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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

a. Referencias normativas
* Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE).

* Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015).

* Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación
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secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29).

* Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). No

caso das programacións didácticas de Educación Primaria, Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade

Autónoma de Galicia (DOG do 9).

* Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21).

* Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16

para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29).

*Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no

curso académico 2017/2018, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da

Comunidade Autónoma de Galicia  (DOG 8 de agosto de 2017)

b. Contexto.

O IES de Porto do Son érguese fronte o Atlántico nunca encosta fraguiza a media légoa da capitalidade do Concello.  É un centro con 20 anos de antigüidade. O seu

relativo illamento foi causa dun lento encarnar na vida da colectividade. Lentamente comeza a sentirse como algo propio e non como un receptáculo máis do sistema educativo.

Porén, no seu illamento, mantén unha vida escolar intensa, xenerosa en proxectos e iniciativas, moi comprometida coa súa misión educativa.

Por ser o único IES do Concello, todos os centros educativos de Primaria e Infantil conflúen a el. É moi excepcional a matrícula de alumnado noutro IES ou Colexio da

bisbarra: Noia ou Ribeira, e esta sucede por causas tamén excepcionais. A poboación do Porto do Son aséntase en pequenos núcleos dispersos nunha estreita franxa entre a

Serra do Barbanza e o mar, arredor do cal pivota a súa vida económica e anímica. Todo o alumnado debe ser transportado ao IES e isto condiciona necesaria e profundamente

os seus ritmos e actividades. O IES é o núcleo de convivencia da poboación moza do Porto do Son, e a súa influencia formativa, experiencial e cultural é determinante. Non hai

industria, o tecido económico é moi feble e dependente do turismo e das actividades relacionadas co mar ou a mera subsistencia da comunidade: pequena construción, comercio,

sanidade, administración... Son frecuentes as familias co pai ausente. O nivel económico é o propio dunha poboación traballadora, con casos puntuais de exclusión social. A

infraestrutura cultural é escasa, e o marcador “índice de lectura” (que acostuma definir contextos de éxito educativo), é moi baixo. A poboación tende a emigrar a outros lugares, e

o número de alumnos descendeu nos últimos cursos. Nestas circunstancias, o IES devén non só nun centro de formación, senón tamén nun factor de cohesión social. Dito doutra

maneira, non pode fallar e esa é a súa maior singularidade: é a única posibilidade de promoción e cohesión social por medio do estudo da mocidade. Non hai alternativas.

Impártese no IES toda a ESO, dúas liñas de Bacharelato e un Ciclo Medio de Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural.

Non hai unha distribución do alumnado por preferencias ou singularidades socio-económicas como podería suceder nunha cidade. O IES de PdS acolle a totalidade do

alumnado e en consecuencia toda a súa diversidade. Esta é a súa riqueza, e tamén a fonte das súas dificultades. A conflitividade é escasa e as familias son colaboradoras.

Temos certo número de alumnado con NEAE no curso actual, especialmente en 1º ESO, polo que contamos con Aula Específica e dúas PT. O descenso de poboación comeza a

facerse notar no centro. De cinco 1º ESO que tivemos, imos agora cara a tres unidades. Adaptarnos a este descenso é un dos nosos conflitos.
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c. Obxectivos.
O alumnado fala maioritariamente galego, aínda que cada curso se fai máis evidente unha progresiva, e en certo modo incomprensible, instalación no castelán. Frear e

inverter tal tendencia é un dos obxectivos do Departamento de Galego, que niso coincide co de Dinamización Lingüística. O idioma galego é unha realidade viva no IES de Porto

do Son, o noso alumnado “vive en” galego. Polo demais, subliñar a intensa participación do Departamento nas actividades complementarias do IES, e no equipo de biblioteca.

Por último, advertir que dous membros do Departamento ocupan este curso cargos directivos e unha profesora está en Servizos Especiais e a súa praza non foi cuberta. Esta

circunstancia desartellou en parte o excelente funcionamento do Departamento sobrecargándoo de traballo e responsabilidades.

En canto aos obxectivos xerais, máis alá dos que son asumidos de xeito transversal, son centrais no proxecto deste Departamento os seguintes:
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na
lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade
lusófona.
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2.  COMPETENCIAS. ESTÁNDARES

A.- PERFIL COMPETENCIAL DA AREA DE LINGUA E LITERATURA GALEGA

Número de estándares onde se traballa cada competencia.
COMPETENCIAS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

CCL 92 101 107 130 103 90
CMCCT 2 0 5 0 2 0

CD 15 16 17 18 7 6
CAA 31 29 34 22 29 27
CSC 19 30 36 39 33 21

CSIEE 6 6 5 5 9 5
CCEC 9 8 8 10 14 4

ESTÁNDARES
TOTAIS 174 190 212 224 197 153

B.- CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 
CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 1º DE ESO

Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de actualidade). CCL CAA
LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos. CCL CAA

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. CCL CAA
LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. CCL CAA
LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece e
rexeita a linguaxe discriminatoria).

CCL CSC

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da linguaxe non verbal. CCL  CAA
CSC CSIEE

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias de programas informativos. CCL
LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. CAA
LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. CSC
LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. CD  CAA

CSIEE
LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente atractivas. CD  CCL

CSIEE
LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de produción oral propia e allea e propón solucións para melloralas. CCL CAA
LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia da lingua galega. CAA
LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. CCL CCEC
LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. CCL CSC
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).

CCL
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LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada). CCL
LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL
LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras de interacción. CCL CSC
LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios. CCL CSC
LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. CAA
LG1B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao
auditorio con autoconfianza e seguridade

CCL  CSC
CSIEE

LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. CCL CSC
LGB1.9.4. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas producións orais. CCL CAA
LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. CAA
LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. CAA CCL
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. CCL  CSC

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

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos. CCL CCA
LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos contextuais explícitos. CCL
LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas. CCL
LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o significado polo contexto. CCL CCA
LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, etc.). CCL
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. CCL CCA CD
LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. CCL CCA
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. CCL CSC
LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. CCL CSC
LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes. CCL  CAA  CD

CSC
LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía. CCL
LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos de composición escrita. CCL CAA CD
LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios. CCL CSC
LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais e sexistas. CCL CSC
LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola puntuación do texto. CCL
LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego. CCL
LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz. CCL CD
LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido do texto. CCL
LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación comunicativa. CCL
LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das ideas: conectores textuais básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e dentro do
sintagma verbal.

CCL

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). CCL
LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. CCL CD
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LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. CCL CD CSC
LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. CCL CD CSC
LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos paratextuais que acompañan as noticias. CCL
LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións
sobre tarefas e aprendizaxes realizadas.

CCL CD

LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos para organizar os contidos e mellorar a presentación. CCL CD
LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e revisar a ortografía. CCL CD
LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das producións propias e alleas. CCL CAA
LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha actitude positiva de superación. CCL CAA

Bloque 3. Funcionamento da lingua

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación. CCL
LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. CCL CAA
LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. CCL CD
LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. CCL
LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. CCL
LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. CCL
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. CCL CAA
LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais. CCL CAA
LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, en particular os temporais e explicativos. CCL CAA
LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de concordancia. CCL CAA
LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da oración. CCL CAA
LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. CCL CAA
LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación. CCL CAA
LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

CCL CAA CD

LGB3.13.1. 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.

CCL CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade

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.

CCL

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. CCL
LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. CCL
LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. CCL CD CCEC
LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do alumnado. CCL

LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. CCL
LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. CCL CSC

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. CCL CSC
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 do seu contorno. CCL CSC
LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultural. CCL CCEC
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LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. CCL
LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. CCL

Bloque 5. Educación literaria

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade,
relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada texto.

CCL

LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e similitudes. CCL
LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. CCL
LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas abordadas e describe os valores estilísticos dos textos. CCL
LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. CCL
LGLB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus compoñentes e procedementos máis relevantes. CCL
LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. CCL CCEC
LGLB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe artística. CCL CCEC
LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios. CCL CCEC
LGLB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe artística. CCL CCEC
LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos definitorios. CCL CCEC
LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información
básica e a resolución de dúbidas de traballo.

CCL CD
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CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 2º DE ESO
Estándares de aprendizaxe Competencias

clave
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

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).

CCL CAA

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual a esquemas ou resumos. CCL CAA
LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. CCL CAA
LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. CAA
LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe
discriminatoria).

CSC CCL

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. CCL  CSC CSIEE
LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. CCL
LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. CCL  CAA  CSIEE
LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. CSC CAA
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. CCL CAA
LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia galega. CAA
LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica habitual. CCL CCEC
LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. CCL CSC
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).

CCL

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada). CCL
LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL
LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. CD CAA  CSIEE
LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. CD CCL  CSC
LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de interacción e ás opinións alleas. CCL  CSC
LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios. CCL  CSC
LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. CSC CAA
LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. CAA
LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e
diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade.

CCL  CSC  CSIEE

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da lingua. CLL  CSC
LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. CLL  CAA
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. CAA CCL
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. CCL  CSC CSIEE

CCEC
LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. CSC CSIEE
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LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. CCL CSC
LGB1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. CCL  CAA

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as ideas. CCL  CAA
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. CCL CAA
LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre elas. CCL
LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. CCL
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.

CCL  CAA

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. CCL CAA
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. CCL CSC
LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá. CCL CSC
LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, correspondencia escolar. CCL CSC
LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). CCL CSC
LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: portadas e titulares. CCL
LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. CCL CD  CAA
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. CCL
LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos. CCL CCA
LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. CCL CD CAA
LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. CCL CD  CAA
LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. CCL CSC
LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. CCL CSC
LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. CCL
LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. CCL CSC
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. CCL
LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. CCL CD
LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. CCL
LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. CCL
LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). CCL
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) CCL
LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas. CCL
LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos e correctores. CCL CD
LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. CCL CD
LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. CCL CD CSC
LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo (noticias). CCL CD CSC
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.

CCL CD

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. CCL CD
LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. CCL
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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.

CCL CD

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. CCL CSC CCEC
Bloque 3. Funcionamento da lingua

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación comunicativa. CCL CCC.
LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. CCL CAA
LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. CCL CAA
LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. CCL CD
LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. CCL
LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. CCL
LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. CCL
LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos. CCL CAA
LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. CCL CAA
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.

CCL CAA

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. CCL
LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta atendendo aos compoñentes sintácticos. CCL
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. CCL CAA
LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

CCL CAA

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

CCL CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade

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.

CCL

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego. CCL CSC
LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un elemento de riqueza cultural. CCL  CSC
LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da emigración. CCL
LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran. CCL  CCEC
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.

CCL CCEC CD

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. CCL
LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. CCL
LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. CCL CSC
LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. CCL CSC
LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito educativo e local. CCL CSC
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.

CCL CSC

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. CCL
LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos propios da xerga estudantil. CCL
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LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. CCL
LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. CCL CSC

Bloque 5. Educación literaria

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.

CCL

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

CCL

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.

CCL

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. CCL
LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. CCL
LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. CCL
LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. CCL
LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. CCL CCEC
LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. CCL CCEC
LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica nunha ou varias secuencias fílmicas. CCL CCEC
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. CCL CD
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CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 3º DE ESO 
Estándares de aprendizaxe Competencias

clave
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

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).

CCL

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos. CCL
LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. CCL CAA
LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. CCL CAA
LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. CCL CSC
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.

CCL

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. CCL
LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. CCL CAA
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. CCL CCA
LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. CCL CSC
LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe
discriminatoria).

CCL CAA CSC

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

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.

CCL CAA

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega. CAA
LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. CCL CCEC
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. CCL CSC
LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e coloquios. CCL CSC
LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. CAA
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. CCL CSC
LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. CAA
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).

CCL

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. CCL
LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público
e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade.

CCL CSC 
CSIEE

LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL
LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. CCL CAA
LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. CAA CCL
LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. CCL CSC 
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CSIEE CCEC
LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. CSC CSIEE
LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. CCL CSC
LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. CCL
LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. CD CAA CSIEE
LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. CD CCL CSC

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. CCL CAA
LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. CCL CAA
LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. CCL CAA
LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. CCL CAA
LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. CCL CSC
LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e regulamentos). CCL
LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. CCL CSC
LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. CCL CSC
LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas. CCL CAA
LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe. CCL CAA CD
LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. CCL CAA
LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. CCL CAA
LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do emisor. CCL
LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información. CCL CAA CD
LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. CCL
LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. CCL CSC
LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. CCL
LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. CCL
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.

CCL CSC  CD

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

CCL CD

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, capítulos, etc. CCL CD
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. CCL CAA
LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos. CCL CAA
LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. CCL CAA CD
LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. CCL CSC
LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). CCL
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). CCL CAA
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. CCL CD
LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores. CCL  CSC
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CCEC CD
Bloque 3. Funcionamento da lingua

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

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. CCL CCA
LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. CCL CCA
LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. CCL CCA
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. CCL CCA
LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. CCL CAA
LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. CCL CD
LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. CCL CAA
LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. CCL
LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as desempeñan. CCL CAA
LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. CCL
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. CCL
LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. CLC CSC
LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

CCL CAA CD

LGB13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e
produción dos textos traballados en calquera das outras.

CCL CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. CCL CSC
LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á realidade galega. CCL
LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura. CCL CSC
LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. CCL
LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e económica galega. CCL CSC
LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). CCL CSC CD
LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. CCL CSC
LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. CCL CSC CD
LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. CCL
LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. CCL CSC
LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego. CCL
LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. CCL CSC
LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. CCL
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. CCL CSC
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. CCL CSC
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. CCL CSC
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. CCL CSC CD
LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa promoción. CCL CSC

18

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.ieson.gal/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es


IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal  

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

CCL CSC

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. CCL
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. CCL CSC
LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. CCL CSC

Bloque 5. Educación literaria.

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. CCL
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. CCL
LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. CCL
LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.

CCL

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.

CCL

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).

CCL

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

CCL

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. CCL
LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas. CCL
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. CCL CD
LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. CCL CCEC
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. CCL CCEC

19

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.ieson.gal/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es


IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal  

CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 4º DE ESO
Estándares de aprendizaxe Competencias

clave
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

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.

CCL

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as secundarias. CCL
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. CCL CAA
LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identifica as estratexias de enfatización. CCL CAA
LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), no plano morfosintáctico (condensación, concisión e economía) e no plano léxico-semántico
(léxico connotativo, simbólico e atractivo para o receptor).

CCL CSEIEE

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. CCL CCEC
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. CCL CAA
LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou postura. CCL CSC
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.

CCL

LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. CCL
LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta as opinións alleas. CCL CSC
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.

CCL CSC CSIEE

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.

CCL CAA

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. CAA CSC
LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. CCL CCEC
LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. CLL CSC
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).

CCL

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. CCL
LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL
LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que proveñen dos medios de comunicación. CCL CAA
LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. CCL CSC
LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. CAA CCL
LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. CCL
LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. CCL
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.

CCL CSC CSIEE

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. CD CAA CCL
LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas CCL CAA
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producións.
LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras. CCL CAA
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. CCL CSC
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. CCL  CSC  CSIEE

CCEC
LGB2.13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. CL  CAA  SC

CSIEE
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

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

CCL

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. CCL
LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. CCL
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. CCL CAA
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. CCL
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).

CCL CSC

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.

CCL CD

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. CCL
LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. CCL
LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto. CCL
LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e artigo de opinión. CCL CSC
LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e persuasión. CCL CSC
LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios dos medios de comunicación (anuncios). CCL CSC
LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de comunicación. CCL CSC
LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes discriminatorias. CCL CSC
LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de comunicación con especial atención á publicidade. CCL CSC
LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en distintos soportes. CCL CD CSC
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus escritos. CCL  CD  CAA

CSC
LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais). CCL
LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. CCL
LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. CCL
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.

CCL CD

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. CCL
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. CCL CD CAA
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 CCL CD
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funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, índice, esquemas etc.
LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros alleos e de intercambio de opinións. CCL CD CSC
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).

CCL CD CSC

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión. CCL CDCSC
LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da información obtida de distintas fontes. CCL CDCSC
LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a partir dun tema dado sen documentación previa. CCL CD
LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto de partida. CCL
LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e
enriquecerse como persoa.

CCL CSC CCEC

Bloque 3. Funcionamento da lingua

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. CCL CAA
LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas. CCL CAA
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega e distingue os diversos tipos. CCL CAA
LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. CCL CAA
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. CCL CAA
LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear novas palabras. CCL
LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. CCL
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. CCL CAA
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.

CCL CD

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos. CCL CAA
LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. CCL
LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. CCL
LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente. CCL CAA
LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos. CCL
LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. CCL
LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. CCL
LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. CCL
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.

CCL CAA

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. CCL
LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos. CCL CAA
LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. CCL
LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de progresión temática. CLL
LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias. CCL
LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade. CCL
LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero textual. CCL CAA
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LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual. CCL
LGB3.13.1. 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.

CCL CAA

LGB3.14.1. 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.

CCL CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade.

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. CCL CCEC
LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura. CCL
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. CCL CSC
LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués (buscadores, enciclopedias e portais de noticias). CCL CSC CD
LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística. CCL CSC
LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. CCL CSC
LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os seus coñecementos sociolingüísticos. CCL CSC CD
LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. CCL CSC
LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación sociolingüística actual. CCL CSC
LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. CCL CSC
LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada fenómeno. CCL CSC
LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. CCL CSC
LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. CCL CSC
LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata a actualidade. CCL
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. CCL CCEC
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. CCLCCEC
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. CCL CCEC
LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua galega desde 1916. CCL CCEC D
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.

CCL CD

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e rebáteos cunha argumentación axeitada. CCL CSC
LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos argumentadamente. CCL CSC
LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega. CCL CSC
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. CCL
LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. CCL
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.

CCL CSC

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación sociolingüística nelas. CCL CSC
Bloque 5. Educación literaria.

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a actualidade. CCL
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos. CCL
LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura galega de 1916 ata a actualidade para a súa lectura. CCL
LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 1916 ata a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e CCL
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relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.
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

CCL

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.

CCL

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. CCL
LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate,
argumentadamente, sobre os seus valores literarios.

CCL

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. CCL
LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada destas. CCL
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destes. CCL CD
LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. CCL CCEC
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. CCL CCEC
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CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 1º DE BACH
Estándares de aprendizaxe Competencias

clave
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

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.

CLL

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas conceptuais. CCL CAA
LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta natureza. CCL CAA
LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas concretas relativas á comprensión de textos orais. CCL CAA
LGB1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación, charla ou conferencia. CCL CSC
LGB1.2.3. 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.

CAA

LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se desprenden da exposición oral. CAA
LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes de programas de radio e televisión (entrevistas, documentais, series e películas). CCL CSC CEC
LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais xéneros informativos e de opinión procedentes dos medios de comunicación social. CCL CSC
LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais. CCL CAA CSC
LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. CCL
LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral; respecta as quendas e as opinións alleas. CSC
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.

CSC  CCL
CSIEE

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben cohesionados. CAA CCL
LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas. CAA CSIEE
LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. CCL
LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. CCL CSC
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.

CCL  CSC
CSIEE

LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. CAA  CD
CCL

LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical. CCL
LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras comodín. CCL
LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en textos expositivos. CCL CSC
LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención comunicativa, o tema e o xénero textual. CSC CSIEE
LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. CCL CSC
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).

CCL

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. CCL
LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL
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LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras. CCL  CSC
CSIEE

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. CCL  CSC
CSIEE

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. CAA CCL CSC
CSIEE

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.

CCL CAA

LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo. CAA
CSEIEE

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.

