3.3.1(CCL,CAA);
LGB3.3.3(CAA)

U
D
.
8

I.A  lingua  galega  entre  1900  e
1936

B4.5 LGB  4.3.1(CCL);  LGB4.3.2(CCL,
CSC);LGB4.3.3 (CCL)

II. As Irmandades da Fala B5.1
B5.2

LGB5.1.1 (CCL); LGB5.1.2 (CCL)
LGB5.1.3 (CCL)
LGB5.2.1 (CCL);  LGB5.2.2 (CCL)
LGB5.2.3 (CCL)

U
D
.
9

I. O Grupo Nós B5.1

B5.2

LGB5.1.1(CCL);LGB5.1.2(CCL);
LGB5.1.3 (CCL)
LGB5.2.1 (CCL);  LGB5.2.2 (CCL)
LGB5.2.3 (CCL)

U
D
.
1
0

I.  As  Vangardas  e  a  literatura
galega

B5.1

B5.2

LGB5.1.1(CCL);LGB5.1.2(CCL);
LGB5.1.3 (CCL)
LGB5.2.1 (CCL);  LGB5.2.2 (CCL)
LGB5.2.3 (CCL)

II.  Panorama  da  renovación
literaria galega

B5.1

B5.2

LGB5.1.1(CCL);LGB5.1.2(CCL);
LGB5.1.3 (CCL)
LGB5.2.1 (CCL);  LGB5.2.2 (CCL)
LGB5.2.3 (CCL)

U
D
.
1
1

I.  A  lingua  galega  durante  o
franquismo (1936-1975)

B4.5 LGB4.3.1(CCL);
LGB4.3.2(CCL,CSC);LGB4.3.3
(CCL)
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II. A literatura galega na diáspora B5.3

B5.4

LGB5.3.1(CCL);LGB5.3.2(CCL);
LGB5.3.3 (CCL)
LGB5.4.1  (CCL);LGB5.4.2  (CCL);
LGB5.4.3 (CCL)

U
D
.
1
2

I.  A  literatura  galega  de
posguerra: a poesía

B5.3
B5.4

LGB5.3.1 (CCL)
LGB5.4.1 (CCL)

U
D
.
1
3

I.  A  literatura  galega  de
posguerra:  narrativa,  ensaio  e
teatro

B5.3
B5.4

LGB5.3.2 (CCL), LGB5.3.3 (CCL)
LGB5.4..1 (CCL); LGB5.4.2 (CCL);
LGB5.4..3 (CCL, CSC)

 
U
D
.
1
4

I. A Xeración dos 50 B5.3

B5.4

LGB5.3.1  (CCL);LGB5.3.2  (CCL),
LGB5.3.3 (CCL)
LGB5.4..1 (CCL); LGB5.4.2 (CCL);
LGB5.4..3 (CCL, CSC)

U
D
.
1
5

I. A lingua galega na actualidade B4.6 LGB4.4.1(CCL,CSC);
LGB4.4.2 (CCL,CSC)LGB4.4.4

II.  Tendencias  da  literatura
galega  actual  (I):  Narrativa  e
ensaio.

B5.5
B5.6

LGB5.5.2 (CCL)
LGB5.6.2 (CCL)

U
D
.
1
6

I. Tendencias da literatura galega
actual (II):poesía e teatro

B5.5
B5.6

LGB5.5.1 (CCL); LGB5.5.3 (CCL)
LGB5.6.1 (CCL); LGB5.6.3 (CCL)

2.3 TEMPORALIZACIÓN

1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación

1
º

Bloque  Lingua  e
sociedade:  Unidade  1
(I) e 8 (I), 10 (I)
Bloque  de
funcionamento  da
lingua  e  tipoloxía
textual: Unidade 3 e 4.
Bloque  literatura:
Unidade  9  (I),  10  (II),
11.

Bloque  Lingua  e
sociedade:  Unidades  1
(II), 10 (II), 13 (I)
Bloque  de
funcionamento  da
lingua  e  tipoloxía
textual: Unidade 5 e 6
Bloque  literatura:
Unidade  12  (I),  13  (II),
14 (II).

Bloque  Lingua  e  sociedade:
Unidade 2, Unidade 14 (I)
Bloque  de  funcionamento  da
lingua  e  tipoloxía  textual:
Unidade 7 e 8
Bloque literatura: Unidade 15 e
16.

2 Bloque  Lingua  e Bloque  Lingua  e Bloque  Lingua  e  sociedade:
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ª sociedade:  Unidade
3(II),4 (II) ,8(I)
Bloque  de
funcionamento  da
lingua  e  tipoloxía
textual:  Unidade
1(II,III),
2(II,III),3(III),4(III) .
Bloque  literatura:
Unidade 8(II), 9, 10

sociedade:  Unidade
5(II),6(II),11(I)
Bloque  de
funcionamento  da
lingua  e  tipoloxía
textual:  Unidade  1(I),
2(I), 3(I),4(I),5(III),6(III)
Bloque  literatura:
Unidade 11(II),12,13.

Unidade 7(II),15(I)
Bloque  de  funcionamento  da
lingua  e  tipoloxía  textual:
Unidade 5(I),6(I),7(I,II).
Bloque  literatura:  Unidade
14,15(II),16.

Ao longo do curso académico realizarase, como mínimo, unha proba escrita por

avaliación co fin de amosar a adquisición de coñecementos do trimestre.  Así mesmo,

realizarase a proba escrita da lectura ou, no seu caso, requirirase un traballo sobre a obra

literaria escollida en cada avaliación.

2.4 AVALIACIÓN
2.4.1 Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe para Bacharelato

aparecen  recollidos  no  Decreto  86/2015.  Na  seguinte  relación  só  se

reproducen aqueles nos que máis se incidirá nesta programación, de aí que

aínda  que  os  non  transcritos  tamén  se  teñan  en  conta  non  serán

imprescindibles para superar a materia:

2.4.1.1 1º BACHARELATO. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.
• B1.1.  Comprender,  interpretar  e  valorar  diferentes  tipos  de  discursos  orais  e
audiovisuais.