CCL CAA

LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. CAA
CCLCSC

LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. CAA CCL CSC
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais. CCL CAA
LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do/da autora e emite opinións e xuízos sobre a mensaxe. CCL CSC
LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema xerarquizado das ideas do texto. CCL
LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión e complementar a información do texto. CCL CD CAA
LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada. CCL
LGB2.2.2. Identifica e describe as características lingüísticas dos distintos tipos de rexistro. CCL
LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas producións. CCL CSC
LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. CCL
LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. CCL
LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de materiais de consulta (dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos argumentativos e expositivos (ensaios). CCL CD AA
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. CCL
LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias de textos de carácter expositivo e argumentativo propios do ámbito educativo. CCL
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.

CCL CAA

LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical. CCL
LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras comodín. CCL
LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de opinión. CCL CSC
LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os elementos de persuasión dos anuncios. CCL CSC
LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos discriminatorios dos textos publicitarios. CCL CSC
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. CCL
LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos expositivos. CCL
LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos textos narrativos. CCL
LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos textos argumentativos. CCL
LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos textos dialogados. CCL
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LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a información relevante mediante fichas-resumo. CCL CDCAA
LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e revisa o proceso de escritura con axuda de ferramentas dixitais. CCL CD
LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía. CCL CD

Bloque 3. Funcionamento da lingua

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.

CCL

LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e diversas disciplinas lingüísticas. CCL
LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da intención comunicativa. CCL CSC
LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación comunicativa e aplícao nas súas producións orais e escritas. CCL CSC
LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. CCL  CSIEE

CAA
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.

CCL CAA

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. CCL CAA
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.

CCL CAA

LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que lle proporcionan cohesión a un texto. CCL CAA
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.

CCL CAA

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. CCL CAA
LGB3.10.1. 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.

CCL CAA CD

LGB3.11.1. 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.

CCL CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade

LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego respecto a elas. CCL CSC
LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica. CC   CSC

CCEC
LGB4.2.2. Determina o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI e a súa importancia cultural e económica desde a perspectiva galega. CCL  CSC

CCEC
LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do
ecolingüismo.

CCL  CSC
CCEC

LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das linguas romances. CCL
LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao longo da historia (substrato, estrato e superestrato). CCL CSC
LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo. CCL
LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente. CCL
LGB4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do galego antigo. CCL
LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo así como a súa situación sociolingüística. CCL CSC
LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios e literarios. CCL
LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describe o seu contexto e identifícao en textos. CCL
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LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio así como a súa situación sociolingüística. CCL CSC
LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da lingua no desenvolvemento posterior do galego. CCL CSC
LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non literarios e literarios. CCL
LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o século XIX ata 1916). CCL
LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde o século XIX ata 1916) así como a súa situación sociolingüística. CCL CSC
LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego moderno (desde o século XIX ata 1916) no desenvolvemento posterior da lingua. CCL CSC
LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o século XIX ata 1916) en documentos non literarios e literarios. CCL
LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se describen e analizan textos anteriores a 1916. CCL

Bloque 5. A literatura.

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.

CCL

LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e estruturais definitorios. CCL
LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da historia da literatura galega. CCL
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.

CCL

LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura galega de tradición oral e identifica os seus principais trazos formais, estruturais e temáticos. CCL
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 (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval.

CCL

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. CCL
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.

CCL

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.

CCL

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.

CCL

LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento como do Rexurdimento pleno e a literatura de comezos do século XX ata
1916), caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.

CCL
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CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 2º DE BACH
Estándares de aprendizaxe Competencias

clave
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

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.

CCL

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas conceptuais. CCL
LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta natureza. CAA
LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación (charla ou conferencia sobre temas especializados do ámbito educativo). CCL CAA
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.

CAA

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. CCL CAA
LGB1.3.1. Interpreta e identifica a intención comunicativa, o tema e a estrutura en anuncios sonoros e/ou audiovisuais. CCL CAA
LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais xéneros informativos e de opinión dos medios de comunicación social. CCL CAACSC
LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais que se empregan na publicidade para convencer os destinatarios ou destinatarias. CCL CSC
LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e contido das mensaxes publicitarias e evita usos lingüísticos discriminatorios. CAA CCL
LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. CCL
LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta as opinións alleas. CSC CAA
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.

CCL
CSCCSIEE

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben cohesionados. CAA CCL
LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas. CAA
LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical, cínguese ao tema e non divaga. CCL
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.

CCL
CSCCSIEE

LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases ou circunloquios cando non encontra a expresión precisa. CCL CSIEE
LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.  CCL
LGB1.5.7. Tenta buscar a complicidade do público e demostra seguridade ao responder as preguntas do auditorio. CSIEE
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.

CD CCL  CAA

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

CCL

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. CCL
LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL
LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical e fonética. CCL
LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras comodín. CCL
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LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras. CCL CAA CSC
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. CCL CSC
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. CCL  CSC

CSIEE
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.

CAA CCL

LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo. CAA
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.

CCL CAA

LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. CCL CSC
LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. CCL CSC

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais. CCL CCA
LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa do emisor en textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos. CCL
LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza o contido de textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos. CCL
LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión dun texto e complementar as súas producións. CCL CD CAA
LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha orde predefinida e revisa o proceso de escritura para mellorar a produción final. CCL
LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro adecuado, organizando os enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas. CCL CSC
LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical. CCL
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.

CCL

LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de coloquialismos ou palabras comodín. CCL
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. CCL CSC
LGB2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais de textos expositivos e argumentativos. CCL
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. CCL
LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais e compila os datos máis relevantes en fichas-resumo. CCL CD CAA
LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía. CCL CD
LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e correctores ortográficos para mellorar a presentación e evitar erros ortográficos e tipográficos. CCL CD
LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión gramaticais e léxico-semánticos. CCL CAA
LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas. CCL CAA

Bloque 3. Funcionamento da lingua

LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e consonánticos da lingua galega. CCL  CAA
CCEC

LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación eficaz. CCL CCEC
LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade lingüística como parte de noso patrimonio cultural. CCL CCEC
LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras. CCL CAA
LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a análise morfolóxica. CAA
LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica. CAA
LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se establecen e emprega a terminoloxía axeitada. CAA
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LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas. CCL CAA
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.

CCL CAA CD

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.

CCL CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa repercusión nos usos. CCL CSC
LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se describen e analizan cuestións sociolingüísticas. CCL CSC
LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da variante estándar da lingua galega. CCL
LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con especial atención aos castelanismos e desenvolve un discurso propio libre destes elementos. CCL CCEC
LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde 1916 ata 1978). CCL
LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde 1916 ata 1978), así como a súa situación sociolingüística. CCL CSC
LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos establecer entre 1916 e 1978 desde o punto de vista sociolingüístico. CCL
LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no desenvolvemento posterior da lingua. CCL CSC
LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 1978) en documentos non literarios e literarios. CCL
LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde 1978 ata a actualidade). CCL
LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno desde 1978 ata a actualidade, así como a súa situación sociolingüística. CCL CSC
LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a actualidade no desenvolvemento do galego. CCL CSC
LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en vías de normalización e sinala as súas fortalezas e debilidades. CCL CSC
LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en documentos non literarios e literarios desde 1978 ata a actualidade. CCL
LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais características. CCL
LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega. CCL CSC

Bloque 5. Educación literaria

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 1936: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. CCL
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. CCL
LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. CCL
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.

CCL

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.

CCL

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.

CCL

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.

CCL

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.

CCL

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. CCL
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.

CCL

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 CCL
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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.

CCL

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.

CCL

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.

CCL

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.

CCL

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.

CCL

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.

CCL

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.

CCL

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. CCL

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

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

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

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

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

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

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

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

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.4
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a
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educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS EN BACHARELATO
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención
especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento
persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 1º DE ESO

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
d e h l ñ B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de calquera texto oral ou daqueles propios dos medios de comunicación, especialmente noticias de actualidade, 

próximas aos intereses do alumnado.
d e h B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e educativo (instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de temáticas variadas).
a c d h B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, de cooperación e de respecto
a c d e h B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación, con especial atención aos programas informativos.
ho B1.5. Coñecemento e aplicación, con axuda das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), de estratexias necesarias para producir textos orais sobre temas de actualidade.

ho B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela
b e g h B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

a c d h B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo (pedimento de aclaracións, intercambio de opinións e exposición de conclusións).
a b c g h o B1.9. Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público: planificación do discurso, prácticas orais formais e informais.
a d h l ñ B1.10. Construción de discursos adecuados, cohesionados e coherentes desde o punto de vista comunicativo, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativa.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
b f h B2.1. Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva.
d e h B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou

de móbil, normas e instrucións de uso.
d e h B2.3. Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, fundamentalmente textos narrativos.
d e h B2.4. Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, especialmente, descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs

educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes.
b e h B2.5. Utilización guiada da biblioteca e das TIC para obter información e consultar modelos de composición escrita.
c d h B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos lingüísticos discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de comunicación.
h ñ 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.
b e h B2.8. Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecuados, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente.
b e h B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.
b e h B2.10. Produción, a partir dun modelo, de textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital.
b e h B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas.
b e h B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos.
b e h f B2.13. Uso, con progresiva autonomía, das TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) na planificación, revisión e presentación dos escritos.
b f h B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da lingua cunha actitude activa e de confianza.

Bloque 3. Funcionamento da lingua
b e l 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.
a d e B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias.
b e n l B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, especialmente sobre clases de palabras e normativa.
b e B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
e B3.5. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.
b e B3.6. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo cualificativo, verbo, adverbio, etc.) así como a diferenza entre

palabras flexivas e non flexivas para a creación e comprensión de textos.
e l B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión dos mecanismos da cohesión textual como a deíxe persoal.

34

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.ieson.gal/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es


IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal  

e h B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns, en particular os temporais e explicativos.
e h B3.9. Coñecemento das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da oración para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto.
e h B3.10. Recoñecemento das modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.
e B3.11. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, aceptando o erro como parte do proceso.
b e h B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras

presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
b e B3.13. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade
ñ o 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.
ñ o B4.4. Análise da situación sociolingüística, a partir do contexto familiar do alumnado.
ñ o 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.
ñ o B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas de España.
ñ o B4.7. Prexuízos lingüísticos.
h ñ o B4.8. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades diatópicas do galego.

Bloque 5. Educación literaria
h l 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.
h l 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.
h l 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.
h l B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da funcionalidade dos elementos formais básicos.
h l B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación dos seus compoñentes e procedementos máis relevantes.
h l n B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.
h l n B5.7. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos do cómic e a canción como linguaxes artísticas.
e h l B5.8. Familiarización, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a

resolución de dúbidas de traballo.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 2º DE ESO 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

d e h l  B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicación audiovisual.

d e h  B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito social e educativo.
a c d h B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profesorado ou do alumnado.
a c d e h B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas
h o B1.5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e cunha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
h o B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
b e g h B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a produción de textos orais sobre temas de actualidade.
a c d h B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión.

a b c g h o B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais.
a d h l ñ B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo.
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Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
b f h B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos, etc.
d e h B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.
d e h B2.3. Comprensión e interpretación, en formato papel e dixital, de textos propios dos medios de comunicación (noticias).
d e h B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e

enciclopedias.
b e h B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC para seleccionar información.
c d h 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.
h ñ B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o rexistro de voz.
b g h B2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, fins e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e corrección nas

relacións internas e externas dos contidos do texto.
b e h B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.
b e h B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios dos medios de comunicación (noticias).
b e h B2.11.  Produción,  en  formato  papel  ou  dixital,  de textos  de carácter  educativo:  cuestionarios,  resumos,  informes de  tarefas,  descricións  e  explicacións  sobre  contidos  das  materias

curriculares.
b e h B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e descritivos.
b e f h B2.13. Uso das TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) tanto para a textualización, como para a revisión e mellora do escrito.
d h B2.14. Valoración da escritura como fonte de aprendizaxe e como forma de comunicar experiencias, ideas e coñecementos propios.

Bloque 3. Funcionamento da lingua
b e l 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.
a d e B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias.
b e n l B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta en calquera soporte, especialmente sobre flexión, relación semántica e normativa.
b e B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos orais e escritos, propios e alleos.
b e B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
e B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.
b e B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais.
e  h 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.
e h B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.
e B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, aceptando o erro como parte do proceso.
b e h B3.11. 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.
b e B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade
ñ o 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.
ñ o B4.4. Situación sociolingüística do galego.
ñ o B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e

consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.
ñ. o. B4.6. Situación legal das linguas do Estado español.
ñ o B4.7. Prexuízos lingüísticos.
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ñ o 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
h l 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 valoración do uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe.
h l 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.
h l B5.3.  Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e descrición dos elementos estruturais e formais máis salientables:  punto de vista, tempo, espazo e

personaxes principais.
h l B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e recoñecemento dos compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.
h l B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
h l B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos.
h l n B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.
h l n B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.
e h l 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.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 3º DE ESO

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
d e h B1.1.  Comprensión e interpretación de textos orais  propios dos medios de comunicación audiovisual,  con

especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 
d e h B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación, con especial

atención aos programas de carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas.
 d e h B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos. 
d e h B1.4.  Comprensión,  interpretación  e valoración  de textos orais  usados  no  ámbito  educativo  (presentacións,

relatorios e intervencións en mesas redondas).
a c d h 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.
h o B1.6.  Valoración  das  producións  orais  emitidas  cunha  fonética  galega  correcta  e  actitude  crítica  ante  os

prexuízos que se poidan asociar a ela. 
a   d h B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren

intercambio de opinión..
a b c g h o B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: planificación do

discurso nas prácticas orais formais e informais.
a d h l ñ  B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados sobre temas de

interese persoal ou social da vida cotiá e educativa.
b e g h 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 
b f h B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos.
d e h B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas

de reunión e regulamentos.
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d e h 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.

d e h B2.4.  Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito educativo,  especialmente  os expositivos e
explicativos (enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta).

b h B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e a intención do emisor
dos textos expositivos e explicativos.

b e g h B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, organizar e seleccionar a
información.

a c d h B2.7.  Actitude  reflexiva  e  crítica  ante  a  lectura  de  calquera  tipo  de  texto,  para  detectar  prexuízos  e
discriminacións.

h ñ B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego.
b e h B2.9.  Produción,  en  formato  papel  ou  dixital,  de  textos  propios  da  vida  cotiá  e  das  relacións  sociais:

convocatorias, actas de reunión e intervencións en foros.
b e h B2.10.  Produción,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  de  textos  propios  dos  medios  de  comunicación,

fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes.
b e h B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito educativo a partir da información

obtida na biblioteca ou outras fontes de documentación.
b e h f B2.12.  Planificación,  produción  e  revisión  do  texto  con  adecuación,  coherencia,  cohesión  e  respecto  polas

normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.
b e h  B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir erros.
a d e h B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da escritura.

Bloque 3. Funcionamento da lingua
b e l B3.1.  Recoñecemento,  explicación  e uso  de léxico  amplo  e preciso,  con incorporación  de fraseoloxía e de

vocabulario temático.
b e l B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais.
b e i B3.3.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  dos  procedementos  de  creación  de  palabras  (derivación  e

composición).
a d e B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias.
b e n l 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.
b e B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz.
e B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.
b e B3.8.  Recoñecemento  das  función  sintácticas  e  das  unidades  que  as  desempeñan  de  cara  á  mellora  da

construción de textos orais e escritos con emprego dunha terminoloxía axeitada.
a b e 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.

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

e B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada.
b e h B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e

películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente,
relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
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b e B3.13.  Identificación  e  progresiva  utilización  dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para  desenvolver  unha
competencia comunicativa integrada.

ñ o 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. 

ñ o B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en canto a usos e actitudes
no contorno máis próximo (aula e barrio), con aproximación aos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

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

l ñ o B4.6. A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata
1916, e análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

ñ  o B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
ñ  o B4.8. Prexuízos lingüísticos. 
ñ o 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. 
h l B5.1.  Identificación  e  comprensión  dos  distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura  galega  de  1916  ata  a

actualidade.
h l B5.2.  Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura galega de 1916 ata a

actualidade.
h l 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.
b h l 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.
e h l B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a realización de traballos e cita

axeitada destes.
hl n B5.6. Creación ou recreación 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.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 4º DE ESO

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
d e h B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación audiovisual, con especial atención aos xéneros de carácter argumentativo. 
de h B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación audiovisual.
d e h B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas

redondas). 
d e h B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa.
a c d h B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de cooperación e de respecto.
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h o B1.6. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan
asociar a ela. 

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

a c d h B1.8. Escoita crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias.
a  b e g h o 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.
b h B1.10.  Aplicación  dos  coñecementos  gramaticais  á  avaliación  e  mellora  da  expresión  oral  e  recoñecemento  en  exposicións  orais  propias  e  alleas  das

dificultades expresivas
a c d h B1.11. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de actualidade.
a d h l ñ B1.12. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros.
h o B1.13. Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación social.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

b f h B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos.
d e h B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, administrativo e comercial.
d e h B2.3. Comprensión e interpretación de textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como

libros de texto e recursos de temas especializados en internet.
d e h B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos.
d e h B2.5. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e artigo de opinión.
d e h B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios dos medios de comunicación. 
c d h B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos discriminatorias.
b e f h B2.8. Uso autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información complementaria.
b f
 

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).

b e f h B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións.
b eh B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral, administrativo e comercial.
b e h B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de cartas á dirección e columnas de opinión.
beh B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, redactados a partir da información obtida de distintas fontes.
d h B2.14. Valoración da escritura como un instrumento de aprendizaxe, de relación social e enriquecemento persoal.

Bloque 3. Funcionamento da lingua
bel B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
bel B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases.
bei B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras.
ade B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias (apertura das vogais de grao medio, o n velar ou a entoación). 
benl 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. 
be B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
e B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica.
be 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. 
eh 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.
e B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vinculación e progresión temáticas en textos alleos e propios, e elaboración de
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textos de acordo con estes parámetros. 
abe B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais, especialmente os argumentativos. 
be B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do tipo de texto. 
beh B3.13. 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
be B3.14. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade.
ño B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural

da humanidade. B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI.
ño B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais ámbitos e contextos sociais e privados. Tendencias de evolución.
ño 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. Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.
ño B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias

dos feitos máis relevantes. 
ño B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de España.
ño B4.8. Prexuízos lingüísticos. 
ño 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. Utilización e valoración da variante estándar da lingua en situacións de
carácter formal.

Bloque 5. Educación literaria.
hl B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a actualidade.
hl B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura galega de 1916 ata a actualidade.
hl 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.
bhl 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.
ehl B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destes.
hln B5.6. Creación ou recreación 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.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 1º DE BACHARELATO

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
b d e B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza diversa.
bde B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos sobre temas especializados do ámbito educativo.
bdeh B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios de comunicación social (entrevistas, documentais, series e películas).
abem B1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de cooperación e de respecto.
degim 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.
egil B1.6. Presentación oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito educativo e de divulgación científica e cultural.
eh B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
abem B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de actualidade.
abem B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros.
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bde B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.
be 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
bfh B2.1. Aplicación de estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade.
bh B2.2. Planificación e produción de textos adecuados, coherentes e ben cohesionados; axustados ás normas gramaticais e ben presentados.
bdeh B2.3. Comprensión, produción e síntese de textos expositivos e argumentativos do ámbito educativo e de divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e enciclopedias).
bcdh 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.
bfh B2.5. Análise dos textos descritivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características lingüísticas
bfh B2.6. Análise dos textos expositivos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características lingüísticas.
bfh B2.7. Análise dos textos narrativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características lingüísticas.
bfh B2.8. Análise dos textos argumentativos: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características lingüísticas.
Bfh B2.9. Análise dos textos dialogados: intención comunicativa, estrutura formal e de contido, e características lingüísticas.
befh 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
e B3.1. Coñecemento e reflexión sobre os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas lingüísticas.
abe 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.
abce B3.3. Produción de textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 
e B3.4. Caracterización morfolóxica, semántica e sintáctica do substantivo e do adxectivo.
e B3.5. Coñecemento, tipoloxía e caracterización dos determinantes (artigo, demostrativo, posesivo, interrogativos, exclamativos, cuantificadores e identificadores).
e B3.6. Recoñecemento, descrición e uso da categoría verbal e das perífrases verbais.
e B3.7. Recoñecemento, observación, uso e explicación dos conectores textuais.
e B3.8. Coñecemento, caracterización e tipoloxía do adverbio e das locucións adverbiais. 
e B3.9. Coñecemento, caracterización e tipoloxía dos pronomes. 
beh 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.
be B3.11. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade

p B4.1. Funcións sociais da lingua.
p 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.
p 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.
p B4.6. Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e as familias léxicas irregulares.
p B4.7. Historia da lingua: o galego antigo (Idade Media), emerxencia e declive, características lingüísticas, contexto histórico e cultural, e situación sociolingüística. 
p B4.8. Historia da lingua: galego medio; dialectalización da lingua (séculos XVI, XVII e XVIII); contexto histórico e cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas.
p B4.9. Historia da lingua: galego moderno (desde o século XIX ata 1916); contexto histórico e cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas.

                                                                                                                                                    Bloque 5. A literatura.

en  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.

en 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.
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en 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.

edn 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.

en 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.

edn 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.

en 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.

edn 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.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 2º DE BACHARELATO
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar

bde B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza diversa.
bde B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos sobre temas especializados do ámbito educativo.
bdeh B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios de comunicación social (entrevistas, documentais, series e películas).
abem B1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de cooperación e de respecto.
degim 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.
egil B1.6. Presentación oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito educativo e de divulgación científica e cultural.

eh B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
abem B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de actualidade.
abem B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros.
bde B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.
be 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

bdfh 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.

bfh 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.
bdfh B2.3. Produción de traballos educativos individuais e en grupo sobre temas polémicos do currículo ou da actualidade social, científica e cultural.
dfh B2.4. Análise e comentario de textos expositivos e argumentativos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial.
befh B2.5. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas e dixitais e posterior organización e revisión das producións cos recursos que ofrecen as TIC.
bfh 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

e B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas propios do galego e das transformacións fonéticas que se dan nas palabras ao longo da cadea falada.
e B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas propios do galego e das transformacións fonéticas que se dan nas palabras ao longo da cadea falada.
de B3.2. Coñecemento e explicación das variedades dialectais de Galicia.
e B3.3. Análise e explicación do léxico e dos seus procedementos de formación.
e B3.4. Observación, reflexión e explicación das unidades e funcións sintácticas.
e B3.5. Reflexión e explicación das relacións e unidades semánticas.
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beh 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.

be B3.7. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Lingua e sociedade

p 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.
H p B4.3. Construción da variante estándar da lingua galega.  B4.4. Interferencias lingüísticas: castelanismos.
p B4.5. Historia da lingua: galego moderno (desde 1916 ata 1978); contexto histórico e cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas.
p B4.6. Historia da lingua: galego moderno (desde 1978 ata a actualidade); contexto histórico e cultural; situación sociolingüística; situación legal e características lingüísticas.
p B4.7. Elaboración dunha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais características.
p B4.8. A evolución da conciencia lingüística.

Bloque 5. Educación literaria

en 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.

edn 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.

en 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.

edn 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.

en 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.
e d n 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.
e n B5.7. Análise e comentario, a través de probas escritas ou traballos, cando menos dunha obra completa de cada un dos períodos literarios referidos.

4. TEMPORALIZACIÓN. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Lenda para rexistrar procedementos e instrumentos de avaliación:
Procedementos: O, AEO, AEE, PE, PL

● O: observación do alumno/a en clase
● AEO: actividades de expresión oral (exposicións orais, debates e coloquios, presentacións, dramatizacións, lecturas expresivas, probas orais sobre libros de lectura, 

proba escrita con cuestións ou creación de textos expositivos a partir da oralidade, etc.).*
● AEE: actividades de expresión escrita son unha parte importante na avaliación e consistirán na elaboración de textos literarios (narracións, descricións, diálogos...), 

expositivos, argumentativos, instrumentais (textos expositivos, cartas, actas, instancias, resumes...), así como  na análise e comentario de textos e na eleboración de 
traballos escritos.*

● PE: exames
● PL: proba de lectura

*Tanto as AEO como as AEE poderán recollerse e avaliarse a través das producións do alumnado no blog de aula. En todo caso, faise constar que a deficiente conexión
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coa que contamos no centro –extensiva a algunhas partes deste concello, e por tanto ás posibilidades dos mozos e mozas nas súas casas-, podería facer que este 
procedemento de traballo non fose suficientemente efectivo.

Lenda para rexistrar os instrumentos de avaliación:
● RCL: rexistro cualitativo (valora a calidade das producións; aplicarase principalmente para os procedementos O, AEO e as de AEE –non incluídas nos exames de 

avaliación. A calidade das producións valorarase, nalgúns dos casos, a través de rúbricas).
● RCT: rexistro cuantitativo (valora numericamente; aplicarase a probas escritas tipo exames, traballos e probas de lectura escritas).
● AA e COA: autoavaliación e coavaliación (en xeral estarán presentes como metodoloxías didácticas para a avaliación de todos os estándares. Procurarase a 

incentivación deste instrumento entre o alumando, cunha actitude crítica e respectuosa, de cara á corrección e superación das dificultades).

   1º ESO

     ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES
TEMPORALIZACIÓN  PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS

DE AVALIACIÓN

1ª AV 2ªAV 3ªAV

Bloque 1.
Comunicación oral. Escoitar e falar

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL

LGB1.1.2.. Case sempre traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a 
resumos.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con algunha autonomía X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
LGB1.3.1. Coñece e aprecia a maioría das normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

(intervén na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas opinións alleas e 
recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria).

X X X P: O, AEO I: RCL, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, AA

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

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB1.4.3.. Identifica ás veces e rexeita os usos lingüísticos que.levan implícitos prexuízos ou 
discriminacións.

X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB1.5.1. Consulta ás veces os medios de información dixitais para seleccionar contidos X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA
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relevantes e incorporalos ás súas producións
LGB1.5.2. Emprega algunhas TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente 

atractivas.
X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA, COA

LGB1.6.1. .Aprecia  normalmente  a  emisión  dunha  pronuncia  correcta,  recoñece  os  erros  de
produción oral propia e allea e propón solucións para melloralas.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB1.6.2. Case sempre comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar  á
pronuncia da lingua galega.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB1.6.3. Usa frecuentemente, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade
habitual do seu contexto.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA COA

LGB1.7.2. Participa 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).

X X X P: O, AEO,I: RCL, RCT, AA

LGB1.7.3. Emprega ás veces, nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada).

X X X P: O, AEO  I: RCL, AA, COA

LGB1.7.4. Emprega  nas  intervencións  orais  espontáneas  un  léxico  que,  en  ocasións,  é  rico  e
variado.

X X X P: O, AEO, I: RCL,AA, COA 

LGB1.8.1 Intervén ás veces en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras
de interacción.

X X X P: O, AEO, I: RCL,AA, COA 

LGB1.8.2 Procura cinguirse ao tema, non divagando   e procurando  atender ás instrucións da
persoa moderadora nos debates e coloquios.

X X X P: O, AEO   I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LG1B1.9.2. Acostuma respectar os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena,
os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese
ao auditorio con autoconfianza e seguridade

X X X P: O, AEO I: RCL, AA

LGB1.9.3 Procura adecuar a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. X X X P: O, AEO I: RCL, AA
LGB1.9.4 Intenta desenvolverse correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar

unha información ou un servizo.
X X X P: O, AEO I: RCL, AA

LGB1.9.5. Produce textos orais sinxelos, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

X X X P: O, AEO  I: RCL, AA, COA

LGB1.9.6. Participa 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).

X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB1.10.1. Emprega ás veces, nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada).

X X X P: O, AEO I: RCL, AA

LGB1.10.2. Emprega  nas  intervencións  orais  espontáneas  un  léxico  que,  en  ocasións,  é  rico  e
variado.

X X X P: O, AEO I: RCL, AA

Bloque 2.
Comunicación escrita. Ler e escribir

LGB2.1.1. Ás  veces  utiliza  técnicas  de  análise  e  síntese  do  contido:  subliñados,  esquemas  e
resumos.

X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT
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LGB2.1.2. Ás  veces  recoñece  a  intencionalidade  do  emisor  a  partir  de  elementos  contextuais
explícitos.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB2.1.3 Ás veces reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA
LGB2.1.4 Ás veces procura o léxico descoñecido en dicionarios,  analiza a forma da palabra ou

deduce o significado polo contexto.
X X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB2.1.5 Ás veces sabe Interpretar o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas,
etc

X X X P: O,  AEE I: RCL, AA

LGB2.1.6. Intenta buscar información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de
distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.1.7. Ás veces contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois
da lectura.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.2.1. Procura comprender,  interpretar e sintetizar o contido de textos propios da vida cotiá:
mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de uso.

X X X P: O,  AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.3.1. Ás  veces  omprende,  interpreta  e  sintetiza  escritos  dos  medios  de  comunicación,
especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.4.1. Acostuma comprender,  interpretar  e sintetizar textos propios da vida educativa:  webs
educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.4.2. Frecuentemente  segue instrucións  para  realizar  tarefas  de  aprendizaxe  guiadas,  con
progresiva autonomía.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.5.1. Ás veces usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar
modelos de composición escrita.

X X X P: O,  AEE I: RCL, RCT

LGB2.6.1 Por veces manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e
reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB2.6.2. Identifica e evita, normalmente, o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos
de distinta natureza: relixiosos, raciais e sexistas.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo suficientes e con respecto pola puntuación
do texto.

X X X P: O, AEO I: RCL, RCT, AA

LGB2.7.2. Le en voz alta procurando seguir os patróns fonéticos do galego X X X P: O, AEO I: RCL, RCT, AA
LGB2.7.3. Utiliza, ás veces, recursos das TIC para rexistrar a voz. X X X P: O, AEO I: RCL, RCT, AA
LGB2.8.1. Procura utilizar  esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido

do texto.
X X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LG2.8.2. Intenta adecuar  o texto ao rexistro coloquial  ou formal  segundo o requira a situación
comunicativa.

X X X  P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.8.3. Con frecuencia utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das
ideas: conectores textuais básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e dentro
do sintagma verbal.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.8.4. Intenta puntuar o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os
parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas).

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.8.5. Intenta revisar  o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA
LGB2.9.1. Ás veces produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes

electrónicas ou de móbil.
X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB2.10.1.   Procura  producir,  a  partir  dun  modelo,  textos  propios  dos  medios  de  comunicación,
fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital.

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
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LGB2.10.2 Coñece basicamente a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos 
paratextuais que acompañan as noticias.

X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB2.11.1. Ás veces produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos
propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións
sobre tarefas e aprendizaxes realizadas.

X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.12.1. Procura  producir  textos  de  distintos  xéneros:  descricións,  narracións  de  feitos  e
exposicións de ideas e conceptos

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.13.1. Intenta utilizar, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos
para organizar os contidos e mellorar a presentación.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA COA

LGB2.13.2. Ás  veces  emprega  os  correctores  ortográficos  para  resolver  dúbidas  e  revisar  a
ortografía.

X X X P: O  I: RCL, RCT, AA, COA

LGB2.14.1. Procura participar, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das producións
propias e alleas.

X X X P: O,  AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB2.14.2. Intenta aceptar o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha actitude
positiva de superación.

X X X P: O  I: RCL, RCT, AA, COA

Bloque 3.
Funcionamento da lingua

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB3.2.1. Normalmente recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA
LGB3.3.1. Obtén, con axuda, información lingüística relativa á clase de palabras e a normativa en

dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta.
X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB3.4.1. Procura aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA
LGB3.4.2. Ás veces aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos

textos.
X X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB3.5.1. Intenta analizar e usar correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA
LGB3.6.1. Está aprendendo a recoñecer e explicar o uso das categorías gramaticais nos textos, e

utiliza este coñecemento para corrixir erros e distinguir as flexivas das non flexivas.
X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB3.7.1. Ás veces recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais. X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT
LGB3.8.1. Identifica,  explica  e  usa  distintos  algúns  dos  conectores  textuais  máis  comúns,  en

particular os temporais e explicativos.
X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB3.9.1. Procura producir  textos orais  e escritos de diferentes xéneros,  usando as regras de
concordancia.

X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB3.9.2. Identificar algunha función sintáctica no seo da oración. X X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT
LGB3.10.1. Vai  aprendendo  a  recoñecer  as  modalidades  asertivas,  interrogativas,  exclamativas,

desiderativas,  dubitativas  e  imperativas  en  relación  coa  intención  comunicativa  do
emisor.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB3.11.1. Trata de recoñecer os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da
avaliación e autoavaliación.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB3.12.1. Aprende a participar 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.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA
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LGB3.13.1. Ás veces utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e
da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e
produción dos textos traballados en calquera das outras.

X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA, COA

Bloque 4.
 Lingua e sociedade

LGB4.1.1. Aprende a valorar  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.

X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB4.1.2. Entende  as linguas que se falan en Galicia. X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT
LGB4.1.3. Sabe o que é comunidade lusófona. X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT
LGB4.1.4. Coñece algúns recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) en

lingua galega adaptados á súa idade.
X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB4.2.1. Percibe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar
e a do resto do alumnado.

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB4.2.2. Coñece e valora algúns dos antropónimos galegos. X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA
LGB4.3.1. Ás veces analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír

individual e socialmente á normalización da lingua galega.
X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB4.4.1.  Oíu falar da lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT
LGB4.5.1 Está en fase de aprender o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza dalgúns

dos  novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu
contorno.

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB4.6.1. Aprende  a  apreciar  as  variantes  diatópicas  do  galego  como  símbolo  de  riqueza
lingüística e cultural.

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB4.6.2. Rexeita moitos dos prexuízos sobre as variedades dialectais e procura utilizar os trazos
propios da súa zona.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB4.6.3. Ás veces coñece as principais  variantes diatópicas  do galego e clasifica  producións
lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen.

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

Bloque 5.
Educación literaria

LGLB5.1.1. Ás  veces  le  obras  literarias  para  desenvolver  o  criterio  lector;  expón  unha  opinión
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia
experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que
definen cada texto.

X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA, COA

LGLB5.2.1. Procura  comparar  textos  literarios  e  non  literarios  e  describir  as  súas  diferenzas  e
similitudes.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGLB5.2.2. Procura  diferenciar  textos  dos  tres  grandes  xéneros  a  partir  dos  seus  trazos
característicos máis xerais.

X X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

LGLB5.3.1. Intenta  ler  expresiva  e  comprensivamente,  facer  audicións  de  poemas  recitados  ou
cantados, sinalar a temática ou temáticas abordadas e describir os valores estilísticos
dos textos.

X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGLB5.4.1. Intenta  ler  expresiva  e  comprensivamente  textos  narrativos  breves  e  recoñecer   a
funcionalidade dos elementos formais básicos.

X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
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LGLB5.5.1. Ás veces le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus
compoñentes e procedementos máis relevantes.

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGLB5.6.1. Aprende a escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

X X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGLB5.7.1. Describe e caracteriza algún dos trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe
artística.

X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, algún dos principais trazos definitorios. X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT
LGLB5.7.3. Describe e caracteriza algún dos trazos definitorios básicos da canción como linguaxe

artística.
X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB5.7.4.  Identifica e describe, nunha canción dada, algún dos seus principais trazos definitorios. X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT
LGLB5.8.1. Ás veces familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos e

recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información
básica e a resolución de dúbidas de traballo.

X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

 2º ESO

     ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES
TEMPORALIZACIÓN  PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

1ª AV 2ªAV 3ªAV

Bloque 1.
Comunicación oral. Escoitar e falar

LGB1.1.1. Normalmente 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).

X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, AA

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

X P: O, AEO  I: RCL, AA, COA

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

X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA

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

X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

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

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB1.4.3. Reflexiona  sobre  algunhas  mensaxes  e  rexeita  moitos  dos  usos  lingüísticos  que  levan
implícitos prexuízos e discriminacións.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
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LGB1.5.1. Normalmente aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas
producións orais propias e alleas e propón solucións para melloralas.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB1.5.3. Ás veces asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa con certa frecuencial. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT
LGB1.6.1. Produce algún texto oral, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.6.2. Ás veces 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).

X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.6.3. Ás  veces  emprega  nas  intervencións  orais  espontáneas  expresións  propias  do  galego
(fraseoloxía adecuada).

X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA

LGB1.6.4. Procura empregar nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA
LGB1.7.1 Ás veces consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e

incorporalos ás súas producións.
X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB1.7.2. Ás  veces  emprega  as  TIC  para  facer  as  súas  presentacións  máis  claras  e  atractivas
visualmente.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

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

X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO   I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.8.3. Ás veces expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA
LGB1.9.1. Elabora algún guión para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

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

X X X P: O, AEO   I: RCL, RCT, AA, COA

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

X X X P: O, AEO   I: RCL, RCT, AA

LGB1.9.4 Procura adecuar a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. X X P: O, AEO   I: RCL, RCT, AA
LGB1.9.5 Ás  veces  recoñece  a  avalía  erros  (repeticións  de  conectores,  pobreza  léxica  e

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos.
X X X P: O, AEO  I: RCL, AA

LGB1.10.1. Ás veces 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.

X X X P: O, AEO I: RCL, AA, COA

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

X P: O, AEO   I: RCL, AA

Bloque 2.
Comunicación escrita. Ler e escribir

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

X X X P: O,  AEE, PE I: RCL, RCT

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

X X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e algunhas secundarias e procura comprender  a relación existente
entre elas.

X X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT
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LGB2.1.4 Ás veces relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT

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

X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB2.3.1. Ás veces comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
LGB2.3.2. Localiza algunha información destacada de textos propios dos medios de comunicación:

portadas e titulares.
X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB2.5.2. Coñece e utiliza algunha vez  dicionarios impresos ou en versión dixital. X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT

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

 X  X  X P: O, AEE I: RCL, AA

LGB2.6.1.  Ás  veces  detecta  mensaxes  que  transmiten  prexuízos  e  evita  usos  lingüísticos
discriminatorios.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.6.3.  Ás veces elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.  X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
LGB2.6.4.  Normalmente respecta as opinións dos demais.  X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA
LGB2.7.1.  Acostuma ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de

puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe.
 X  X  X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA, COA

LGB2.7.2.  Ás veces usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz.  X  X  X P: O, AEO   I: RCL, RCT
LGB2.8.1.  Ás veces elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto.  X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT
LGB2.8.2.  Ás veces adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.  X  X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

LGB2.8.4.  Ás veces 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)

 X  X  X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O,  AEE, PE   I: RCL, RCT

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

 X  X  X P: O, AEE I: RCL, AA
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LGB2.8.7.  Ás veces complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e
gráficos.