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias,
de calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera
das variedades dialectais.

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas
ou mapas conceptuais.

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de
distinta natureza.
• B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais e audiovisuais dos medios de
comunicación (entrevistas, documentais, series e películas).

LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes
de programas de radio e televisión (entrevistas, documentais, series e películas).

LGB1.3.2.  Identifica  as  características  propias  dos  principais  xéneros
informativos e de opinión procedentes dos medios de comunicación social.

LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais.
• B1.5.  Realizar  producións  orais  planificadas,  relacionadas  con  algún  contido  do
currículo  ou  tema  de  actualidade  adecuadas  á  situación  e  á  intención  comunicativa
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desexada,  con  coherencia,  cohesión,  corrección,  coa  axuda  das  TIC  así  como  de
elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público.

LGB1.5.1.  Planifica  os  seus  textos  orais  e  produce  discursos  adecuados,
coherentes e ben cohesionados.

LGB1.5.2.  Consulta  fontes de información diversas e revisa os borradores e
esquemas.

LGB1.5.5.  Emprega  axeitadamente  os  elementos  prosódicos  e  (entoación  e
pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición
do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público.
• B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión
oral e recoñecer en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas.

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades expresivas
(incoherencias, repeticións, ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, fonética
e entoación inadecuada) e identifica interferencias lingüísticas e desviacións da norma.

LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.
• B2.1.  Aplicar  estratexias  e  coñecementos  lingüísticos,  sociolingüísticos  e

pragmáticos para comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade.
LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais  do texto en resumos, esquemas e mapas
conceptuais.

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo 
do/da autora e emite opinións e xuízos sobre a mensaxe.

LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema 
xerarquizado das ideas do texto.
• B2.2.  Compoñer  producións  escritas  planificadas  adecuadas  á  situación  e  á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección gramatical e
boa presentación.
LGB2.2.1.  Selecciona  e  presenta  os  contidos  dos  seus  textos  de  forma  clara  e
ordenada.

• B2.3.  Comprender,  producir  e  sintetizar  o  contido  de  textos  expositivos  e
argumentativos  de  tema  especializado  do  ámbito  educativo  ou  de  divulgación
científica e cultural.

• B2.4.  Comprender,  producir  e  valorar  de  forma  crítica  textos  publicitarios  e
periodísticos de carácter informativo ou de opinión.

LGB2.3.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza  tanto  o  contido  de  materiais  de
consulta (dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos argumentativos e expositivos
(ensaios).

LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter expositivo e 
argumentativo, de tema especializado, propios do ámbito educativo ou de divulgación 
científica e cultural.

LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias de textos de 
carácter expositivo e argumentativo propios do ámbito educativo.

LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos textos expositivos e 
argumentativos de tema especializado e valóraos en función da intención comunicativa 
do/da autor/a, do tema e do xénero textual.
• B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos pertencentes a distintos

ámbitos de uso.
LGB2.5.1.  Identifica  e  analiza  a  intención  comunicativa,  a  estrutura  formal,  de

contido e as características lingüísticas dos textos descritivos e produce outros textos
similares.
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• B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos pertencentes a distintos
ámbitos de uso.

LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal,
de contido e as características lingüísticas dos textos expositivos.
• B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes a distintos

ámbitos de uso.
LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal

e de contido e as características lingüísticas dos textos narrativos.
• B2.8.  Caracterizar,  identificar  e  producir  textos  argumentativos  pertencentes  a

distintos ámbitos de uso.
LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e
de contido e as

características lingüísticas dos textos  argumentativos.
• B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir textos dialogados pertencentes a

distintos ámbitos de uso.
LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal

e de contido e as características lingüísticas dos textos dialogados.
• B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información

obtida en fontes impresas e dixitais e con axuda dos recursos que ofrecen as TIC.
Bloque 3. Funcionamento da lingua

• B3.1. Verificar o coñecemento
LGB3.1.1  Emprega  os  principais  coñecementos  de  Lingüística  Xeral  para

comprender e analizar textos alleos de distintos ámbitos e para producir, compor e revisar
textos propios e de temáticas diversas vinculados á comunicación e á linguaxe.
• B3.2.  Recoñecer  e  utilizar  os  diferentes  rexistros  lingüísticos  en  función  dos

ámbitos sociais valorando a importancia de usar o rexistro axeitado a cada momento.
LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función
da intención comunicativa.
LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación 

comunicativa e aplícao nas súas producións orais e escritas.
• B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais

substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos textos.
LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo nun

texto,  relacionándoos coa intención  comunicativa,  coa tipoloxía  textual,  así  como con
outros compoñentes da situación comunicativa.
• B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos

determinantes, explicando os seus usos e valores nos textos.
LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relaciona a súa

presenza  coa  intención  comunicativa  e  a  tipoloxía  textual,  así  como  con  outros
compoñentes.
• B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do

verbo e as perífrases verbais e explicar os seus usos e valores nos textos.
LGB3.6.1.  Identifica e explica os  usos e valores dos verbos e das perífrases e

relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como
con outros compoñentes.

• B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e
escritas os diferentes conectores textuais.
LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que lle proporcionan
cohesión a un texto.
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• B3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do
adverbio e explicar os seus usos e valores nos textos.