 X  X  X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

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

P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

Bloque 3.
Funcionamento da lingua

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB3.2.1.  Normalmente recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega.  X  X  X P: O, AEO, I: RCL, RCT
LGB3.3.1.  Ás veces obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en

diferentes soportes, e noutras obras de consulta.
 X  X  X P: O, AEE I: RCL, RCT

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.5.1. Aplica correctamente moitas das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  X  X  X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT
LGB3.5.2. Ás veces aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos.  X  X  X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT
LGB3.6.1. Ás veces analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual.  X  X  X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT
LGB3.7.1. Normalmente  coñece  e  utiliza  adecuadamente  substantivos  e  formas  verbais  na

comprensión e produción de textos orais e escritos.
 X  X  X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB3.7.2. Ás veces exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e
creatividade.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB3.8.1. Ás veces 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.

 X  X  X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LG3.8.2. Normalmente utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna.  X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
LG3.9.1. Ás  veces  completa,  transforma  e  elabora  enunciados  de  maneira  axeitada  e  correcta

atendendo aos compoñentes sintácticos.
 X  X  X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB3.11.1. Ás  veces  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.

 X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

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

  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

Bloque 4.
Lingua e sociedade

LGB4.1.1. Normalmente 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.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB4.1.2. Intenta  distinguir  entre  linguas  maioritarias,  minoritarias  e  minorizadas  e  aplica  estes  X  X P: O, , AEE, PE I: RCL, RCT, AA
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conceptos ao caso galego.
LGB4.1.3. Coñece a maioría das linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un

elemento de riqueza cultural.
 X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB4.1.4. Coñece moitas das linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da emigración.  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

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

 X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB4.1.6. Coñece aqlgúns 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.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB4.2.1. Ás veces 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.

 X  X  X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB4.2.2. Coñece e valora moitos dos topónimos galegos. X X X P: O, AEE I: RCL, AA
LGB4.3.1. Coñece algunha das principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo.  X  P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT
LGB4.3.2. Ás  veces  analiza  a  súa  propia  práctica  lingüística  e  valora  a  importancia  de  contribuír

individual e socialmente á normalización da lingua galega.
X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

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

 X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

Bloque 5.
Educación literaria

LGLB5.1.1. Ás veces 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.

 X  X  X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGLB5.2.1. Normalmente  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.

 X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGLB5.3.1. Ás veces 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.

 X  X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

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

 X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB.5.6.1. Ás veces analiza  textos literarios,  de maneira  guiada,  identifica os principais  trazos dos
subxéneros e a funcionalidade de moitos dos recursos retóricos.

 X  X  X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGLB5.7.1. Ás  veces  escribe  textos  de  intención  estética  servíndose  dos  coñecementos  literarios  X  X  X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA
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adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.
LGLB5.8.1. Procura describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGLB5.9.1 Ás veces 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.

 X  X  X P: O, AEE  I: RCL, RCT, AA

 3º ESO

 ESTÁNDARE
S 

 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES  TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS  E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1ª AV 2ªAV 3ªAV
Bloque 1.

Comunicación oral. Escoitar e falar
LGB1.1.1. Ás veces comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura

de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas, noticias,
crónicas e reportaxes).

  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB1.1.2.. Ás  veces  interpreta  textos  orais  e  traslada  a  información  relevante  a  esquemas  ou
resumos.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

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

X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

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

X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA

LGB1.3.2. Normalmente recoñece a intención comunicativa dos textos. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA
LGB1.3.3. Normalmente diferencia as explicacións dos argumentos. X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

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

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.4.2. Recoñece algún dos procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa moitas das normas que rexen a cortesía na comunicación oral

(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a
linguaxe discriminatoria).

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA

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

X X X P: O, AEO  I: RCL, AA

LGB1.6.1. Normalmente aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de X X X P: O, AEO   I: RCL, RCT, AA, COA
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produción  oral  propia  e  allea  a  partir  da práctica habitual  de autovaliación  e  propón
solucións para melloralas.

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB1.6.2. Ás veces usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu
contexto.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

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

X X X P: O, AEO I: RCL, AA, COA

LGB1.7.2. Procura  cinguirse  ao  tema,  non divagar  e  atender  ás  instrucións  do  moderador  nos
debates e coloquios.

X X X P: O, AEO  I: RCL, AA, COA

LGB1.7.3. Ás veces avalía as intervencións propias e alleas. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA, COA
LGB1.7.4. Normalmente respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado,

escoita activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida.
X X X P: O, AEO I: RCL, AA, COA

LGB1.8.1. Ás veces elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais
breves.

X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO   I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO I: RCL, RCT

LGB1.8.4. Fai uso de moitos dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a
posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en
público e diríxese ao auditorio con aceptable  autoconfianza e seguridade.

X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.8.5. Normalmente emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. X X X P: O, AEO   I: RCL, RCT, AA, COA
LGB1.8.6 Normalmente adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. X X X P: O, AEO   I: RCL, RCT, AA
LGB1.8.7. Ás  veces  recoñece  a  avalía  erros  (repeticións  de  conectores,  pobreza  léxica  e

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos.
X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.9.1 Ás veces participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a
súa opinión.

X X X P: O, AEO I: RCL, RCT, AA, COA

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

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

Bloque 2.
Comunicación escrita. Ler e escribir

LGB2.1.1. Ás veces usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. X X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT
LGB2.1.2. Ás  veces  usa  técnicas  de  ampliación  e  organización  da  información:  táboas,  cadros,

gráficos e mapas conceptuais.
X X X P: O, AEE I: RCL, RCT

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB2.1.4. Ás veces relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA
LGB2.2.1. Normalmente comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais:

convocatorias, actas de reunión e regulamentos.
X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
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LGB2.2.2. Identifica aceptablemente os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de
espazos  e  escollas  léxicas)  coa  tipoloxía  textual  (convocatoria,  actas  de  reunión  e
regulamentos).

X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

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

X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT

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

X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB2.5.2. Ás  veces  identifica  a  estrutura  comunicativa  das  mensaxes  escritas  e  a  intención  do
emisor.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB2.8.1. Ás veces le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. X X X P: O, AEO, I: RCL, AA
LGB2.8.2. Normalmente respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e

emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto.
X X X P: O, AEO, I: RCL, AA

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

X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB2.10.1.. Ás veces produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente,
entrevistas, crónicas, reportaxes.

X X P: O,  AEE I: RCL, RCT, AA, COA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, AA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO I: RCL, AA
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LGB2.12.5.  Usa algún dos elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión
interna (conectores e tratamento de formas verbais).

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB2.1.1. Ás veces usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. X X X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT
LGB2.1.2. Ás  veces  usa  técnicas  de  ampliación  e  organización  da  información:  táboas,  cadros,

gráficos e mapas conceptuais.
X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB2.1.3. Procura  buscar  e  asimilar  o  significado  de  palabras  do  rexistro  formal  e  incorpóraas
progresivamente ao seu vocabulario.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, EE I: RCL, RCT, AA, COA

Bloque 3.
Funcionamento da lingua

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB3.3.1. Ás veces recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.3.2. Ás veces crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB3.4.1. Normalmente recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA
LGB3.5.1 Ás veces utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven

as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe.
X X X P: O, AEE I: RCL, RCT

LGB3.6.1. Con frecuencia emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT
LGB3.7.1. Ás veces revisa os textos para puntuar correctamente. X X X P: O, AEE I: RCL, RCT
LGB3.8.1.  Recoñece  e  explica  nos  textos  as  principais  funcións  sintácticas  oracionais  e

normalmente diferenza os elementos que as desempeñan.
X P: O, AEE, PE I: RCL, RCT

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

X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT

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

X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB3.12.1. Ás veces 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.

X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB13.1. Ás veces utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT
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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

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

X X X P: O, AEO   I: RCL, RCT, AA, COA

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

X P: O, AEO, AEE   I: RCL, RCT, AA, COA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB4.1.4. Coñece algunha das linguas que forman parte da nosa familia lingüística. X P: O, AEE I: RCL, RCT

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

X P: O, AEE I: RCL, RCT

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT

LGB4.2.1. Ás veces describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB4.2.2. Ás veces analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB4.2.3. Identifica algún dos castelanismos nas producións lingüísticas e procura depurar estes
elementos no seu propio discurso.

x x X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB4.3.1. Coñece algunha das principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. X P: O, AEE I: RCL, RCT

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

X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

Bloque 5.
Educación literaria

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

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGLB5.1.2. Comprende e explica dun xeito sinxelo as distintas épocas e períodos da literatura galega
desde a Idade Media ata 1916 e sinala algún dos seus principais trazos característicos.

 X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGLB5.1.3 Selecciona, con axuda, textos representativos da literatura galega desde a Idade Media
ata 1916 para a súa lectura.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
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LGLB5.3.1. Ás veces le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

  

4º ESO

 ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN  PROCEDEMENTOS  E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1ª AV 2ªAV 3ªAV

Bloque 1.
Comunicación oral. Escoitar e falar

LGB1.1.1. Normamente  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.

X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA, COA

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

X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB1.1.3. Ás  veces  analiza  criticamente  tanto  a  forma  como  o  contido  de  noticias,  debates  e
procedentes dos medios de comunicación e recoñece a validez dos argumentos.

 X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB1.2.3. Ás veces 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.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X   X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB1.3.2. Recoñece algún dos procedementos lingüísticos  para manifestarse a favor  ou  en contra
dunha opinión ou postura.

X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.4.1 Identifica, dun xeito sinxelo,  a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT
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calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das
variedades dialectais.

LGB1.5.1 Ás veces identifica os recursos que proporcionan adecuación,  coherencia e cohesión ao
discurso.

X X X P: O ,AEE, PE I: RCL, RCT

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

X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.5.3. Case  sempre  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.

X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.6.1 En  xeral  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.

X X X P: O, AEO  I: RCL, RCT, AA, COA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.6.3. Con frecuencia usa, se a posúe, a variante dialectal  propia e asúmea como a variedade
habitual do seu contexto.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL

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

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA, COA

LGB1.7.2. Participa con aceptable 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).

 X  X  X P: O, AEO   I: RCL,

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

X X X P: O, AEO   I: RCL,

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico que tende a ser  rico e variado. X X X P: O, AEO   I: RCL, AA, COA
LGB1.8.1 Ás  veces  reflexiona  e  ten  unha  postura  crítica  ante  as  mensaxes  discriminatorias  que

proveñen dos medios de comunicación.
X X  P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.8.2. Rexeita más  ou menos argumentadamente algúns dos usos lingüísticos que levan implícitos
prexuízos ou discriminacións.

X X P: O, AEO, AEE I: RCL,  AA, COA

LGB1.9.1. Ás veces planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT
LGB1.9.2. Normalmente presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT
LGB1.9.3. Acostuma utilizar o rexistro adecuado á situación comunicativa. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT
LGB1.9.4. Normalmente 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.

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA, COA

LGB1.9.5. Ás veces emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o
texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA, COA

LGB1.10.1. a) Ás  veces  recoñece  erros  (incoherencias,  repeticións,  ambigüidades,  pobreza  léxica,
erros fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas
súas producións.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.11.1. Con frecuencia desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as
contribucións das persoas interlocutoras.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA, COA

LGB1. Intenta aplicar as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respectar as quendas e
as opinións alleas e empregar unha linguaxe non discriminatoria.

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA, COA
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LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia nalgunhas situacións que xorden na vida diaria así como noutras
de estudo ou traballo e participa en conversas informais.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB1.13.1. Normalmente identifica ee describe os valores da lingua oral como un instrumento útil  na
aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

Bloque 2.
Comunicación escrita. Ler e escribir

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

X X X P: O,  AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

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

 X   X   X  P: O, AEE I: RCL, RCT

c) LGB2.1.3. Procura elaborar o esquema xerarquizado de ideas dun texto. X X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT
LGB2.1.4. Intenta deducir información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. X X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB2.1.5. Procura entender o significado de palabras propias do rexistro culto e incorporalas ao seu
discurso.

X X X P: O, AEE   I: RCL, AA

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

 X  X  X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB2 2.2. Comprende,  interpreta  e  valora  algúns  dos  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).

X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB2.3.2. Ás veces interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB2.4.1. Procura identificar o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos.  X  X  X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT
LGB2.4.4.2. Ás veces elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto.  X  X  X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA
LGB2.5.1. Ás veces diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao

director, editorial, columna e artigo de opinión.
 X  X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB2.5.2. Normalmente  valora  a  intención  comunicativa  dun  texto  xornalístico  e  distingue  entre
información, opinión e persuasión.

X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

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

 X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

LGB2.6.2. Ás veces reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen
dos medios de comunicación.

 X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB2 7.1. Ás veces reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes
discriminatorias.

 X  X  P: O, AEO, AEE,    I: RCL, RCT, AA

LGB2.7.2. Ás veces detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de
comunicación con especial atención á publicidade.

X X P: O, AEO, AEE,    I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE,    I: RCL, RCT, AA
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LGB2.8.2. Ás  veces  sérvese  dos  recursos  que  ofrecen  as  bibliotecas  ou  as  TIC  para  integrar  os
coñecementos adquiridos nos seus escritos.

X X X P: O, AEE,    I: RCL, RCT, AA

LGB2.9.1. Ás veces utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes
tipos de esquemas e mapas conceptuais).

X X X P: O, AEO, AEE, PE    I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE,    I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB2.9.5. Ás veces 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.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.10.1. Ás veces 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.

 X  X  X P: O, AEE I: RCL

LGB2.10.2. Ás  veces  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.

 X  X  X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.10.3. Ás veces usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros
alleos e de intercambio de opinións.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

, ALGB2.11.1. Ás veces 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).

 X  X  X P: O,  AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB2.12.1. Ás veces crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión. X X X P: O,  AEE I: RCL, AA
LGB2.13.1. Ás veces elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir

da información obtida de distintas fontes.
X X X P: O, AEE I: RCL, RCT

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

X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB2.13.3. Normalmente  sintetiza  a  información  e  resume textos argumentativos  sen  repetir  nin
parafrasear o texto de partida.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT

LGB2.14.1. Procura identificar  e describir  os valores da escritura non só como una ferramenta para
organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais
e enriquecerse como persoa.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

Bloque 3.
Funcionamento da lingua

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

X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.1.2. En  ocasións  recoñece,  explica  e  usa  fraseoloxía  diversa  da  lingua  galega  nas  súas
producións orais e escritas.

X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.2.1. En xeral recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua
galega e distingue os diversos tipos.

X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT

63

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.ieson.gal/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es


IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal  

LGB3.3.1. Ás veces recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.3.2. Ás veces crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.3.3. Normaalmente  recoñece  os  valores  de  prefixos  e  sufixos  e  as  súas  posibilidades
combinatorias para crear novas palabras.

X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.3.4. Ás veces identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da
lingua galega.

X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.4.1. Normalmente  recoñece e usa adecuadamente  a fonética da  lingua galega,  con especial
atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar.

X X X P: O, AEO, PE  I: RCL

LGB3.5.1. Case sempre 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.

 X  X  X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.6.1. Normalmente aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega
nos discursos orais e escritos.

X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

,LGB3.6.2. Habitualmente recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da
lingua galega.

X X X P: O, AEO, AEE,  I: RCL, RCT, AA

LGB3.7.1. Case sempre analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. X X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA
LGB3.8.1. Normalmente recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e

semanticamente.
X X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

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

X X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.8.3. Acostuma respectar  a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT
LGB3.8.4. Aprende a clasificar oracións segundo a natureza do predicado. X X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT
LGB3.8.5.  Usa algunha  terminoloxía sintáctica correcta. X X X P: O, AEE, PE  I: RCL, RCT
LGB3.9.1. Ás  veces  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.

 X  X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB3.10.1. Ás veces identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA
LGB3.10.2.  Xustifica argumentadamente algunha  división en parágrafos de textos propios e alleos. X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA
LGB3.10.3. Ás veces identifica a progresión temática en textos propios e alleos. X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA
LGB3.10.4. Normalmenrte  elabora  textos  cunha  estrutura  apropiada,  divididos  en  parágrafos  e

empregando os mecanismos de progresión temática.
 X  X  X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

LG3.11.1. Identifica  e  describe  a  estrutura  e  algún  dos  trazos  lingüísticos  dos  diferentes  xéneros
textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias.

X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

LGB3.11.2.  Recoñece nalgún texto,  e  emprega nas producións  propias,  os distintos procedementos
lingüísticos para a expresión da subxectividade.

X X X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT, AA

LGB3.12.1 Ás veces xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero
textual.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB3.12.2. Frecuentemente elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao
tema e ao xénero textual.

X X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB3.13.1. Participa nalgúns  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

 X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA
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competencias que posúe como persoa plurilingüe.
LGB3.14.1. Ás veces utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

Bloque 4.
 Lingua e sociedade

LGB4.1.1. Normalmente 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.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB4.1.2. Normalmente valora o plurilingüismo inclusivo,  desde a lingua propia, como expresión da
riqueza cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura.

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA

LGB4.1.3. Coñece moitos dos territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a
súa importancia dentro das linguas do mundo no século XXI.

 X  X  X P: O, AEO, AEE, PE  I: RCL, RCT

LGB4.1.4. Ás  veces  incorpora  á  súa  práctica  cotiá  os  principais  recursos  da  rede  en  portugués
(buscadores, enciclopedias e portais de noticias).

X X X P: O,  AEE I: RCL, RCT

LGB4.2.1. Aprende  a  coñecer  e  describir  a  lexislación  estatal  e  autonómica  básica  en  materia
lingüística.

X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB4.2.2. Describe aceptablemente a situación galega actual. X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB4.2.3. Ás veces analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os
seus coñecementos sociolingüísticos.

X X P: O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB4.2.4.. Intenta describir a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB4.2.5. Aprende  a  analizar   as  tendencias  de  evolución  da  lingua  galega  a  partir  da  situación
sociolingüística actual.

X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e explica aceptablemente cada fenómeno. X X X P: O, AEE I: RCL, RCT
LGB4.3.3. Acostuma analizar   a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír

individual e socialmente á normalización da lingua galega.
X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA COA

LGB.4.3.4. Coñece algún dos principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. X X X P: O,  AEE I: RCL, RCT, AA
LGB4.4.1. Recoñece algún dos principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata a

actualidade.
X X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT

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

X X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT

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

X X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

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

X X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

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

X X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.5.1.. Describe  a  situación  sociolingüística  e  legal  dalgunha  das  linguas  de  España  e  analiza
criticamente  textos  (literarios  e  xornalísticos),  gráficos  ou  documentos  audiovisuais  que
traten sobre a situación sociolingüística do Estado español.

 X P: O, AEO,  AEE   I: RCL, RCT, AA

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

X P: O, AEO,  AEE   I: RCL, RCT, AA, COA
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LGB4.6.2. Analiza algunha opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e
rebáteos argumentadamente.

X P: O, AEO,  AEE   I: RCL, RCT, AA, COA

LGB4.7.1. Ás veces recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da
lingua galega.

X X P: O, AEO,  AEE   I: RCL, RCT

LGB4.7.2. Recoñece algún d os trazos da variedade estándar da lingua galega. X X P: O, AEO,  AEE   I: RCL, RCT

LGB4.7.3. Normalmente vlora a lingua estándar como variedade unificadora. X X P: O, AEO,  AEE   I: RCL, RCT

LGB4.7.4. Noremalmente valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza
lingüística  e  cultural  e  rexeita  fundamentadamente  calquera  prexuízo  sobre  a  variación
diatópica.

 X  X P: O, AEO,  AEE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.7.5. Recoñece algunha das variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o
influxo da situación sociolingüística nelas.

X X P: O, AEO,  AEE   I: RCL, RCT, AA

Bloque 5.
Educación literaria

LGLB5.1.1. Identifica algún dos  períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a actualidade. X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente algún dos distintos períodos da literatura galega de
1916 ata a actualidade sinalando uns poucos trazos característicos.

 X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

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

 X  X  X P: O,  AEO  I: RCL, RCT, AA

LGLB5.2.2. Ás veces le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 1916 ata
a actualidade,  resume o  seu contido,  sinala  os seus  trazos característicos  definitorios  e
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega
correspondente.

 X  X  X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB5.2.3. Ás veces 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

 X  X  X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGLB5.2.4. Ás veces 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.

 X  X  X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGLB5.3.1. Ás  veces  le  expresiva,  compresiva  e/ou  dramatizadamente  textos  narrativos,  poéticos,
teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.

 X  X  X P: O, AEO   I: RCL, AA

LGLB5.3.2. Ás  veces  participa  con  proveito  de  audicións  de  textos  narrativos,  poéticos,  teatrais  e
ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate,
argumentadamente, sobre os seus valores literarios.

 X  X  X P: O, AEO, AEE  I: RCL, RCT, AA

LGLB5.4.1. Ás veces elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan
textos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.

 X P: O, AEO, AEE   I: RCL, RCT, AA, COA

LGLB5.5.1. Ás  veces  consulta  fontes  de  información  variadas  para  a  realización  de  traballos  e  cita
axeitada destas.

X X X P: O, AEE,     I: RCL

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

 X  X  X P: O, AEE   I: RCL, AA

LGLB5.6.1. Ás  veces  crea  ou  recrea  textos  de  intención  literaria  partindo  das  características  dos
traballados na aula.

X X X P: O, AEO, AEE    I: RCL, RCT, AA, COA
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 1º DE BACHARELATO

 ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN  PROCEDEMENTOS  E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN
1ª AV 2ªAV 3ªAV

Bloque 1.
Comunicación oral. Escoitar e falar

LGB1.1.1. Normalmente 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.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB1.1.2. Ás veces recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas conceptuais. X X X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB1.1.3. Habitualmente interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta natureza. X X X P: O, AEO   I: RCL, AA, COA
LGB1.2.1. Normalmente sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas concretas relativas á comprensión

de textos orais.
X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB1.2.2. En  xeral  comprende  as  ideas  principais  e  contidos  relevantes  dunha  presentación,  charla  ou
conferencia.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB1.2.3 Normalmente 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.

X X X P: O, AEO, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB1.2.4. Normalmente escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de aclarar ou
ampliar ideas que se desprenden da exposición oral.

X X X P: O, AEO, AEE    I: RCL, , AA

LGB1.3.1. Normalmente recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes de programas de
radio e televisión (entrevistas, documentais, series e películas).

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA

LGB1.3.2. Procura  identificar  as  características  propias  dos  principais  xéneros  informativos  e  de  opinión
procedentes dos medios de comunicación social.

X X X P: O,AEO,  AEE     I: RCL, AA

LGB1.3.3. Normalmente analiza e explica os recursos verbais e non verbais. X X X P: O,AEO,  AEE     I: RCL, AA
LGB1.4.1. Ás veces identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. X X X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA
LGB1.4.2. E·n xeral coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral; respecta as

quendas e as opinións alleas.
X X X P: O,AEO,  AEE     I: RCL, AA

LGB1.4.3. Normalmente  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.

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA

LGB1.5.1. Normalmente  planifica  os  seus  textos  orais  e  produce  discursos  adecuados,  coherentes  e  ben
cohesionados.

X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA

LGB1.5.2. Normalmente consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas. X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA
LGB1.5.3. Normalmente presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA
LGB1.5.4. Normalmente utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA
LGB1.5.5. Normalmente 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.

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA

LGB1.5.6. Habitualmente  emprega as  TIC para  documentarse  bibliograficamente,  revisar  gramaticalmente  o
texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora.

X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA
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LGB1.6.1. Normalmente desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical. X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, AA
LGB1.6.2. Habitualmente emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras

comodín.
X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA

LGB1.6.3. Emprega algúns recursos verbais e non verbais en textos expositivos. X X X P: O, AEO   I: RCL, AA
LGB1.6.4. Normalmente adecúa o texto segundo a intención comunicativa, o tema e o xénero textual. X X X P: O, AEO   I: RCL, AA
LGB1.7.1. Produce textos orais,  en intervencións espontáneas,  adecuadas aceptablemente   á situación e á

intención comunicativa desexada, cunha coherencia, cohesión e corrección mínimas.
X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA

LGB1.7.2. Participa  con  fluidez  nalgunhasas  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).

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA

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

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA

LGB1.7.4. Procura empregar nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. X X X P: O, AEO   I: RCL, AA
LGB1.8.1. Habitualmente  desenvolve  argumentos  de  forma  comprensible  e  convincente  e  comenta  as

contribucións das persoas interlocutoras.
X X X P: O, AEO   I: RCL, AA, COA

LGB1.8.2. Normalmente aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as
opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria.

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA, COA

LGB1.9.1. Habitualmente desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de
estudo ou traballo e participa en conversas informais.

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA

LGB1.10.1. Habitualmente 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.

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA, COA

LGB1.10.2. Habitualmente deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo. X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA, COA
LGB1.11.1. Habitualmente  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.
X X X P: O, AEO   I: RCL, AA, COA

LGB.1.11.2. Habitualmente  recoñece  e  rexeita  argumentadamente  os  prexuízos  que  se  poidan  asociar  á
pronuncia propia da lingua galega.

X X X P: O, AEO   I: RCL, AA, COA

LGB1.11.3. Normalmente usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu
contexto.

 X  X  X P: O, AEO   I: RCL, AA

Bloque 2.
Comunicación escrita. Ler e escribir

LGB2.1.1. Normalmente recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais. X X X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA
LGB2.1.2 Habitualmente interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do/da autora e

emite opinións e xuízos sobre a mensaxe.
X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA, COA

LGB2.1.3. Distingue o tema principal e algún dos subtemas e compón o esquema xerarquizado das ideas do
texto.

X X X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.1.4. Normalmente  utiliza  recursos  bibliográficos,  audiovisuais  e  dixitais  para  facilitar  a  comprensión  e
complementar a información do texto.

X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA, COA

LGB2.2.1. Habitualmente selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada. X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA, COA
LGB2.2.2. Identifica e describe algunhas características lingüísticas dos distintos tipos de rexistro. X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL
LGB2.2.3. Habitualmente utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas producións. X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA, COA
LGB2.2.4. Normalmente utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL
LGB2.2.5. Habitualmente axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT
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LGB2.3.1. Normalmente comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de materiais de consulta (dicionarios,
glosarios e enciclopedias) e textos argumentativos e expositivos (ensaios).

X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA, COA

LGB2.3.2. Normalmente 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.

X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA, COA

LGB2.3.3. Habitualmente  sintetiza  e  distingue  as  ideas  principais  e  as  secundarias  de  textos  de  carácter
expositivo e argumentativo propios do ámbito educativo.

X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA, COA

LGB2.3.4. Habitualmente 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.

X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, AA, COA

LGB2.3.5. Normalmente  desenvolve  un  tema  do  currículo  con  rigor,  claridade  e  corrección  ortográfica  e
gramatical.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.3.6. Emprega un léxico máis ou menos preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras
comodín.

X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.4.1. Habitualmente comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de
carácter informativo ou de opinión.

X X X P: O, AEO, AEE     I: RCL, RCT, AA

LGB2.4.2.  Interpreta algunha mensaxe  publicitaria e recoñece os elementos de persuasión dos anuncios. X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, RCT, AA
LGB2.4.3. Normalmente  identifica  e  rexeita  as  ideas  e  os  usos  lingüísticos  discriminatorios  dos  textos

publicitarios.
X X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.5.1. Habitualmente  identifica  e  analiza  a  intención  comunicativa,  a  estrutura  formal,  de  contido  e  as
características lingüísticas dos textos descritivos e produce outros textos similares.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.6.1. Habitualmente produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e
as características lingüísticas dos textos expositivos.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.7.1. Habitualmente produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e
as características lingüísticas dos textos narrativos.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.8.1. Habitualmente produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e
as características lingüísticas dos textos argumentativos.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.9.1. Habitualmente produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e
as características lingüísticas dos textos dialogados.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.10.1. Normalmente consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a información relevante mediante fichas-
resumo.

X X X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.10.2. Habitualmente planifica os escritos en función dunha orde predefinida e revisa o proceso de escritura
con axuda de ferramentas dixitais.

X X X P: O, AEE   I: RCL, RCT, AA

LGB2.10.3. Habitualmente  respecta  as  normas  de  presentación  dos  traballos  escritos,  a  organización  en
epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía.

X X X P: O, AEE,  I: RCL, RCT, AA

Bloque 3.
Funcionamento da lingua

LGB3.1.1. Normalmente 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.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB3.1.2. Habitualmente describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, lingua,
unidades lingüísticas, signo lingüístico e diversas disciplinas lingüísticas.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB3.2.1. Habitualmente recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da intención
comunicativa.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA
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LGB3.2.2. Normalmente valora a importancia de utilizar  o rexistro axeitado a cada situación comunicativa e
aplícao nas súas producións orais e escritas.

X P: O, AEO, AEE   I: RCL, RCT, AA

LGB3.3.1. Habitualmente produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de
corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB3.4.1. Identifica e explica algúns dos 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.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB3.5.1. Normalmente 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.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB3.6.1. Habitualmente 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.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB3.7.1. Habitualmente identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que lle proporcionan cohesión a
un texto.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB3.8.1. Normalmente  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.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB3.9.1. Habitualmente 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.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB3.10.1. Normalmente 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.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA, 
COA

LGB3.11.1. Habitualmente  utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  de  ámbito  contextual,  textual,  oracional  e  da
palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos
textos traballados en calquera das outras.

X X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

Bloque 4.
 Lingua e sociedade

LGB4.1.1. Habitualmente distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego respecto a
elas.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.2.1. Describe aceptablemente a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica. X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.2.2. Determina  aceptablemente  o  papel  da  lusofonía  nas  linguas  do  mundo  no  século  XXI  e  a  súa
importancia cultural e económica desde a perspectiva galega.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.2.3. Normalmente diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e
lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do ecolingüismo.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB4.3.1. Describe aceptablemente a romanización e o nacemento das linguas romances. X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB4.3.2. Identifica e describe aceptablemente os diferentes elementos constitutivos do galego ao longo da
historia (substrato, estrato e superestrato).

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB4.4.1. Normalmente recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo. X P: O, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB4.4.2. Habitualmente distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente. X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.5.1. Habitualmente identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do galego antigo. X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.5.2. Describe aceptablemente o contexto histórico e cultural do galego antigo así como a súa situación
sociolingüística.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA
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LGB4.5.3. Normalmente identifica o galego antigo en documentos non literarios e literarios. X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB4.6.1. Distingue algunha das características lingüísticas fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e
XVIII), describe o seu contexto e identifícao en textos.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB4.6.2. Describe aceptablemente o contexto histórico e cultural do galego medio así como a súa situación
sociolingüística.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.6.3. Habitualmente analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da lingua no desenvolvemento
posterior do galego.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.6.4. Normalmente identifica o galego medio en documentos non literarios e literarios. X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB4.7.1. Distingue algunha das características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o século
XIX ata 1916).

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB4.7.2. Describe aceptablemente o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde o século XIX ata
1916) así como a súa situación sociolingüística.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.7.3. Normalmente analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego moderno (desde o século XIX
ata 1916) no desenvolvemento posterior da lingua.

X P: O, AEO, AEE   I: RCL, RCT, AA

LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o século XIX ata 1916) en documentos non literarios e literarios. X P: O, AEO, AEE     I: RCL, RCT

LGB4.7.5. Normalmente elabora traballos de xeito individual  e/ou en grupo nos que se describen e analizan
textos anteriores a 1916.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

Bloque 5.
A literatura.

LGB5.1.1. Define de xeito bastante acertado  "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.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB5.1.2. Habitualmente  compara  textos  de  diferentes  xéneros,  caracterizándoos  a  partir  dos  seus  trazos
formais e estruturais definitorios.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB5.1.3. Habitualmente adscribe á súa época autores/as e textos destacados da historia da literatura galega. X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB5.2.1.. Define aceptablemente "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.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB5.2.2. Normalmente le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura galega de tradición oral  e
identifica os seus principais trazos formais, estruturais e temáticos.

X P: O, AEO, AEE   I: RCL, RCT, AA

LGB5.3.1. Habitualmente  identifica,  analiza  e  describe  a  literatura  medieval:  contextualiza  sociohistórica  e
sociolingüisticamente as súas orixes,  define as características principais  e analiza a lírica profana
(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa
medieval.

X X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT

LGB5.4.1. Normalmente  le  e  comenta  textos  representativos  da  literatura  medieval,  caracterízaos  formal,
estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.

X X P: O, AEO, AEE   I: RCL, RCT, AA

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe aceptablemente 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.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB5.6.1. Habitualmente  le  e  comenta  textos  representativos  da  literatura  do  galego  medio,  caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

LGB5.7.1. Normalmente 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

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA
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analiza as obras e os/as autores/as principais deste período.
LGB5.8.1. Habitualmente  le  e  comenta  textos  representativos  da  literatura  do  Rexurdimento  (tanto  do

Prerrexurdimento como do Rexurdimento pleno e a literatura de comezos do século XX ata 1916),
caracterízaos formal,  estrutural  e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.

X P: O, AEO, AEE, PE   I: RCL, RCT, AA

2º DE BACHARELATO

ESTÁNDARES
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTOS
1ª AV 2ªAV 3ªAV AVALIACIÓN

Bloque 1.
 Comunicación oral. Escoitar e falar

LGB1.1.1. Identifica  algunha  intención  comunicativa,  algunha   idea  principal  e  algunhas  secundarias,  de
calquera  texto  oral,  formal  ou  informal,  producido  na  variante  estándar  ou  en  calquera  das
variedades dialectais.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB1.1.2.  Recolle  as  ideas  fundamentais  e  algunhas  secundarias  en  resumos,  esquemas  ou  mapas
conceptuais.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT

LGB1.1.3. Ás veces interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta natureza. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL
LGB1.2.1.  Identifica algunhas ideas principais e algúns contidos relevantes dunha presentación (charla ou

conferencia sobre temas especializados do ámbito educativo).
X X X P: O, AEO, AEE I: RCL

LGB1.2.2. Ás veces 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.

X X X P:O, AEO, AEE I: RCL, AA, COA

LGB1.2.3. Normalmente escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de aclarar
ou ampliar ideas que se desprenden da exposición oral.

X X X P:O I: RCL

LGB1.3.1. Ás veces interpreta e identifica a intención comunicativa, o tema e a estrutura en anuncios sonoros
e/ou audiovisuais.

X X X P: O, AES I: RCL

LGB1.3.2. Identifica algunhas características propias dos principais  xéneros informativos e de opinión dos
medios de comunicación social.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL

LGB1.3.3. Ás  veces   analiza  os  recursos  verbais  e  non  verbais  que  se  empregan  na  publicidade  para
convencer os destinatarios ou destinatarias.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL

LGB1.3.4. Ás  veces analiza  de  forma crítica  a  forma e  contido  das  mensaxes  publicitarias  e evita  usos
lingüísticos discriminatorios.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL

LGB1.4.1.  Identifica algún dos recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT
LGB1.4.2. Coñece e aplica algunha das normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta as

opinións alleas.
X X X P: O, AES I: RCL, AA, COA

LGB1.4.3. Ás  veces  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.

X X X P: O, AES I: RCL, AA, COA

LGB1.5.1. Normalmente planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben
cohesionados.

X X X P: O, AES I: RCL, AA
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LGB1.5.2. Ás veces  consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas. X X X P: O, AES, AEE I: RCL, RCT
LGB1.5.3. Ás veces presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical, cínguese

ao tema e non divaga.
X X X P: O, AES, AEE I: RCL, RCT

LGB1.5.4. Emprega  axeitadamente  algún  dos  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. Ás veces exprésase con facilidade e recorre a paráfrases ou circunloquios cando non encontra a
expresión precisa.

X X X P: O, AEO I: RCL, AA

LGB1.5.6. Normalmente utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA
LGB1.5.7. Ás veces tenta buscar a complicidade do público e procura demostrar seguridade ao responder as

preguntas do auditorio.
X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.5.8. Ás veces 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.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

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

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL

LGB1.6.2. Ás  veces  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).

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáne algunha das expresións propias do galego: infinitivo
conxugado e fraseoloxía adecuada.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL

LGB1.6.4. Procura empregar nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. X X X P: O, AEO, AEE I: RCL
LGB1.7.1. Procura desenvolver algún dos temas  do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical e

fonética.
X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB1.7.2. Ás veces emprega léxico  preciso  e especializado e  evita  o uso de coloquialismos e palabras
comodín.

X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.8.1. Desenvolve  algúns  argumentos  de forma comprensible  e convincente e comenta  algunha das
contribucións das persoas interlocutoras.

X X X P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.8.2.  Aplica algunha das normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as
opinións alleas e procura empregar unha linguaxe non discriminatoria.

P: O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.9.1. Normalmente desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras
de estudo ou traballo e participa en conversas informais.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.10.1. Ás  veces  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.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, RCT, AA, COA

LGB1.10.2.  Deseña algunha estratexia para mellorar e progresar de xeito autónomo. X X X P: O I: RCL, AA
LGB1.11.1. Normalmente  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.

X X X P: O, AEO, AEE I: RCL, AA, COA

LGB1.11.2. Ás veces recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia
propia da lingua galega.

X X X P: O I: RCL, AA

LGB1.11.3. Ás veces usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu
contexto.

X X X P: O, AEO I: RCL, AA, COA
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BLOQUE 2.
Comunicación escrita. Ler e escribir

LGB2.1.1. Ás veces sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais. X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA
LGB2.1.2. Interpreta algo do sentido global e identifica algunha intención comunicativa do emisor en textos

expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.
X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais  e algunhas secundarias e procura sintetizar  o contido de textos
expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.

X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.1.4. Ás veces utiliza recursos bibliográficos,  audiovisuais  e dixitais para facilitar  a comprensión dun
texto e complementar as súas producións.

X X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.2.1. Ás  veces  planifica  os  seus  traballos  seguindo  unha  orde  predefinida  e  revisa  o  proceso  de
escritura para mellorar a produción final.

X X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.2.2. Ás veces produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro adecuado, organizando os
enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas.

X X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.3.1. Desenvolve algún tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical. X X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA
LGB2.3.2. Ás veces 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.
X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.3.3. Emprega algún léxico preciso e procura evitar o uso de coloquialismos ou palabras comodín. X X X P:O, AEE, PE I: RCL, AUA
LGB2.3.4. Ás veces organiza os contidos dos seus traballos en función duns obxectivos fixados previamente,

contrasta posturas enfrontadas e defende a súa opinión con argumentos.
X X X P:O, AEE, PE I: RCL, AA

LGB2.4.1. Describe  algún  dos  trazos  morfosintácticos,  léxico-semánticos  e  pragmático-textuais  de  textos
expositivos e argumentativos.

X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.4.2. Ás veces recoñece e explica a función no texto dos distintos procedementos de cita: estilo directo,
estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta.

X X P: AEE, PE, PL I: RCT

LGB2.5.1. Ás  veces  consulta  información  en  fontes  bibliográficas  e  dixitais  e  compila  os  datos  máis
relevantes en fichas-resumo.

X X X P:O, AEE I: RCL, AA

LGB2.5.2. Respecta moitas das normas de presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes,
procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía.

X X X P:O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.5.3. Ás veces utiliza procesadores de texto e correctores ortográficos para mellorar a presentación e
evitar erros ortográficos e tipográficos.