LGB3.8.1. Identifica e explica os  usos e valores dos adverbios e das locucións
adverbiais e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así
como con outros compoñentes.
• B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos

pronomes e explicar os seus usos e valores nos textos.
LGB3.9.1. Identifica e explica os  usos e valores dos pronomes e relaciona a súa

presenza  coa  intención  comunicativa  e  a  tipoloxía  textual,  así  como  con  outros
compoñentes.
Bloque 4. Lingua e sociedade
• B4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación do galego

respecto a elas.
LGB4.1.1.  Distingue  as  funcións  sociais  da  lingua  e  determina  a  situación  do

galego respecto a elas.
• B4.2.  Describir  a  diversidade  lingüística  no  mundo,  en  Europa  e  na  Península

Ibérica, determinar o papel da lusofonía, distinguir conceptos básicos de contacto de
linguas e describir os fundamentos do ecolingüismo.

LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península
Ibérica. 

LGB4.2.3. Diferencia e explica conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua
minoritaria e lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os fundamentos
do ecolingüismo.
• B4.3. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os elementos

constitutivos deste.
LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das linguas romances.
LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao 

longo da historia (substrato, estrato e superestrato).
• B4.4.  Recoñecer  os  cultismos,  semicultismos  e  palabras  patrimoniais  e  citar

exemplos, así como distinguir as familias léxicas irregulares e utilizalas correctamente.
LGB4.4.1.  Recoñece os  cultismos,  semicultismos e palabras  patrimoniais  e  cita

algún exemplo.
• B4.5. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego

antigo, o seu contexto e identificalo en textos.
LGB4.5.1.  Identifica  e  describe  as  características  lingüísticas  fundamentais  do

galego antigo.
LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo así como a súa 

situación sociolingüística.
LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios e literarios.

• B4.6.  Distinguir  as  caracterísicas  lingüísticas  fundamentais  do  galego  medio
(séculos XVI, XVII, XVIII), describir o seu contexto e identificalo en textos.

LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego medio,
describe o seu contexto e
identifícao en textos.

LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio así como a súa 
situación sociolingüística.

LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da lingua no 
desenvolvemento posterior do galego.

LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non literarios e literarios.
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• B4.7.  Distinguir  as  características  lingüísticas  fundamentais  do  galego moderno
(desde  o  século  XIX  ata  1916),  describir  o  seu  contexto  e  identificalo  en  textos,
elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos
anteriores a 1916.

LGB4.7.1.  Distingue  as  características  lingüísticas  fundamentais  do  galego
moderno.

LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno así como a 
súa situación sociolingüística.

LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego moderno no 
desenvolvemento posterior da lingua.

LGB4.7.4. Identifica o galego moderno en documentos non literarios e literarios.
Bloque 5. A literatura.
• B5.1.  Definir  "literatura"  e  "texto  literario",  caracterizar  os  diferentes  xéneros  e

analizar os seus principais recursos formais e describir a cronoloxía xeral da historia
da literatura galega.

LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", caracteriza os diferentes xéneros e
analiza os seus principais recursos formais e describe a cronoloxía xeral da historia da
literatura galega.

LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos 
seus trazos formais e estruturais definitorios.

LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da historia da 
literatura galega.
• B5.2. Definir "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións

xenéricas, historiar a súa vitalidade e mais as principais manifestacións e compilacións
nos diferentes períodos históricos ata a actualidade.

LGB5.2.1.  Define  "literatura  galega  de  tradición  oral"  e  as  súas  principais
concrecións  xenéricas,  concreta  a  historia  da  súa  vitalidade  e  mais  as  principais
manifestacións e compilacións nos diferentes períodos históricos ata a actualidade.

LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura galega oral e 
identifica os seus principais trazos formais, estruturais e temáticos.
• B5.3.  Identificar,  analizar  e  describir  a  literatura  medieval:  contextualizar

sociohistórica  e  sociolingüisticamente  as  súas  orixes,  definir  as  características
principais e analizar a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval.

LGB5.3.1.  Identifica,  analiza  e  describe  a  literatura  medieval:  contextualiza
sociohistórica e sociolingüisticamente
as súas orixes, define as características principais e analiza a lírica profana, a lírica 
relixiosa e a prosa medieval.
• B5.4.  Ler  textos  significativos  da  literatura  medieval,  identificar  as  súas

características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

LGB5.4.1.  Le  e  comenta  textos  representativos  da  literatura  medieval,
caracterízaos  formal,  estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico.
• B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII

e XVIII): contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa,
e describir e analizar as obras e os/as autores/as principais.

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos XVI,
XVII e XVIII): contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa,
e describe e analiza as obras e os/as autores/as principais.
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• B5.6.  Ler  textos significativos da literatura do galego medio,  identificar  as súas
características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

LGB5.6.1.  Le  e   comenta  textos  representativos  da literatura  do galego medio,
caracterízaos  formal,  estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico.
• B5.7. Identificar, analizar e describir a literatura do Rexurdimento: contextualizar

sociohistórica  e  sociolingüisticamente  a  produción  do  Prerrexurdimento  e  o
Rexurdimento  pleno  ata  1916  e  describir  e  analizar  as  obras  e  os/as  autores/as
principais deste período.

LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento: contextualiza
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento
pleno ata 1916 e describe e analiza as obras e os/as autores/as principais deste período.
• B5.8. Ler textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o

Rexurdimento  pleno  e  os  comezos  do  século  XX ata  1916,  identificando  as  súas
características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

LGB5.8.1.  Le  e  comenta  textos  representativos  da  literatura  do  Rexurdimento,
caracterízaos  formal,  estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico.

2.4.1.2 2º Bacharelato.
• Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.
• B1.1.  Comprender,  interpretar  e  valorar  diferentes  tipos  de  discursos  orais,

audiovisuais  e  a  situación  en  que  se  desenvolven.  Captar  o  sentido  global,  a
intención do discurso, a mensaxe e as súas ideas principais e secundarias.

• LGB1.1.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias,  de  calquera  texto  oral,  formal  ou  informal,  producido  na  variante
estándar ou en calquera das variedades dialectais.

• LGB1.1.2.  Recolle  as  ideas  fundamentais  e  secundarias  en  resumos,
esquemas ou mapas conceptuais.

• LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais
de distinta natureza.

• B1.2.  Comprender,  interpretar  e  valorar  textos  orais  de  carácter  expositivo  e
argumentativo  sobre  temas  especializados  (conferencias,  clases,  charlas,
presentacións e videoconferencia).

• LGB1.2.1.  Identifica  as  ideas  principais  e  contidos  relevantes  dunha
presentación  (charla  ou  conferencia  sobre  temas  especializados  do  ámbito
educativo).

• LGB1.2.2.  Recoñece  as  distintas  estratexias  de  organización  do  contido
nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do ámbito educativo ou
de divulgación científica e cultural.

• LGB1.2.3. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa
intención de aclarar ou ampliar ideas que se desprenden da exposición oral.

• B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais xornalísticos e publicitarios.
• LGB1.3.1.  Interpreta  e  identifica  a  intención  comunicativa,  o  tema  e  a

estrutura en anuncios sonoros e/ou audiovisuais.
• LGB1.3.2.  Identifica  as  características  propias  dos  principais  xéneros

informativos e de opinión dos medios de comunicación social.
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• LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais que se empregan na
publicidade para convencer os destinatarios ou destinatarias.

• LGB1.3.4.  Analiza  de  forma  crítica  a  forma  e  contido  das  mensaxes
publicitarias e evita usos lingüísticos discriminatorios.

• B1.4. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade
expositiva, así como as normas de cortesía, nas intervencións orais propias da
actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas.

• LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e
cohesión ao discurso.

• LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación
oral e respecta as opinións alleas.

• LGB1.4.3.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos  prosódicos  (entoación,
pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do
corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público.

• B1.5.  Realizar  producións orais  planificadas,  relacionadas con algún contido do
currículo ou tema de actualidade adecuadas á situación e á intención comunicativa
desexada, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC así como de
elementos non verbais e control das emocións ao falar en público.

• LGB1.5.1.  Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.

• LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e
esquemas.

• LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección
gramatical, cínguese ao tema e non divaga.

• LGB1.5.4.  Emprega axeitadamente os elementos prosódicos (entoación e
pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e
posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público.

• LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases ou circunloquios
cando non encontra a expresión precisa.

• LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.
• LGB1.5.7. Tenta buscar a complicidade do público e demostra seguridade ao

responder as preguntas do auditorio.
• LGB1.5.8. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar

gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación adecuada á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

• B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e
á intención comunicativa desexada, con coherencia,

• cohesión e corrección.
• LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á

situación  e  á  intención  comunicativa  desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.

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

• LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias
do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.
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• LGB1.6.4.  Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e
variado.

• B1.7. Expor oralmente, con rigor e claridade, un tema especializado de textos do
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural.

• LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección
gramatical e fonética.

• LGB1.7.2.  Emprega  léxico  preciso  e  especializado  e  evita  o  uso  de
coloquialismos e palabras comodín.

• B1.8.  Participar  activa  e  argumentadamente  en  debates  nos  que  se  expresen
opinións acerca dun tema de actualidade.

• LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e
comenta as contribucións das persoas interlocutoras.

• LGB1.8.2.  Aplica  as  normas que rexen a  cortesía  na comunicación  oral,
respecta  as  quendas  e  as  opinións  alleas  e  emprega  unha  linguaxe  non
discriminatoria.

• B1.9.  Participar  en  interaccións  sobre  temas  de  interese  persoal,  ou  social  ou
asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.

• LGB1.9.1.  Desenvólvese  con  eficacia  en  situacións  que  xorden  na  vida
diaria así como noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais.

• B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión
oral e recoñecer, en exposicións orais propias e alleas, as dificultades expresivas.

• LGB1.10.1.  Recoñece  en  exposicións  propias  e  alleas  as  dificultades
expresivas  (incoherencias,  repeticións,  ambigüidades,  mal  uso  dos  rexistros
pobreza  léxica,  fonética  e  entoación  inadecuada),  e  identifica  interferencias
lingüísticas e desviacións da norma.

• LGB1.10.2.  Deseña  estratexias  para  mellorar  e  progresar  de  xeito
autónomo.

• B1.11.  Participar  oralmente  cunha  fonética  e  prosodia  correcta,  valorar  esta
pronuncia e amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a
ela.

• LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica
os erros na produción oral allea e produce discursos orais que respectan as regras
prosódicas e fonéticas da lingua galega.

• LGB1.11.2.  Recoñece  e  rexeita  argumentadamente  os  prexuízos  que  se
poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega.

• LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a
variedade habitual do seu contexto.

• Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
• B2.1.  Aplicar  estratexias  e  coñecementos  lingüísticos,  sociolingüísticos  e

pragmáticos  para  interpretar  e  producir  textos  propios  dos  ámbitos  educativo,
xornalístico, profesional e empresarial.

• LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas
e mapas conceptuais.

• LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa do
emisor en textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.

• LGB2.1.3.  Diferencia  as  ideas  principais  e  as  secundarias  e  sintetiza  o
contido de textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.
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• LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar
a comprensión dun texto e complementar as súas producións.

• B2.2. Planificar, producir e revisar textos de distintos ámbitos de uso adecuados á
situación  e  á  intención  comunicativa,  con  coherencia,  cohesión,  corrección
gramatical e boa presentación.

• LGB2.2.1.  Planifica  os  seus  traballos  seguindo  unha  orde  predefinida  e
revisa o proceso de escritura para mellorar a produción final.

• LGB2.2.2.  Produce textos  propios  de distintos  ámbitos  usando o  rexistro
adecuado, organizando os enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas.

• B2.3.  Realizar  traballos  educativos  individuais  ou  en  grupo  sobre  temas
controvertidos do currículo ou de actualidade social, científica ou cultural.

• LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección
gramatical.

• LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión ás condicións da situación comunicativa
(tema,  destinatario,  ámbito  discursivo  e  xénero  textual)  e  emprega os  recursos
expresivos propios do rexistro formal.