X X X P:O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.6.1. Ás veces recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión gramaticais e léxico-semánticos. X X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA
LGB2.6.2.. Describe algún dos tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas. X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA
LGB2.1.1. Sintetiza algunha das ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais. X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA
LGB2.1.2. Ás veces  interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa do emisor en textos

expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.
X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT

LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e algunhas secundarias e sintetiza o contido de textos expositivos e
argumentativos de distintos ámbitos.

X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.1.4. Utiliza algúns recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión dun texto
e complementar as súas producións.

X X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.2.1. Ás  veces  planifica  os  seus  traballos  seguindo  unha  orde  predefinida  e  revisa  o  proceso  de
escritura para mellorar a produción final.

X X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos  preocurando usar  o rexistro adecuado, organizando
os enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas.

X X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.3.1. Ás veces desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical. X X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA
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LGB2.3.2. Normalmente 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.

X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.3.3. Normalmente emprega léxico preciso e evita o uso de coloquialismos ou palabras comodín. X X X P:O, AEE, PE I: RCL, AUA
LGB2.3.4. Ás veces organiza os contidos dos seus traballos en función duns obxectivos fixados previamente,

contrasta posturas enfrontadas e defende a súa opinión con argumentos.
X X X P:O, AEE, PE I: RCL, AA

LGB2.4.1. Describe  algún  dos  trazos  morfosintácticos,  léxico-semánticos  e  pragmático-textuais  de  textos
expositivos e argumentativos.

X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB2.4.2. Ás veces recoñece e explica a función no texto dos distintos procedementos de cita: estilo directo,
estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta.

X X P: AEE, PE, PL I: RCT

LGB2.5.1. Ás  veces  consulta  información  en  fontes  bibliográficas  e  dixitais  e  compila  os  datos  máis
relevantes en fichas-resumo.

X X X P:O, AEE I: RCL, AA

LGB2.5.2. Normalmente  respecta  as  normas  de  presentación  dos  traballos  escritos,  a  organización  en
epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía.

X X X P:O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.5.3. Ás veces utiliza procesadores de texto e correctores ortográficos para mellorar a presentación e
evitar erros ortográficos e tipográficos.

X X X P:O, AEE I: RCL, RCT, AA

LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza algún dos recursos de cohesión gramaticais e léxico-semánticos. X X X P:O, AEE, PE I: RCL, RCT, AA
LGB2.6.2. Ás veces describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas. X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

BLOQUE 3.
Funcionamento da lingua

LGB3.1.1. Define e identifica algún dos fonemas vocálicos e consonánticos da lingua galega. X P:O, AEO, AEE, PE I: RCT, AA

LGB3.1.2. Ás veces valora as normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación eficaz. X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA
LGB3.2.1.  Explica algunha das principais variedades dialectais e valora a diversidade lingüística como parte

de noso patrimonio cultural.
X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB3.3.1. Explica algún dos procedementos de formación das palabras. X P:O, AEE, PE I:  RCT, AA

LGB3.3.2. Recoñece e explica algún dos tipos de morfemas así como a análise morfolóxica. X X P:O, AEE, PE I:  RCT, AA

LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica algunha estrutura morfolóxica. X X X P:O, AEE, PE I:  RCT, AA
LGB3.4.1. Recoñece  algunha  das  diferentes  estruturas  sintácticas,  explica  algunhas  relacións  que  se

establecen e emprega algunha terminoloxía axeitada.
X X X P:O, AEE, PE I: RCT, AA

LGB3.5.1.. Ás veces identifica e explica as relacións e unidades semánticas. X X P:O, AEE, PE I: RCT, AUA

LGB3.6.1. Normalmente  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.

X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL,RCT, AA, COA

LGB3.7.1. Ás veces utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra,
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos
traballados en calquera das outras.

X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL,RCT, AA, COA

BLOQUE 4.
Lingua e sociedade

LGB4.1.1. Recoñece algún dos estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa repercusión nos usos. X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL,RCT, AA, COA
LGB4.1.2. Ás veces elabora traballos  de xeito individual  e/ou en grupo nos que se describen  e analizan X P:O, AEO, AEE, PE I: RCT, AA, COA
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cuestións sociolingüísticas.
LGB4.2.1. Ás veces describe e interpreta o proceso de construción da variante estándar da lingua galega. X P:O, AEE, PE I: RCT

LGB4.2.2. Ás  veces  recoñece  as  interferencias  lingüísticas  no  galego,  con  especial  atención  aos
castelanismos e desenvolve un discurso propio libre destes elementos.

X X X P:O, AEO, AEE, PE I: RCL, RCT, AA

LGB4.3.1. Distingue algunha d as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde 1916
ata 1978).

X X P: AEE, PE I:  RCT

LGB4.3.2.  Describe basicamente o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde 1916 ata 1978),
así como a súa situación sociolingüística.

X X X P: AEE, PE I:  RCT

LGB4.3.3. Diferencia e describe algunha das etapas que podemos establecer entre 1916 e 1978 desde o
punto de vista sociolingüístico.

X X P: AEE, PE I:  RCT

LGB4.3.4. Ás veces analiza a importancia da etapa 1916-1978 no desenvolvemento posterior da lingua. X X P: AEE, PE I:  RCT

LGB4.3.5. Ás veces identifica  o galego moderno (desde 1916 ata 1978)  en documentos  non literarios  e
literarios.

X X P: AEE, PE I:  RCT

LGB4.4.1. Distingue algunha das características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde 1978
ata a actualidade).

X P: AEE, PE I:  RCT

LGB4.4.2. Ás veces describe o contexto histórico e cultural do galego moderno desde 1978 ata a actualidade,
así como a súa situación sociolingüística.

X P: AEE, PE I:  RCT

LGB4.4.3. Ás veces analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a actualidade no desenvolvemento do
galego.

X X P: AEE, PE I:  RCT

LGB4.4.4. Recoñece  o  galego  como  unha  lingua  en  vías  de  normalización  e  sinala  algunha  das  súas
fortalezas e debilidades.

X X X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB4.4.5. Ás veces sinala as principais características lingüísticas en documentos non literarios e literarios
desde 1978 ata a actualidade.

X P: AEE, PE I:  RCT

LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se detallen algunha das diferentes etapas da historia
da lingua galega e as súas principais características.

X P: AEE, PE I:  RCT

LGB4.6.1. Ás veces analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega. X P: AEE, PE I:  RCT

BLOQUE 5..
A literatura.

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe algo da poesía galega de 1916 a 1936: autores/as de Vangarda e
outros/as autores/as.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.1.2. Ás veces 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.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.1.3. Ás veces identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: autores/as das Irmandades,
Vangardas e Grupo Nós.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.2.1. Ás veces 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.

X X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.2.2. Ás veces 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.

X X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.2.3. Ás veces 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.

X X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA
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LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe basicamente 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.

X X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe basicamente 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.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe basicamente  o teatro galego entre 1936 e 1975: teatro do exilio, a
Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.4.1. Ás veces 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.

X X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.4.2. Ás veces 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.

X X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.4.3. Ás veces 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.

X X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.5.1. Ás veces identifica, analiza e describe algunha 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.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.5.2. Ás veces identifica, analiza e describe algunha  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.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AUA

LGB5.5.3. Ás veces identifica, analiza e describe algo do 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.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.6.1.. Ás  veces  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.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.6.2. Ás  veces  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.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.6.3. Ás  veces  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.

X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou traballos, as principais características de, cando
menos, unha obra completa de cada un dos períodos literarios referidos.

X X X P: O, AEO, AEE, PE I:  RVL, RCT, AA

Somos conscientes da necesidade da alfabetización informacional no uso das tecnoloxías, non é xa unicamente unha forma educativa de motivar ao alumnado, senón
un dereito. Recollemos da ELINET, a Rede Europea de Políticas de Alfabetización (European Literacy Policy Network) a Declaración do dereito dos cidadáns á alfabetización:
Todos os cidadáns europeos teñen dereito á alfabetización. Os Estados Membros da UE deben asegurar que os cidadáns de todas as idades, independentemente da súa clases
social, relixión, etnia ou sexo, conten cos recursos e oportunidades necesarios para desenvolver un nivel de alfabetización suficiente e sostible a fin de comprender e empregar
con eficacia a comunicación escrita tato en medios impresos como dixitais. h  ttp://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_flyer_ESP.pdf  . Dentro
do TIL e o TIC, empregaremos as TIC  para comunicarnos entre compañeiros do noso e doutros centros; usaremos Classroom como ferramenta a partir de 3º de ESO e outros
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recursos como o blog da biblioteca, aula virtual, Intranet, a radio ...

En canto ao TIL impartiremos a nosa materia de xeito integrado coas demais linguas impartidas no noso centro polo que chegamos a acordos sobre criterios
metodolóxicos, terminoloxías, tratamento de contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe similares, evitando a repetición de aspectos comúns.

Procuraremos unha metodoloxía activa e participativa cun enfoque multidicipilinar e coordinado,  con actividades de fomento da lectura e escritura (tendo como
referente o Proxecto Lector do Centro) e integradora no uso das tecnoloxías de información e da comunicación. 

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
Entendemos a avaliación como un proceso integral, no que se contemplan diversas dimensións ou vertentes: análise do proceso de aprendizaxe dos alumnos e das

alumnas, análise do proceso de ensino e da práctica docente, e análise do propio Proxecto Curricular.
AVALIACIÓN DO PROCESO DE APRENDIZAXE DO ALUMNADO. ASPECTOS XERAIS
Estes serán os procedementos xerais de avaliación que se aplicarán na ESO e no BACHARELATO. A avaliación concíbese de forma individualizada, integradora,

cualitativa, orientadora e continua. Así mesmo, contémplase no proceso a existencia de elementos de autoavaliación e coavaliación que impliquen os alumnos e as alumnas no
proceso.

Dentros dos MECANISMOS DE AVALIACIÓN, ademais das probas de estándar, existen outras non convencionais para avaliar non só coñecementos, senón tamén
formas de actuación: a capacidade para enfrontarse a problemas, resolver tarefas complicadas, planificar o traballo, avaliar resultados e propoñer cambios nos coñecementos. En
definitiva, permiten coñecer un pouco mellor a evolución de cada alumno ou alumna. Intentaremos aplicar, cando menos, estes dous tipos:
 Os principais PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN que se empregarán son os seguintes:

a) Observación do alumno en clase: permite comprobar a asistencia regular, a actitude,  a implicación no proceso didáctico, as dificultades de aprendizaxe, etc. As
observacións máis salientables serán recollidas no caderno do profesor.

● Actividades de expresión oral: consistirán en exposicións orais, debates e coloquios, presentacións, dramatizacións, lecturas expresivas, probas orais sobre libros de
lectura, proba escrita con cuestións ou creación de textos expositivos a partir da oralidade, etc.. No apartado adicado á metodoloxía, incidimos na importancia destas
actividades.

● Actividades de expresión escrita: consistirán na elaboración de textos literarios (narracións, descricións, diálogos...), expositivos, argumentativos, instrumentais (textos
expositivos, cartas, actas, instancias, resumes...), así como  na análise e comentario de textos e na elaboración de traballos escritos. Tanto as AEO como as AEE
poderán recollerse e avaliarse a través das producións do alumnado no blog de aula. En todo caso, faise constar que a deficiente conexión coa que contamos no centro
–extensiva a algunhas partes deste concello, e por tanto ás posibilidades dos mozos e mozas nas súas casas-, podería facer que este procedemento de traballo non
fose suficientemente efectivo.

a) Probas obxectivas. A realización de probas obxectivas, tanto orais como escritas, permiten observar e valorar a asimilación e aplicación de conceptos e o logro de gran
variedade de procedementos, ó tempo que demostran a capacidade dos alumnos/as para resolver problemas; tamén axudan a que o alumno/a sexa consciente dos
seus avances e deficiencias; finalmente supoñen un material obxectivo de doada comprobación tanto para os profesores/as como para os alumnos/as e as súas familias.
Prevese a posible realización de probas de lectura (orais, escritas, mediante traballos individuais ou colectivos, etc.).

b) Autoavaliación e coavaliación. Preténdese que o alumnado sexa consciente do proceso de aprendizaxe, da necesidade de corrección dos seus erros e da importancia
da autonomía na toma de decisións de cara á mellora da súa evolución.

No marco da LOMCE, as rúbricas, o porfolio...  aportan novos mecanismos que teremos que ir desenvolvendo e que servirán de apoio aos xa citados. En todo caso,
empregaranse para avaliar aspectos como as producións orais e escritas, o traballo por proxectos, a lectura crítica, a elaboración de mapas conceptuais, etc. e combinaranse
cos instrumentos enriba citados.

AVALIACIÓN INICIAL (ESO)   
           A proba de avaliación inicial realizarase a comezo de curso, no mes de setembro para detectar o nivel do alumnado e tomar medidas de cara ao tratamento da
diversidade nas aulas. Non conlevará unha cualificación que repercuta na nota trimestral do alumno/a. Basearase nos seguintes procedementos:
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● Observación.
● Actividades de expresión oral (lectura, exposición breve de contidos a partir da comprensión textual...).
● Actividades de investigación e tratamento da información e formación de usuarios da biblioteca.
● Proba escrita na que se incluirán contidos dos bloques de lectura e escritura, funcionamento da lingua, lingua e sociedade e literatura. 

En función dos resultados obtidos, poremos en marcha unha atención máis individualizada para o noso alumnado con dificultades,  baseadas en exercicios de reforzo
e valéndonos de instrumentos como Classroom, utilizando algúns don nosos recreos e, en caso de considerármolo oportuno, das aulas de PROA

AVALIACIÓN ORDINARIA. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, PROMOCIÓN E RECUPERACIÓN

Cualificación
            A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a partir dos instrumentos e procedementos citados.
Criterios de cualificación na ESO

A nota total de cada avaliación expresarase numericamente do 1 ao 10. O peso dos distintos instrumentos de avaliación é o seguinte:
a) Avaliación dos contidos: poderán realizarse mediante exames e outro tipo de probas obxectivas.

A. Exames: cando se empreguen como procedemento de avaliación na ESO, suporán  un 60%. Esta proba obxectiva incluirá aspectos dos distintos bloques en relación á
temporalización especificada no punto 4 desta programación. En caso de que se realicen probas parciais, non se fará media por debaixo dun 3 sobre 10.
Poderase recuperar un só parcial.

B. Outras probas obxectivas: traballos individuais e/ou colectivos, actividades de expresión escrita e oral, proxectos, etc. Suporán un  20% da nota, tendo en conta que
algunhas destas probas -actividades de expresión oral e escrita- poderán ter unha valoración cualitativa e non cuantitativa.
A data de presentación de traballos ou cadernos será inaprazable e a demora restará  parte da puntuación (se non ten xustificación).

Cada falta de ortografía suporá 0,1 menos ata un máximo de 1,5 puntos.
Nos traballos -máis desenvolvidos- valorados nun 20% aplicarase o seguinte baremo:

C. Ata 5 faltas: - 0,1
D. Ata 10 faltas: -0,4
E. Ata 15 faltas: -0,8
F. Máis de 15 faltas: - 1 punto
Adaptaremos o criterio en casos de disortografías, dilexias, disgrafías, etc. En coordinación co departamento de orientación.

b) Notas por libros de lectura.  Establécese unha lectura mínima por trimestre –con opcionalidade na escolla cando se considere oportuno- que será avaliada do seguinte xeito:
● Cunha proba oral ou comprobación escrita da lectura: suporá un 10% da nota.
● A través dun traballo (no que se inclúan aspectos de competencia dixital, alfabetización informacional  e reforzo de contidos da materia): neste caso suporá un 20 %, de

forma que un 10% aplicarase á lectura da obra e o outro 10% incluirase nas probas obxectivas.
Exames Outras probas obxectivas Notas por libros de lectura Nota pola actitude e o esforzo
6 2 1 1

As lecturas voluntarias (de libros recomendados) poden incrementar a nota ata un punto  (0,5 por unha lectura, 1 punto por máis dunha lectura). Avaliaranse mediante proba oral
e poderá solicitarse a realización de unha recensión crítica sobre a obra lida.
Ao alumnado participante nas actividades do centro que conleven a adquisición de competencia lingüística (club de lectura, equipo de normalización, grupo de teatro, grupo de
cine... ) poderáselle  incrementar a nota a final de curso, dependendo da súa implicación nas mesmas.
O departamento en xeral resérvase a posibilidade de encarar este ámbito con diferentes metodoloxías ao longo do curso, dependendo sempre das necesidades pedagóxicas do
grupo ou nivel en cuestión.
c) Nota pola actitude e o esforzo:
A nota dos contidos actitudinais (un 10%) é o resultado de:

1 Asistencia e puntualidade: refírese a retrasos sen xustificación.

79

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.ieson.gal/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es


IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal  

2 Esforzo: refírese ao traballo diario e ao compromiso na autoavaliación e a iniciativa na mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. Este poderá partir da utilización do
Porfolio. Inclúese neste ámbito a actitude positiva con respecto ao uso da lingua galega e á superación de prexuízos con repecto á mesma –  tamén se computará no
apartado das probas obxectivas no ámbito da sociolingüística-. (0,4)

3 Actitude: Premiarase a boa actitude e penalizarase a aquel alumno/a que non atenda, que distraia aos demais, que non traia o material, que sexa expulsado, que falte ao
respecto aos compañeiros/as ou ao profesorado. (0,2)

4 Actitude cara ó idioma. (0,2)
As rúbricas ou os porfolios –nos seus posibles formatos-, serán mecanismos que  complementarán a avaliación do grao de cumprimento dos contidos e estándares de

aprendizaxe.
Avaliación final

Será resultado de facer media das tres avaliacións nas que se divide o curso. Insistimos en que para conseguir o aprobado terá que ter superado dúas delas e ter un 3
como mínimo na que estivese suspensa.
          

PROMOCIÓN
- Atendendo á lexislación vixente (Artº 21º, 5 do D.86/15) que emana de documentos oficiais como son o DOG e o PEC,  e a organismos colexiados como a Xunta de Avaliación e
o Departamento de Orientación.
- Superando dun xeito positivo os requisitos que se recollen nos  criterios de avaliación e cualificación en relación aos contidos e estándares de aprendizaxe  e nos mínimos
esixibles que se recollen no apartado 4 desta programación.

Criterios de cualificación e promoción en PMAR (2 ESO)
As actividades destinadas ávaliación do alumnado do PDC serán as mesmas que as de 3º de ESO, así como os criterios de cualificación, valorando especialmente a progresión
na  aprendizaxe,  tendo  en  conta  as  capacidades  iniciais  dos  alumnos/as.  O  profesor/a  que  imparta  a  materia,  reservarase  a  posibilidade  de  optar  por  unha  avaliación
individualizada se as necesidades do alumno/a o demandan. Seguimos o indicado na  RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de
xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Especificamente atémonos aos puntos 9 e 10 desta
resolución:
9. A avaliación do alumnado nos ámbitos que conforman o programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento terá como referente fundamental as competencias e os
obxectivos da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. Esta avaliación será continua e diferenciada,
segundo os ámbitos do programa e as materias.
10. O alumnado do programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento será avaliado polo profesorado que imparte cada un dos ámbitos e materias, baixo a coordinación do
profesorado titor do programa e do profesorado titor do grupo de referencia. As cualificacións dos ámbitos realizaranse nos mesmos termos que as materias.

Criterios de cualificación no bacharelato
A nota total de cada trimestre expresarase numericamente do 1 ao 10. O peso dos distintos instrumentos de avaliación é o seguinte:
a) Avaliación dos contidos: poderán realizarse mediante exames e outro tipo de probas obxectivas.