• LGB2.3.3.  Emprega  léxico  preciso  e  evita  o  uso  de  coloquialismos  ou
palabras comodín.

• LGB2.3.4.  Organiza  os  contidos  dos  seus  traballos  en  función  duns
obxectivos fixados previamente, contrasta posturas enfrontadas e defende a súa
opinión con argumentos.

• B2.4. Analizar e comentar textos argumentativos e expositivos propios dos ámbitos
educativo, xornalístico, profesional e empresarial.

• LGB2.4.1.  Describe  os  trazos  morfosintácticos,  léxico-semánticos  e
pragmático-textuais de textos expositivos e argumentativos.

• LGB2.4.2.  Recoñece  e  explica  a  función  no  texto  dos  distintos
procedementos de cita:  estilo directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita
encuberta.

• B2.5.  Extraer  información de fontes bibliográficas e dixitais  e  utilizar  as TIC ao
longo  de  todo  o  proceso  de  escritura,  desde  a  planificación,  organización  e
produción do texto á súa revisión e corrección final.

• LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais e compila
os datos máis relevantes en fichas-resumo.

• LGB2.5.2.  Respecta  as  normas de presentación dos traballos  escritos,  a
organización  en  epígrafes,  procedementos  de  cita,  notas  a  pé  de  páxina,
bibliografía.

• LGB2.5.3.  Utiliza  procesadores  de  texto  e  correctores  ortográficos  para
mellorar a presentación e evitar erros ortográficos e tipográficos.

• B2.6. Describir as propiedades do texto e analizar os procedementos lingüísticos
básicos de adecuación, coherencia e cohesión nas producións propias e alleas.

• LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión gramaticais e
léxico-semánticos.

• LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións
lingüísticas.

• Bloque 3. Funcionamento da lingua
• B3.1. Definir e identificar os fonemas da lingua galega e recoñecer a importancia e

o valor das normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación eficaz.
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• LGB3.1.1.  Define  e  identifica  os  fonemas  vocálicos  e  consonánticos  da
lingua galega.

• LGB3.1.2.  Valora  as  normas  fonéticas  como  medio  para  facilitar  a
comunicación eficaz.

• B3.2.  Coñecer  as  variedades  dialectais,  recoñecer  e  explicar  os  seus  trazos
característicos en manifestacións orais e escritas e valorar a diversidade lingüística
como parte do patrimonio cultural.

• LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade
lingüística como parte do noso patrimonio cultural.

• B3.3.  Recoñecer  e  explicar  o  proceso  de  formación  das  palabras  e  aplicar  os
coñecementos  adquiridos  para  a  mellora,  comprensión  e  enriquecemento  do
vocabulario activo.

• LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras.
• LGB3.3.2.  Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a análise

morfolóxica.
• LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica.
• B3.4. Observar, reflexionar e explicar as distintas unidades e función sintácticas e

aplicar os coñecementos sobre análise sintáctica na produción de textos.
• LGB3.4.1.  Recoñece  as  diferentes  estruturas  sintácticas,  explica  as

relacións que se establecen e emprega a terminoloxía axeitada.
• B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas.
• LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas.
• B3.6. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,

recensión  de  libros  e  películas,  etc.)  nos  que  se  utilicen  varias  linguas,  tanto
curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos
transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.

• LGB3.6.1.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se
utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos
lingüísticos  ou  culturais  e  valora  as  competencias  que  posúe  como  persoa
plurilingüe.

• B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a
comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes
coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de
textos.

• LGB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual,
oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a
comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras.

• Bloque 4. Lingua e sociedade
• B4.1.  Recoñecer  os  estereotipos  e  prexuízos  lingüísticos,  determinar  a  súa

repercusión nos usos e elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se
describan e analicen cuestións sociolingüísticas.

• LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a
súa repercusión nos usos.

• LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se
describen e analizan cuestións sociolingüísticas.

• B4.2.  Describir  e  interpretar  o  proceso de construción  da  variante  estándar  da
lingua  galega,  recoñecer  as  interferencias  lingüísticas  no  galego  con  especial
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atención  aos  castelanismos  e  desenvolver  un  discurso  propio  libre  destes
elementos.

• LGB4.2.1.  Describe  e  interpreta  o  proceso  de  construción  da  variante
estándar da lingua galega.

• LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con especial
atención  aos  castelanismos  e  desenvolve  un  discurso  propio  libre  destes
elementos.

• B4.3.  Distinguir  as  características  lingüísticas  fundamentais  do  galego moderno
desde 1916 ata 1978, describir o seu contexto e identificalo en textos.

• LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego
moderno (desde 1916 ata 1978).

• LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde
1916 ata 1978), así como a súa situación sociolingüística.

• LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos establecer entre
1916 e 1978 desde o punto de vista sociolingüístico.

• LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no desenvolvemento
posterior da lingua.

• LGB4.3.5.  Identifica  o  galego  moderno  (desde  1916  ata  1978)  en
documentos non literarios e literarios.

• B4.4.  Distinguir  as  características  lingüísticas  fundamentais  do  galego moderno
desde 1978 ata a actualidade e identificalo en textos, describir o seu contexto e a
situación legal, recoñecelo como unha lingua en vías de normalización e elaborar
traballos sobre a historia da lingua.

• LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego
moderno (desde 1978 ata a actualidade).

• LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno desde
1978 ata a actualidade, así como a súa situación sociolingüística.

• LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a actualidade no
desenvolvemento do galego.

• LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en vías de normalización e
sinala as súas fortalezas e debilidades.

• LGB4.4.5.  Sinala  as  principais  características  lingüísticas  en documentos
non literarios e literarios desde 1978 ata a actualidade.

• B4.5.  Elaborar  unha  descrición  esquemática  na  que  se  detallen  as  diferentes
etapas da historia da lingua galega e as súas principais características.

• LGB4.5.1.  Elabora  unha  descrición  esquemática  na  que  se  detallen  as
diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais características.

• B4.6.  Analizar  e  interpretar  a  evolución  da conciencia  lingüística  na historia  da
lingua galega.

• LGB4.6.1.  Analiza  e  interpreta  a  evolución  da  conciencia  lingüística  na
historia da lingua galega.

•

• Bloque 5. Literatura
• B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1916 a 1936:
• – Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as.
• – Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as

autores/as.
• – Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós.
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• LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 1936:
autores/as de Vangarda e outros/as autores/as.

• LGB5.1.2.  Identifica,  analiza e describe a prosa galega de 1916 a 1936:
autores/as  das  Irmandades,  o  Grupo  Nós  (narrativa  e  ensaio)  e  outros/as
autores/as.

• LGB5.1.3.  Identifica,  analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936:
autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós.

• B5.2. Ler  e comentar  textos significativos da literatura galega de 1916 a 1936,
identificar  as súas características temáticas e formais e poñelas en relación co
contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

• LGB5.2.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1916 a
1936,  caracterízaos  formal,  estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

• LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1916 a
1936,  caracterízaos  formal,  estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

• LGB5.2.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1916 a
1936,  caracterízaos  formal,  estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

• B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura galega entre 1936 e 1975:
• – Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción

de Enlace e a Xeración das Festas Minervais.
• – Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel

Fole, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa
Galega. Autores/as dos primeiros 70.

• – Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.
• LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975:

produción bélica e autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace
e a Xeración das Festas Minervais.

• LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 1975:
produción  bélica  e  os  autores  do exilio,  os  renovadores  da  prosa (Ánxel  Fole,
Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas)  así  como A Nova
Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70.

• LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 1975:
teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

• B5.4. Ler  e comentar  textos significativos da literatura galega de 1936 a 1975,
identificar  as súas características temáticas e formais e poñelas en relación co
contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

• LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1936 a
1975,  caracterízaos  formal,  estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

• LGB5.4.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1936 a
1975,  caracterízaos  formal,  estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

• LGB5.4.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1936 a
1975,  caracterízaos  formal,  estrutural  e  tematicamente  e  ponos  en  relación  co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

• B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1975 ata a actualidade:
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• – Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as
dos 80, os 90 e o novo século.

• –  Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as
dos 80, os 90 e o novo século.

• –  Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as
dos 80, os 90 e o novo século.

• LGB5.5.1.  Identifica,  analiza  e  describe  a  poesía  galega  de  1975  ata  a
actualidade:  temas,  xéneros  e  subxéneros,  e  estéticas  dos/das  principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

• LGB5.5.2.  Identifica,  analiza  e  describe  a  prosa  galega  de  1975  ata  a
actualidade:  temas,  xéneros  e  subxéneros,  e  estéticas  dos/das  principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

• LGB5.5.3.  Identifica,  analiza  e  describe  o  teatro  galego  de  1975  ata  a
actualidade:  temas,  xéneros  e  subxéneros,  e  estéticas  dos/das  principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

• B5.6.  Ler  e  comentar  textos  significativos  da  literatura  galega  de  1975  á
actualidade identificar as súas características temáticas e formais e poñelas en
relación  co  contexto  sociohistórico  e  sociolingüístico  e  mais  o  xénero  ao  que
pertencen.

• LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1975 á
actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación
co contexto sociohistórico e sociolingüístico.

• LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1975 á
actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación
co contexto sociohistórico e sociolingüístico.

• LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1975 ata
a actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación
co contexto sociohistórico e sociolingüístico.

• B5.7. Analizar e comentar, a través de probas escritas ou traballos, cando menos
unha obra completa de cada un dos períodos literarios referidos.

LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou traballos,cando
menos unha obra completa de cada un dos períodos literarios referidos.

2.4.2. Contidos mínimos
1º BACHARELATO
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

• Comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  orais  e  audiovisuais  de
natureza diversa, entre eles os medios de comunicación social.

• Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos
sobre temas especializados do ámbito educativo.

• Produción  de  textos  orais  expositivos  e  argumentativos  adecuados  á  situación
comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC..

• Participación  activa  e  argumentada  en  debates  nos  que  se  expresen  opinións
acerca dun tema de actualidade.

• Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración
desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
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• Aplicación de estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade.

• Planificación e produción de textos adecuados, coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas gramaticais e ben presentados.

• Comprensión, produción e síntese de textos expositivos e argumentativos do 
ámbito educativo e de divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e 
enciclopedias) e tamén de textos dos medios de comunicación.

• Análise dos textos descritivos, expositivos, narrativos, argumentativos e 
dialogados: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características 
lingüísticas.

• Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e 
posterior organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC.

Bloque 3. Funcionamento da lingua
• Coñecemento e reflexión sobre os principais conceptos de Lingüística Xeral: 

comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas 
lingüísticas.

• Coñecemento dos diferentes rexistros lingüísticos e dos factores que inciden no 
uso da lingua en distintos ámbitos e valoración da importancia de utilizar o rexistro 
adecuado en relación coa situación comunicativa.

• Produción de textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección.

• Caracterización morfolóxica, semántica e sintáctica dos distintos tipos de palabras 
(substantivo, adxectivo, verbo, adverbio, cuantificadores, conectores textuais...) así 
como do seu uso.

Bloque 4. Lingua e sociedade.
• Funcións sociais da lingua. Diversidade lingüística. A lusofonía.

• Multilingüismo e plurilingüismo. Lingua minoritaria e lingua minorizada. Conflito 
lingüístico e diglosia. Ecolingüismo.

• Historia da lingua: do latín ao galego de comezos do século XX. Etapas: 
substratos, superestratos, galego antigo, galego medio e galego moderno. 
Situación lingüística de cada etapa, contexto histórico e cultural e características 
lingüísticas

• Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e as familias léxicas irregulares.