A. Exames:  cando se empreguen como procedemento de avaliación, suporán  un 70%. Esta proba obxectiva incluirá aspectos dos distintos bloques en relación á
temporalización especificada no punto 4 desta programación. En caso de que se realicen probas parciais, non se fará media por debaixo dun 3,5 sobre 10.
Poderase recuperar un só parcial.

B. Outras probas obxectivas: traballos individuais e/ou colectivos, actividades de expresión escrita e oral, proxectos, etc. Suporán un  10% da nota, tendo en conta que
algunhas destas probas -actividades de expresión oral e escrita- poderán ter unha valoración cualitativa e non cuantitativa.
A data de presentación de traballos ou cadernos será inaprazable e a demora restará  parte da puntuación (se non ten xustificación).

Cada falta de ortografía suporá 0,1 menos ata un máximo de 1,5 puntos.
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Nos traballos -máis desenvolvidos- valorados  poderá aplicarse un baremo distinto que permita ter en conta o esforzo realizado.
Adaptaremos o criterio en casos de disortografías, dilexias, disgrafías, etc. en coordinación co departamento de orientación.
b) Notas por libros de lectura.  Establécese unha lectura mínima por trimestre –con opcionalidade na escolla cando se considere oportuno- que será avaliada do seguinte xeito:

● Cunha proba oral ou comprobación escrita da lectura: suporá un 10% da nota.
● A través dun traballo (no que se inclúan aspectos de competencia dixital, alfabetización informacional  e reforzo de contidos da materia): neste caso suporá un 15 %, de

forma que un 10% aplicarase á lectura da obra e o outro 5% incluirase nas probas obxectivas.
As lecturas voluntarias (de libros recomendados) poden incrementar a nota ata un punto  (0,5 por unha lectura, 1 punto por máis de unha lectura). Avaliaranse mediante proba
oral e poderá solicitarse a realización de unha recensión crítica sobre a obra lida.
Ao alumnado participante nas actividades do centro  que conleven a adquisición de competencia lingüística (club de lectura, equipo de normalización, grupo de teatro, grupo de
cine... ) poderáselle  incrementar tamén a nota a final de curso, dependendo da súa implicación nas mesmas.
O departamento en xeral resérvase a posibilidade de encarar este ámbito con diferentes metodoloxías ao longo do curso, dependendo sempre das necesidades pedagóxicas do
grupo ou nivel en cuestión.
c) Nota pola actitude e o esforzo:
A nota dos contidos actitudinais (un 10%) é o resultado de:

1 Asistencia e puntualidade: refírese a retrasos sen xustificación. En canto á asistencia, máis de 9 faltas inxustificadas suporán a perda do dereito á avaliación continua.
(0,2)

2 Esforzo: refírese ao traballo diario e ao compromiso na autoavaliación e a iniciativa na mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. Inclúese neste ámbito a actitude
positiva con respecto ao uso da lingua galega e á superación de prexuízos con repecto á mesma –  tamén se computará no  apartado das probas obxectivas no ámbito
da sociolingüística-. (0,4)

3 Actitude: Premiarase a boa actitude e penalizarase a aquel alumno/a que non atenda, que distraia aos demais, que non traia o material, que sexa expulsado, que falte ao
respecto aos compañeiros/as ou ao profesorado. (0,2)

4 Actitude cara ó idioma. (0,2)
Exames Outras probas obxectivas Notas por libros de lectura Nota pola actitude e o esforzo
7 1 1 1

5 As rúbricas –nos seus posibles formatos-, serán mecanismos que  complementarán a avalición do grao de cumprimento dos contidos e estándares de aprendizaxe.

AVALIACIÓN FINAL

Será resultado de facer media das tres avaliacións nas que se divide o curso. Insistimos en que para conseguir o aprobado terá que ter superado dúas delas e ter un 3,5
como mínimo na que estivese suspensa, e non recuperada.

RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO

Suspensos na ESO
Serán precisas actividades de recuperación sempre que nunha avaliación calquera (de unidade, grupos de unidades ou de trimestre) se atope alumnado motivado ou

traballador que non acade bos resultados -nalgún aspecto particular ou no conxunto da materia- ou alumnado desmotivado pero cun mínimo de vontade de recuperación. Por
suposto, deberán ser de obrigada aplicación no caso dun fracaso xeneralizado, cunha moi alta porcentaxe de suspensos na aula.

É conveniente que a concreción destas actividades sexa negociada e acordada cos implicados e que conxugue a obrigatoriedade coa voluntariedade. En todo caso,
deberán partir do nivel de desenvolvemento efectivo daqueles, no camiño da motivación e da significatividade. Así mesmo, deseñaranse, organizaranse e avaliaranse dentro do
marco de valoración de contidos establecido polo Departamento.

As actividades máis individualizadas haberá que tiralas das seguintes fontes:
a)As propostas realizadas pola editorial empregada ( Anaya /Baía Consorcio Editorial) para adaptación curricular, para reforzo e ampliación ou para revisión e/ou

avaliación de contidos, segundo o nivel e as necesidades de recuperación. A opción de propostas ofrecidas na rede debería contemplarse como posible medida de reforzo. Se
ben non todo o alumnado conta con este recurso nas casas e a rede é deficiente. A biblioteca conta con ordenadores como recurso de compensación social e apoio á práctica
docente.

b) Actividades de materiais complementarios que permiten traballar aspectos concretos polo miúdo.
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c) Exercicios elaborados polo profesorado do Departamento.
Os obxectivos a acadar serán a mellora da expresión escrita (ortografía, acentuación, puntuación...), a fixación da gramática normativa (asimilación de paradigmas,

regras...), a ampliación e depuración do léxico, a reorientación -ou formación- do labor analítico (morfolóxico, sintáctico, textual...), a comprensión dos conceptos fundamentais,
así como calquera outro recollido nesta programación. No primeiro ciclo farase fincapé nos tres primeiros.

As actividades globalizadoras supoñen xa unha adaptación metodolóxica e de contidos. Por exemplo, realizar ou incrementar o traballo en grupo, especialmente de tipo
cooperativo; levantar propostas de creación e traballos voluntarios; incentivar a lectura ampliando o abano de escolla, presentando os libros, etc.; achegar todo o traballo no
posible ás capacidades e intereses do alumnado; ou ofrecer sesións (por exemplo, nalgún recreo) para preparar o estudo dos contidos.

Estas actividades, realizadas segundo as indicacións do/a profesor/a,  poden facer recuperar efectivamente,  non só o dominio mínimo esixible das capacidades e
destrezas, senón o suspenso do trimestre; e, posto que a nosa materia é progresiva e con avaliación continua, o curso.

Suspensos no bacharelato
A recuperación na ESO debe realizarse a través de probas obxectivas que se poden fixar antes de cada avaliación ou en xaneiro, marzo-abril e nun exame final.
Así e todo, poden deseñarse  actividades de recuperación,  avaliadas tamén dentro do marco de valoración de contidos, coas adaptacións que os  parámetros e

modelos da CIUG impoñen neste ciclo. Terán como obxectivo a mellora do dominio de contidos curriculares frouxos, ben por parte de toda a clase por falta de base, ben por parte
do alumnado que amose certas carencias. Contémplase a posibilidade de reforzo fóra de horas lectivas, sempre que o alumno/a o precise (por exemplo, nos recreos).

AVALIACIÓN DE SETEMBRO. 
A cualificación de setembro farase partindo do exame desta convocatoria. Puntualmente algún/ha profesor/a pode propoñer un traballo complementario.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO CON PENDENTES 
Pendentes na ESO

Cómpre que a avaliación das aprendizaxes do alumnado coa materia pendente siga un plan de traballo e sexa coordinada para que non se reduza á realización das
probas establecidas. Para iso, este Departamento fixa as seguintes pautas de actuación:
1. O alumnado afectado e as súas familias serán informados por escrito sobre:

- quen van ser os responsables da avaliación,
- que contidos se van esixir,
- que actividades concretas debe realizar e en que prazos,
- que implica a cualificación positiva da materia (con contidos progresivos) no seu curso actual,
- e cales son as datas previstas para a realización das probas.
- a evolución do proceso de avaliación.

O departamento ten elaborada cartas modelo para tal fin que recibiron o visto e prace do director. En todo caso, existen tamén outros modelos semellantes na documentación do
centro.
2.  Contidos esixibles:  os  contidos a traballar e avaliar serán os correspondentes aos estándares  mínimos -para o curso da pendente- nesta programación. Prestaráselles
especial atención aos non presentes no curso seguinte.
3.  Actividades de avaliación:  as actividades a realizar serán determinadas polo conxunto do Departamento, indicadas e recollidas  polo/a profesor/a actual do alumno ou
alumna e corrixidas do xeito acordado entre aquel/a e a/o xefa/e do Seminario. Consistirán en:

» traballos que inclúan documentación, análise, creación, etc.
» calquera das actividades individualizadas presentadas no apartado i) deste punto para os suspensos na ESO.
A primeira entrega faráselle ao alumno, como moi tarde, antes das vacacións de Nadal.

4. Dada a improbabilidade da organización de clases de recuperación fóra do horario lectivo xeral, estudarase a posibilidade de realizar apoios nos recreos. De non ser posíbel,
será o propio profesorado do curso quen informe e oriente sobre os resultados das actividades de recuperación.
5. Os criterios de avaliación específicos da materia pendente penéiranse entre os do curso correspondente para facilitarlle ao alumnado a recuperación da materia.
6. A avaliación adecuarase no posíbel aos criterios xerais de cualificación, de modo que a realización das actividades antes citadas suporá ata un 50% da nota final , que se
completará coa realización dos exames parciais (xaneiro/febreiro e abril) ou final (maio / setembro). A falla dalgún destes instrumentos de avaliación impediría conseguir o
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aprobado.
7. Posto que esta materia ten, aínda que non plenamente si maioritariamente,  contidos progresivos e a avaliación é continua,  aquel alumnado que supere Lingua galega e
literatura do seu curso actual na segunda avaliación, superará tamén a materia pendente.

De xeito esquemático:
En base a estes resultados,

a) realización satisfactoria das actividades entregadas ao alumnado
b) superación do 1º parcial (xaneiro)
c) 2º avaliación do curso actual aprobada (marzo)
d) superación do 2º parcial (abril)
e) superación do exame final (maio)
f) ) superación do exame final extraordinario (setembro)

O aprobado pode conseguirse por medio destas diferentes vías: 
a) + b) + c) ,así evítase xa o segundo parcial e o final 
a) + b) + d), así evítase o exame final 
a) + e)

Pendentes no programa de PMAR (2ESO)

           Nestes casos optarase por un proceso de recuperación das materias pendentes personalizado e pactado co alumno ou alumna afectado , sendo informadas as súas
familias co obxectivo de procurar a máxima eficacia. Basearase en traballos continuados e, se se considerase oportuno, pequenas probas que facilitarán o adquisición dos
contidos mínimos. Séguese polo tanto o indicado no Artigo 20 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño sobre os Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento e no artigo 10
da  RESOLUCIÓN  do  20  de  xullo  de  2017,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o
desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no citado Decreto. Atémonos ao indicado no punto  11. O alumnado que acceda a un programa de
mellora da aprendizaxe e do rendemento con materias pendentes de cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle permitan recuperalas ao longo do
desenvolvemento do programa, e a avaliación será competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración dos departamentos implicados.  Partindo deste marco legal,
avaliaranse do seguinte xeito:

- Atención individualizada.
- Contidos esixibles: os contidos a traballar  e avaliar serán unha selección dos establecidos como mínimos -para o curso da pendente- nesta programación.
-  Actividades de avaliación: as actividades a realizar serán determinadas e  corrixidas polo profesor/a que imparta o ámbito, de acordo co xefe de departamento.
Consistirán en traballos que inclúan documentación, análise, creación, etc.
- A avaliación adecuarase no posíbel aos criterios xerais de cualificación e basearase na observación e revisión do traballo diario. En caso de ser positivo, evitaría ter
que realizar as probas de pendentes ordinarias,  citadas enriba.  Se a avaliación do profesor/a de ámbito fose negativa,  o alumno/a tería que superar a proba de
pendentes de xuño ou setembro.
- Ao longo do curso, de forma periódica, o profesor/a que imparta o ámbito sociolingüístico, deberá informar o/a responsable do departamento e ao tiror/a da evolución
do alumnado e este/a ás familias.
- En caso de que este alumnado teña pendente Lingua Castelá ou Xeografía e Historia, o proceso de avaliación será semellante e, ao longo do curso, de forma
periódica, o profesor/a que imparta o ámbito sociolingüístico, deberá informar o/a responsable do departamento destas materias e ao tiror/a da evolución do alumnado.

Pendentes no bacharelato
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Realizaranse dúas probas: a 1ª no mes de xaneiro ou febreiro, onde o alumnado terá a oportunidade de liberar toda a materia, e, de  non superar esta, realizarase unha
final no mes de abril, así como un  exame final extraordinario en setembro.
Contidos esixibles: os contidos a traballar e avaliar serán correspondentes ao mínimos relacionados cos estándares -para o curso da pendente- recolllidos no punto 4 desta
programación. Prestaráselles especial atención aos non presentes no curso seguinte.
             Reforzos e actividades de recuperación. De ser posíbel trataríase de atender a este alumnado durante algún recreo, en consenso co alumnado, e no día a día coa
coordinación do profesorado dos niveis implicados (1º e 2º).

AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON MEDIDAS CURRICULARES ESPECÍFICAS
Tal e como recolle a lei, o departamento aplicará as medidas específicas precisas para atender as necesidades do alumnado con medidas curriculares específicas no artigo 5 do 
Punto II do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  
Os centros docentes desenvolverán e complementarán, de ser o caso, o currículo e as medidas de atención á diversidade establecidas pola consellería con competencias en 
materia de educación, adaptándoas ás características do alumnado e á súa realidade educativa, coa finalidade de atender todo o alumnado. Así mesmo, arbitrarán métodos que 
teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender por si mesmo e promovan o traballo en equipo. As medidas a aplicar 
serán:

- Atención individualizada.
- Contidos esixibles: os contidos a traballar  e avaliar serán os establecidos nesta programación. No seu caso, poderanse aplicar medidas de adaptación curricular, ben
por dificultades de aprendizaxe, ben por altas capacidades. Partirase dos contidos mínimos recollidos e/ou, no seu caso, nos aportados nas Adaptacións Curriculares
acordadas co Departamento de Orientación.  
-  Actividades de avaliación: as actividades a realizar serán determinadas e corrixidas polo profesor/a que imparta a materia. Cando esta atención específica estea
acompañada polo Departamento de Orientación, coordinaranse con estes/as profesores/as. Consistirán en traballos que inclúan documentación, análise, creación, etc.
Na mediada do posible procurarase que sexan parellas á do resto do alumnado do grupo de referencia, para favorecer a súa integración.
- A avaliación adecuarase no posíbel aos criterios xerais de cualificación recollidos para a ESO, partindo sempre da atención individualizada precisa. 
- Ao longo do curso, de forma periódica, o profesor/a que imparta a materia deberá informar o/a responsable do departamento e ao tiror/a da evolución do alumnado e
este/a ás familias.
- En caso de que este alumnado teña a materia pendente o proceso e as actividades de avaliación serán individualizadas e acordadas co departamento de Orientación.
Ao longo do curso, de forma periódica, o profesor/a que imparta a materia e o/a responsable do departamento informarán ao tiror/a da evolución do alumnado, e este/a
ás familias.

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA
Principios metodolóxicos xerais

A aprendizaxe de Lingua e Literatura galega estará orientada a un triplo obxectivo:
● Procurar progreso do alumnado no dominio das catro destrezas básicas e instrumentais (escoitar, falar, ler e escribir) e dos coñecementos teóricos adquiridos na

Educación Primaria.
● Favorecer  o coñecemento histórico e a comprensión crítica da evolución e da realidade actual da lingua.
● coñecemento da literatura galega (etapas, autores e obras) como manifestación dunha cultura diferenciada e como referente para as súas propias producións.
Daquela, a área debe realizar un tratamento sistemático das destrezas de comprensión e produción textual, ao  tempo que a diversidade de tipos e subtipos textuais co

obxecto de que o alumnado coñeza estratexias e as exercite, adquira hábitos de busca de información e domine determinadas técnicas de estudo. En definitiva, a propia
disciplina impón que a área dirixa todos os seus esforzos a poñer os coñecementos lingüísticos ao  servizo da comunicación.

O obxectivo esencial da educación lingüística é a adquisición e o desenvolvemento da  competencia comunicativa, é dicir, a mellora das capacidades expresivas e
comprensivas do alumnado, tendo sempre presente o marco de minorización da lingua galega. Este enfoque comunicativo implica
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● Conxugar o coñecemento formal da lingua co coñecemento instrumental dos usos lingüísticos, contextualizándoo na diversidade textual, tanto oral como escrita
(textos expositivos, argumentativos, prensa, textos audiovisuais, etc.). Favorecerase o emprego do idioma en distintas funcións e usos.

● Promover a adquisición de competencia na investigación e tratamento da información directamente relacionada coa competencia lingüística, a competencia dixital e a
competencia de aprender a aprender. Esta tarefa afrontarase de forma coordinada cos distintos departamentos a partir do Plan TIC e o Proxecto Lector e co equipo
de Biblioteca.

● Desenvolver unha competencia comunicativa integrada, partindo necesariamente do Tratamento Integrado das Linguas.
● Partindo da necesaria contextualización das obras literarias, desenvolver no alumnado o interese pola súa lectura, interpretación e valoración, así como pola creación

de producións propias, nos distintos xéneros.
● Incidir na oralidade a través de actividades de expresión oral que incida no uso apropiado de recursos lingüísticos e expresivos (lectura en alto, exposicións orais,

debates, recitados, dramatizacións, producións audiovisuais, actividades de comprensión, etc.).
● Concienciar da situación de minorización da lingua galega e a necesidade de potenciar a súa normalización, o que supón superar as dificultades da súa menor

presenza e repercusión social. Atenderase en especial á superación dos prexuízos.
● Introducir dinámicas de traballo colaborativo e interdisciplinario. Desenvolver o traballo por proxectos que se viñan realizando. Este será aplicado en especial en 1º de

ESO. Desenvolveremos os acordos do Plan TIC e do Tratamento Integrado de Linguas:
Plan TIC: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/PLAN-TIC-17-20.pdf

     Plan TIL: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.pdf
● A Integración na planificación titorial prevista para a ESO, na que se incidirá en dinámicas de grupo –necesarias para o traballo colaborativo dos proxectos- e na

formación de usuarios para apoiar a compentencia en Investigación e Tratamento da Información, así como os temas transversais recollidos na LOMCE.
● Promovrer a realización de actividades que teñan en conta o entorno, favorecendo a metodoloxía das comunidades de aprendizaxe, principalmente no relativo ao

desenvolvemento de proxectos.
● Facer fincapé nas técnicas de estudo e hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a finalidade de cada apartado; utilizar o dicionario; facer

clasificacións, cadros, esquemas e resumos; estudar a teoría co apoio dunha práctica continuada, etc. Coordinaremos estas accións no TIL e co Plan de Acción
Titorial.

En principio tentaremos respectar a temporalización programada, pero esta pode variar se fose preciso insistir nalgún dos contidos ou varialos puntualmente debido ás
actividades do centro. Os cambios faranse constar na revisión da programación.

A avaliación, a autoavaliación e a coavaliación do proceso educativo, tanto do profesorado como do alumando, serán integradas nas aulas como método de detección de
aspectos de mellora. Introduciremos na práctica lectiva a utilización de instrumentos de avaliación como o porfolio, as rúbricas, etc.