Bloque 5. Literatura.
• Definición dos conceptos "literatura" e "texto literario", caracterización dos 

diferentes xéneros e análise dos seus principais recursos formais e descrición da 
cronoloxía xeral da historia da literatura galega.

• Definición de "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións 
xenéricas.

• A literatura medieval: contextualización sociohistórica e sociolingüística das súas 
orixes, definición das características principais e análise da lírica profana, a lírica 
relixiosa e a prosa medieval. Lectura  de textos significativos da literatura medieval,
identificación das súas características temáticas e formais.
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• A literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualización 
sociohistórica e sociolingüística da produción desta etapa, e descrición e análise 
das obras e os/as autores/as principais. Lectura de textos significativos deste 
período e identificación das súas características temáticas e formais. 

• A literatura do Rexurdimento: contextualización sociohistórica e sociolingüística da 
produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e descrición e 
análise das obras e os/as autores/ as principais deste período. Lectura de textos 
significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento 
pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificación das súas características 
temáticas e formais .

2º BACHARELATO

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza
diversa.
B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos
sobre temas especializados do ámbito educativo.
B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios
de comunicación social (xéneros informativos e de opinión, e da publicidade).
B1.5. Produción (planificación e execución de textos orais relacionados con algún contido
do currículo ou tema de actualidade) adecuada á situación comunicativa, con coherencia,
cohesión,  corrección,  coa axuda das TIC,  así  como de elementos  non verbais  e  con
control das emocións ao falar en público.
B1.7. Exposición oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito educativo e de
divulgación científica e cultural.
B1.8.  Participación  activa  e  argumentada  en  debates  nos  que  se  expresen  opinións
acerca dun tema de actualidade.
B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou
asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros.
B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral
e recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.
B1.11. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración
desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
B2.1. Comprensión e produción de textos propios dos ámbitos educativo, xornalístico,
profesional  e  empresarial  con  axuda  de  estratexias  e  coñecementos  lingüísticos,
sociolingüísticos e pragmáticos.
B2.2.  Planificación,  produción  e   revisión  de  textos  de  distintos  ámbitos  adecuados,
coherentes e ben cohesionados; axustados ás normas morfolóxicas e gramaticais e ben
presentados.
B2.4.  Análise e comentario de textos expositivos e argumentativos propios dos ámbitos
educativo, xornalístico, profesional e empresarial.
B2.5. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou dixitais e
posterior organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC.
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B2.6. Descrición das propiedades do texto e análise, nas producións propias e alleas, dos
procedementos lingüísticos básicos de adecuación, coherencia e cohesión.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas propios do galego e das transformacións fonéticas
que se dan nas palabras ao longo da cadea falada.
B3.2. Coñecemento e explicación das variedades dialectais de Galicia.
B3.3.  Análise e explicación do léxico e dos seus procedementos de formación.
B3.4. Observación, reflexión e explicación das unidades e funcións sintácticas.
B3.5. Reflexión e explicación das relacións e unidades semánticas.
Bloque 4. Lingua e sociedade.
B4.1.  Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.
B4.3. Construción da variante estándar da lingua galega.
B4.4.  Interferencias lingüísticas: castelanismos.
B4.5. Historia  da lingua: galego moderno (desde 1916 ata 1978);  contexto histórico e
cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas.
B4.6.  Historia  da  lingua:  galego  moderno  (desde  1978  ata  a  actualidade);  contexto
histórico e cultural; situación sociolingüística; situación legal e características lingüísticas.)
B4.7.  Elaboración dunha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas
da historia da lingua galega e as súas principais características.contexto
Bloque 5. Literatura.
B5.1. Literatura galega de 1916 a 1936:
– Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as.
–  Prosa:  autores/as  das  Irmandades,  o  Grupo  Nós  (narrativa  e  ensaio)  e  outros/as
autores/as.
– Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós
B5.2. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de 1916 a 1936,
identificación  das  súas  características  temáticas  e  formais  e  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.
B5.3. Literatura galega entre 1936 e 1975:
– Poesía: produción bélica e autores/ as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de
Enlace e a Xeración das Festas Minervais.
– Prosa: produción bélica e autores/ as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole,
Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa Galega.
Autores/as dos primeiros 70.
– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia
B5.4. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de 1936 a 1975,
identificación  das  súas  características  temáticas  e  formais  e  relación  co  contexto
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.
B5.5. Literatura galega de 1975 ata a actualidade:
– Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80,
os 90 e o novo século.
– Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais  autores/as dos 80,
os 90 e o novo século.
– Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80,
os 90 e o  novo século.
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B5.6.  Lectura  e  comentario  de  textos  significativos  da  literatura  galega  de  1975  á
actualidade,  identificación  das  súas  características  temáticas  e  formais  e  relación  co
contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

2.4.3 Procedementos de avaliación
Os procedementos  de avaliación que utilizará o Departamento no proceso de

aprendizaxe do noso alumnado serán variados e incidirán no traballo diario, no uso oral

da lingua, na expresión escrita, nos libros de lectura obrigada e nas probas feitas ao longo

do curso. Para a cualificación do alumnado asignarase un peso porcentual a cadanseu

instrumento de avaliación. 

Traballo diario

Trátase dun elemento significativo na configuración da cualificación da materia,

pois supón valorar o esforzo continuado do alumnado e a adquisición eficaz de hábitos de

traballo ao longo do curso. O traballo diario incluirá:  a)  realización das actividades e

traballos propostos na aula; realización de tarefas para realizar fóra da aula: exercicios,

consultas...;  entrega de traballos de distinto tipo propostos polo profesor/a (resumos,

esquemas, exposicións…) nos prazos establecidos.

Uso oral da lingua 

Valorarase a continuidade e a corrección no uso oral da lingua,  o  cal  implica,

evidentemente, a adecuación do rexistro ao contexto no que nos atopamos.

Para a cualificación do uso oral da lingua, á parte da observación do emprego da

lingua na aula, a profesora  poderá realizar unha proba oral específica por avaliación ou

substituíla pola(s) exposición(s) orais que o alumnado realice na aula.

Libros de lectura obrigatoria

A profesora proporá a lectura dun libro por trimestre. A súa lectura poderá

realizarse na aula ou individualmente e fóra do horario escolar. Trátase dunha actividade

obrigatoria polo cal se realizará un traballo do libro ou unha proba avaliable que formará

parte da nota final de avaliación. 

Probas

Realizarase unha proba por trimestre.

A temporalización para cada curso e nivel tentarase ater  ao  que aparece

referido no apartado 3.4. Temporalización.
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Cómpre sinalar que neste tipo de probas se valorará o interese pola corrección nos

textos e os avances que o alumnado vaia conseguindo. 

• Presentación correcta: marxes, sangrías, limpeza, claridade, orde...

• Ortografía: coñecemento e emprego das normas ortográficas.

• Signos de puntuación: uso adecuado dos distintos signos de puntuación.

• Redacción: adecuación do texto á situación comunicativa, coherencia, cohesión...

A corrección lingüística das probas realizadas polo alumnado valorarase de tal

maneira que, sobre a cualificación global de cada exame, se poderá descontar ata un

máximo de 2 puntos por erros ortográficos. Estes erros clasifícanse en: 

 Moi graves: solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (uso de tempos

compostos, colocación incorrecta do pronome persoal átono…). Descontaranse 0,2

puntos por cada erro.

 Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, s/x…), a

ausencia de marxes (esquerda-dereita, arriba, abaixo)... Descontarase 0,1 por cada

erro.

 Leves: solucións léxicas alleas ao estándar vixente (castelanismos, lusismos,

anglicismos, galicismos…) e os acentos. Descontarase 0,05 por cada erro.

2.5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Nas avaliacións ordinarias asignarase o peso porcentual seguinte:

1º Bacharelato 2º Bacharelato

Proba escrita 70,00% Proba escrita 70 %

Lectura obrigatoria 10 % Lectura obrigatoria 10 %

Traballo diario 10 % Traballo diario 10 %

Uso e emprego da lingua oral 10 % Uso e emprego da lingua oral 10 %

Cómpre sinalar a posibilidade de realizar lecturas optativas (ata 3 por avaliación) e

que se puntuarán sobre 0,5 por traballo realizado. A cualificación obtida será sumada á

total conseguida na avaliación, sempre e cando a nota non sexa inferior a un 4.

Nos dous cursos a avaliación será continua no referente ao bloque de lingua. No

caso da Sociolingüística e a Literatura os temas iranse superando en cada avaliación.
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A cualificación final de xuño obterase ao realizar a medida entre as notas obtidas

nas 3 avaliacións, sempre e cando en todas elas a cualificación sexa igual ou superior a

4.

Na avaliación extraordinaria de setembro o alumando deberá realizar o exame no

cal demostre o coñecemento dos contidos mínimos da materia.

2.6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Debemos distinguir as actividades de recuperación do alumnado que está

cursando a materia das realizadas para aqueles alumnos/as que teñan pendente a

materia.

Para o alumnado que está a cursar a materia realizarase unha recuperación da

Proba escrita de cada unha das avaliacións e terá a mesma porcentaxe (70 %) que na

avaliación. Se coa cualificación acadada na proba de recuperación (70 %) e o 30 % dos

outros tres criterios a nota da avaliación é de 4 ou 5, está será a que se teña en conta na

media  da  avaliación  ordinaria.  Se  a  cualificación  obtida  en  conxunto  (70  %  da

recuperación e 30 % dos outros criterios) é inferior a 4,  manterase a nota inicial.  Así

mesmo, a profesora poderá decidir realizar unha recuperación máis a aquel alumnado

que a final de curso teña unha única avaliación suspensa e a media non lle chegue ao

aprobado na Avaliación ordinaria.

A  profesora do alumnado de 2º de bacharelato coa materia de 1º pendente

poderá decidir, en coordinación co alumnado, a realización de varios exames parciais ao

longo do curso  facendo que teña carácter eliminatorio.  Ademais proporá diferentes

traballos que serán entregados para o reforzo da materia pendente. Estes traballos

servirán  como  referencia  para  coñecer  a  evolución  do  alumnado  así  como  o

desenvolvemento  da  materia.  Estes  serán recollidos e corrixidos polo profesorado  e

valorados (40 %),  conxuntamente,  coas probas obxectivas (60 %) sempre e cando a

cualificación na proba obxectiva sexa superior a 3. 

O profesorado dará conta por trimestre ao titor/a dos resultados do alumnado coa

materia pendente.

No suposto de que o alumnado non realice algunha destas probas ou as suspenda,

deberá presentarse a un exame final  no que se examinará dos contidos mínimos da

materia.

2.7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
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Empregaranse o libro de texto (Lingua galega e Literatura I, (2015), ed. Baía ISBN:

978-84-9995-169-0 e Lingua Galega e Literatura II, (2016), ed. Baía ISBN: 978-84-9995-

197-3), esquemas e diferentes actividades deseñadas para cada unidade. Así mesmo, en

cada trimestre traballarase cun libro de lectura distinto, que será de lectura obrigada e do

cal se realizará un exame ou se proporá a elaboración dun traballo individual. Os libros de

lectura propostos para cada nivel son:

1º Bacharelato 2º Bacharelato

1ª

av.

Obras da literatura galega Obras  da  literatura  galega  do  século

XX.

2ª

av.

Clásicos da literatura galega Obras  da  literatura  galega  do  século

XX.

3ª

av.

Obras de diferentes autores/as

actuais

Obras  da  literatura  galega  do  século

XXI.
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