Para acadar estes obxectivos, levaremos a cabo unha metodoloxía activa, participativa, activa e motivadora, na que faga fincapé na atención á diversidade do alumnado.
Didáctica e aspectos concretos da materia
Os obxectivos e metodoloxías enriba expostos concretaranse do seguinte xeito nestes ámbitos disciplinares:
A lectura e a Literatura
Un dos nosos obxectivos é tamén fomentar o hábito da lectura, de aí que optaremos por permitir, nalgunha das avaliacións –senón en todos, en case todos os cursos- a escolla
persoal de obras – co consello orientador do profesor/a-. Incidiremos na adicación de tempos de lectura expresiva e comprensiva na aula. Marcaranse tamén obras de lectura
comúns relacionadas coa programación a partir das que se poderán realizar traballos de investigación, actividades de expresión oral, probas de comprensión... para apoiar a
adquisición das competencias básicas.
O ensino da Literatura non pode prescindir do traballo da contextualización das obras para favorecer a comprensión das mesmas, de aí que combinemos a obrigatoriedade coa
voluntariedade. Unha das liñas do departamento será sempre a lectura de, cando menos, un clásico da literatura galega en cada un dos niveis.
Promoveremos a participación do alumnado nas actividades da biblioteca: clubs de lectura, concursos literarios, exposicións, contadas, etc.
Combinarase unha liña de lecturas comúns (encamiñada en xeral á realización de traballos, dinámicas de lectura, etc.) cunha ampla relación de lecturas voluntarias. Cada curso
estas recolleranse no Plan Anual de Lectura. 
A lingua oral
O galego é, en xeral, a lingua habitual do noso alumnado, mais ha de incidirse no uso comunicativo con propiedade en diferentes rexistros, pois teñen asentada a competencia 
lingüística en relación a un contexto familiar e coloquial.  Por outra banda, será necesario tratar prexuízos frecuente de cara á valoración das variedades dialectais, o uso do 
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galego en contextos específicos que requiran un uso formal da lingua.
Procurarse propoñer actividades de expresión oral diversificadas, actualizadas e motivadoras.
Lingua escrita
Partindo do enfoque comunicativo da materia, do feito de que a lingua é un instrumento de interacción para transmitir información pero tamén para manifestar sentimentos, crear, 
emocionar, reflexionar... , procuraremos desenvolver no alumnado:

● A capacidade de produción de textos que respecten as propiedades de adecuación, coherencia, cohesión e corrección gramatical.
● A creatividade persoal, de cara á construción da personalidade individual e social do alumando.
● A comprensión de textos diversos.
● A produción de diversos textos no ámbito dixital (aula virtual, blogs de aula, etc.), atendendo ao respecto pola información  e as fontes empregadas.  

Insistiremos nas actividades de avaliación, autoavaliación e coavaliación deste proceso.
Competencia léxica
Sendo galego falantes a maior parte dos alumnos e alumnas, o noso labor neste ámbito incidirá:

● Na valoración do “patrimonio léxico” que posúen.
● Na superación de estereotipos léxicos propios do ámbito coloquial, vulgar e do marco xeográfico. Debemos traballar na corrección dos castelanimos e na concienciación 

da necesidade de coñecer e usar contextos apropiados para diferentes rexistros, en especial no ámbito formal no que han de manexar a norma lingüística culta.
● Incidir no ámbito da terminoloxía científica e das TIC, tendo en conta que a presenza do galego no marco científico –nas aulas e fóra delas- foi diminuíndo pola falta de 

políticas de normalización lingüística.
● Traballarase o manexo de dicionarios e recursos lexicográficos en rede, así como dos correctores.

Gramática
O estudo da gramática integrarase na competencia comunicativa. A gramática é un instrumento para a correcta creación textual. Procurarase traballar a partir de actividades que 
partan do xa coñecido. Coordinarémonos co profesorado do ámbito lingüístico para coordinarnos no marco do TIL, coa intención de evitar as repeticións excesivas e 
innecesarias, a optimización dos tempos, a mellora dos resultados, etc.

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR

O Departamento considera positivo o apoio do libro de texto, sempre que cumpra os criterios de selección dos materiais curriculares, proporcionando resposta efectiva ás
propostas xerais de intervención educativa e ao modelo didáctico. Estes CRITERIOS ou directrices xerais son:

● Adecuación ao contexto educativo do centro e aos cambios legais que afectan ao curso impartido.
● Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no currículo oficial e na programación didáctica.
● Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos e a fidelidade á lóxica interna de cada materia.
● A variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás diferenzas individuais.
● A claridade e amenidade gráfica e expositiva.
● A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa.

Atendendo todos estes criterios, mantense a  proposta da editorial de ANAYA en  1º, 2º e 3º  de ESO  mentres que en  4º de ESO  e   1º e 2º  de Bacharelato
traballaremos coa  editorial  BAÍA.  En todo  caso,  o  libro  de  texto  será  contemplado como un  apoio  e  complementarase  con  outros  recursos,  como os  elaborados  polo
departamento e aportados na aula, ou a través do Classroom e a aula virtual. Tamén se empregarán recursos TIC seleccionados e/ou elaborados polo equipo de biblioteca
recollidos no blog Etikeles  para o traballo da nosa materia e da alfabetización informacional. En 1º e 2º de bacharelato, poderase optar por prescindir do libro de texto, será
voluntaria a súa compra. 

A radio e a biblioteca do centro serán aulas-recurso para a materia. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Co fin de establecermos unha avaliación plena de todo o proceso avaliaranse os seguintes indicadores xerais:
a. Desenvolvemento na clase da programación.
b. Relación entre obxectivos e contidos.
c. Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais.
d. Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais.

Os procedementos xerais empregados serán:
➢ Revisión periódica da evolución do cumprimento da programación nas reunións  de departamento.
➢ Observación e análise dos resultados obtidos nas distintas avaliacións (ordinarias e extraordinarias).
➢  Análise das distintas probas externas sobre o nivel académico do alumnado realizadas no centro.
Entendemos como indicadores de logro as cuestións que como docentes debemos facernos sobre a nosa práctica docente en relación á:

      A adecuación da programación e a planificación:
● Número de unidades?
● Temporalización?
● Interese para o alumnado e a súas necesidades de formación?
● Os profesores que impartimos clase no mesmo nivel na nosa materia coordinámonos para levar unha distribución e avance coherente?
● Coordinámonos co profesorado dos demais departamentos nos aspectos comúns, principalmente no ámbito lingüístico (reparto da explicación de contidos, reforzo

de ferramentas comúns de aprendizaxe, traballo por proxectos?)
● O uso das TIC foi o necesario para dar resposta ás necesidades formativas do alumnado?
● Incorporei ás miñas clases os distintos plans do do centro: lingüístico, lector, TIC, convivencia,
● Dou a coñecer ao alumnado a comezo de curso os obxectivos, intrumentos de avaliación, metodoloxía, temporalización, etc?
● En caso de que deba incorporarse un substituto, atopará contará con suficiente información para levar a cabo o seu traballo no marco programado?
● Tívose en conta ás familias cando foi necesario?
● Teño en conta o entorno na miña programación?
● Atendo as diferentes competencias que debe acadar o alumnado en relación cos obxectivos de etapa?
● Atendéronse os temas transversais?

      Medidas de atención á diversidade:
● Como chego ao coñecemento desa diversidade na aula?

Proba inicial?
Lectura de informes aportados por orientación?
Outros?

● Son as oportunas?
● Foron efectivas?
● As probas realizadas son graduais en canto a esta diversidade?
● Temos en conta a diversidade na organización dos traballos colaborativos?

      Actividades:
● O alumnado traballa nas clases de forma individual, por parellas, en grupos?
● Os exercicios propostos son do libro, deseñados polo profesor, abertos, por proxectos, facilitan o traballo colaborativo?
● Propoño actividades TIC?
● Nas miñas  clases  procuro  o  silencio,  imparto  teoría  e  explicacións,  fago  preguntas,  fomento  a  participación,  observo  e  apoio  a  autoprendizaxe,  atendo  as

individualidades...?
Materiais:

● Son adecuados para o alumnado noso alumnado: no nivel, nas necesidades reais?
● Divesificados, atractivos...?
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● Son suficientes e acordes ás necesidades reais do alumnado?
       Avaliación:

● Unha vez impartida a programación avalío a realización da mesma. Apórtanse os indicadores no último punto desta programación. 

Mais hai que ter en conta que a análise dos mesmos non só porá de relevo os aspectos a mellorar na nosa práctica docente, senón tamén as carencias do sistema
educativo, do novo currículo que se nos vén de impoñer e das medidas tomadas polas autoridades educativas.

Rúbrica para a revisión das medidas de atención á diversidade na práctica docente

ORDINARIAS
Organizativas Curriculares

1. Adecúase a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún alumno/
a ou grupo?
a)  Tempos diferenciado, horarios específicos, etc.
b)  Espazos diferenciados?
c)  Materiais e recursos didácticos diferenciados?

2. Faise algún desdobramento de grupos?
3. Faise algún reforzo  educativo e/ou apoio de profesorado con 

dispoñibilidade horaria?
4. Que medidas se propoñen  para o alumno enviado á aula de convivencia?
5. Desenvólvese algún programa de habilidades sociais?

1. Faise   algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo  como traballo
colaborativo  en  grupos  heteroxéneos,  titoría  entre  iguais,  aprendizaxe  por
proxectos, etc.?

2. Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a?
3. Existe  algún  programa  de  reforzo  en  áreas  instrumentais  (LC/LG/MT)  para

alumnado de 1º e 2º da ESO?
4. Existe  algún programa específico  para alumnado repetidor da materia?
5. Aplicase  ese  programa específico personalizado  para repetidores da materia?.

EXTRAORDINARIAS
Organizativas Curriculares

1. Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL?
2.    Existe  algún grupo de adquisición   das  linguas  (para alumnado 
estranxeiro)?
3.  Existe   algún grupo de  adaptación da  competencia curricular(  Al. 
estranxeiro)?

  4.  Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria,   
escolarización combinada, etc.?

1.   Existe  algunha Adaptación Curricular   na  materia?
2.   Foi autorizado  para a materia algún agrupamento flexible/específico?
3.  Participa o departamento no Programa  de Mellora do Aprendizaxe. Rendemento?
4.   Flexibilizouse  para algún alumno/a o período  de escolarización?

  5.   Coordinación co profesorado que comparte co titular da   materia, os reforzos,  
apoios, adaptación, etc.  (Coordinación  cos  PT/AL/Outro profesorado de 
apoio/profesorado agrupamento/ etc.).

9. PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN ACREDITAR COÑECEMENTOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO
Realizarase, en coordinación co departamento de Orientación, unha proba espefíca para a circunstancia a valorar. 

10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS
 
           A avaliación inicial suporá unha revisión do expediente do alumnado, complementada coa información recadada nas reunións co equipo de Orientación e o equipo
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docente. A esta revisión seguirá a comprobación do nivel do alumnado que ser realizará a comezo de curso, no mes de setembro. Esta non conlevará unha cualificación que
repercuta na nota trimestral do alumno/a. Cada profesor/a do departamento deseñará a avaliación inicial, mais han de basearse nos seguintes procedementos:

● Observación.
● Actividades de expresión oral (lectura, exposición breve de contidos a partir da comprensión textual...).
● Actividades de investigación e tratamento da información e formación de usuarios da biblioteca.
● Proba escrita na que se incluirán contidos dos bloques de lectura e escritura, funcionamento da lingua, lingua e sociedade e literatura. 

Da análise das avaliacións iniciais adotaranse as medidas que garantan que o alumno/a
poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais. En caso de seren detectadas necesidades educativas específicas, o centro establecerá 
 individuais ou colectivas En caso de seren detectadas necesidades educativas o centro establecerá as medidas curriculares e organizativas necesarias. No caso doutro
tipo de carencias ou problemas no proceso de aprendizaxe, o/a docente adecuará a metodoloxía, os instrumentos de avaliación e os criterios de cualificación ás necesidades do
alumnado, de cara á consecución dos obxectivos da etapa  e o desenvolvemento das competencias clave. Estas medidas ampáranse no marco da atención á diversidade
recollida no punto 2 do artigo 5 do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño:
Os centros docentes desenvolverán e complementarán, de ser o caso, o currículo e as medidas de atención á diversidade establecidas pola consellería con competencias en
materia de educación, adaptándoas ás características do alumnado e á súa realidade educativa, coa finalidade de atender todo o alumnado. Así mesmo, arbitrarán métodos que
teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender por si mesmo e promovan o traballo en equipo.
Entre as medidas concretas a adoptar establecemos as seguintes actuacións:

1. Tras seren comentados os resultados na reunión de equipo docente, acordaranse medidas de reforzo conxuntas, en especial co profesorado de Linguas, partindo do
Tratamento Integrado de Linguas.

2. Entrevista co alumnado para procurar a maior implicación e colaboración dos mesmos.
3. Información ás familias directamente ou a través do titor/a, procurando o compromiso do seguimento do proceso de aprendizaxe do seu fillo/a; cando sexa preciso, en

coordinación co departamento de Orientación. 
4. Adecuación da metodoloxía nas tarefas de reforzo.

11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Entendemos a atención á diversidade  como o conxunto de medidas e accións que teñen atender  dende o ámbito educativo as diferentes características e necesidades,
ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.

Teremos en conta principalmente dous perfís:
a) Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, de forma temporal ou permanente, por dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades

intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de traxectoria vital persoal.
b) Alumnado con outras diversidades pola súa propia singularidade: trastornos específicos (TDH, TEA, cuestións de identidade sexual, trastornos específicos non

relacionados directamente coa aprendizaxe, etc.
Tal e como recolle a lei, o departamento aplicará as medidas específicas precisas para atender as necesidades do alumnado con medidas curriculares específicas no

artigo 5 do Punto II do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de
Galicia.   Os centros  docentes  desenvolverán  e  complementarán,  de  ser  o  caso,  o  currículo  e  as  medidas  de  atención  á  diversidade establecidas  pola  consellería  con
competencias en materia de educación, adaptándoas ás características do alumnado e á súa realidade educativa, coa finalidade de atender todo o alumnado. Así mesmo,
arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de aprender por si mesmo e promovan o traballo en equipo. No
marco legal recóllese tamén a diversidade:

●  no punto 3 do artigo 8 relativo aos Principios xerais:  A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación común e de atención á
diversidade do alumnado. As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado, ao

89

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.ieson.gal/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es


IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal  

logro dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e á adquisición das competencias correspondentes, e non poderán, en ningún caso, supor unha discriminación
que lle impida alcanzar os devanditos obxectivos e competencias, e a titulación correspondente.

● no punto 2 do artigo 5 relativo á Autonomía dos centros: Os centros docentes desenvolverán e complementarán, de ser o caso, o currículo e as medidas de atención á
diversidade establecidas pola consellería con competencias en materia de educación, adaptándoas ás características do alumnado e á súa realidade educativa, coa
finalidade de atender todo o alumnado. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a capacidade de
aprender por si mesmo e promovan o traballo en equipo.

● nos puntos 1 e 5 do artigo 11 relativo aos Principios metodolóxicos que instan aos centros a tomar as medidas organizativas e curriculares pertinentes.
● nos punto 2 do artigo 17 relativo ás medidas organizativas de acordo co previsto no artigo 16.2 do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro.

Os casos de diversidades pola súa propia singularidade non se indican pola protección da identidade do alumnado. 
Dende o departamento incidiremos na aplicación do Plan de Igualdade. 
Recollemos a referencia do tratamento da diversidade que ofrece a Consellería de Educación como apoio ao profesorado: 
https://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion

No curso 2019-20, dende o departamento, atendederemos as seguintes necesidades específicas do alumando en coordinación co departamento de Orientación e
cos equipos docentes dos distintos niveis, en especial cos departamentos de ámbito lingüístico, tal e como se acordou nas liñas metodolóxicas do Tratamento Integrado de
Linguas: 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES

1º ESO A (1) 1º ESO C (1) 1º ESO D (1) 2º ESO A (1) 2º ESO B (2) 2º ESO C (1) 3º ESO B (1) 4º ESO B (1)

PROGRAMA DE MELLORA DA APRENDIZAXE Ámbito sociolingüístico 2º ESO

ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA  3º ESO A (1), Exención 4º ESO B (1)

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA
a) Educación en valores

Non supoñen unha práctica illada. A práctica diaria no desenvolvemento curricular da materia permite tratar temas como a igualdade de oportunidades entrámbolos 
sexos, a educación moral e cívica, a educación viaria e a educación para o consumo. Nos criterios de avaliación apórtaselle ao ámbito actitudinal unha baremación 
específica na que se recolle o resultado dunha educación moral e cívica baseada no respecto e a autocrítica, orientados á convivencia democrática no grupo-clase.
Os contidos tranversais a traballar serán os recollidos na LOMCE:

➢ A educación cívica, encamiñada a fomentar hábitos de convivencia que reforcen os valores de xustiza, solidariedade, cooperación, etc.
➢ A educación ambiental, tanto no que respecta ao medio natural como ao contexto do centro e o entorno educativo.
➢ A educación do consumidor, dirixida ao coñecemento dos dereitos e obrigas dos alumnos e alumnas como cidadáns. Procúrase  a valoración do impacto da 
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sociedade de consumo e a necesidade de actuar de forma responsable.
➢ A educación para a igualdade de oportunidades que ten como obxectivo a eliminación de calquera tipo de discriminación ou intolerancia (por sexo, raza, 

crenzas, etc.).
➢ A educación para a paz, promovendo no alumnado o posicionamento activo e comprometido como posibilidade para lograr un cambio nas sociedades.
➢ A educación para a saúde, vencellada ao establecemento de hábitos de vida saudables no día a día do alumnado.

b) Accións de contribución  ao plan TIC
Desenvolvemento do Plan TIC e do TIL (no que respecta ao uso das tecnoloxías):

Plan TIC: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/PLAN-TIC-17-20.pdf
     Plan TIL: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.pdf

Dende o noso Departamento, 
Colaborar no blog da biblioteca.
Manter a canle audiovisual de SonCine.
Utilización do Classroom e as aplicacións Google en certos niveis. 
Utilizar na práctica docente a aula virtual.
Uso da radio como recurso para acadar as competencias e motivar o alumnado.
Promover  a utilización de ferramentas TIC na práctica docente: exposicións orais co apoio de presentacións –Power Point, Prezzi, etc.-; vídeos, gravacións…
Participar na revisión do Proxecto Lector  de forma integrada co Plan TIC, tendo en conta a repercusión que isto ten no Proxecto Integrado de Linguas.

c) Accións de contribución  ao Plan de Convivencia e o Plan de Igualdade.
Aplicación do Plan de Convivencia na nosa práctica docente. Entre as accións que se seguirán estarán tamén a aplicación e optimización
do Plan de Acción Titorial integrado coas necesidades educativas do alumnado: coñecemento de dereitos e obrigas; reforzo da  convivencia e a colaboración con 
dinámicas que contribúan ao traballo por proxectos e o traballo en equipo; técnicas de estudo; educación en valores que reforcen os temas citados no apartado a; 
orientación no estudo, etc.
do Plan de Igualdade, mediante a participación de accións concretas (mobilizacións, exposicións, traballos de investigación, lecturas…) e as pautas recollidas neste plan.

d) Accións de contribución  ao Proxecto Lector 
Establecemos, en coordinación co equipo de biblioteca e atendendo ao plan TIC e ao Tratamento Integrado de Linguas, enlazado no apartado j,  unha liña que ha de 
atender aos diversos ámbitos que nos novos tempos se dan na lectura, de forma que os obxectivos serán poñer os medios para que o alumado:

● Disfrute da lectura como fonte de pracer e de información.
● Desenvolva as súas competencias na lectura e na escritura en diferentes soportes e formatos, tanto como medio de comunicación como no eido do 

desenvolvemento da capacidade creativa.
● Especial atención á oralidade (recitados, teatralización, exposicións, etc.).
● Procure, seleccione e interprete a información a partir da utilización de diversas fontes (dicionarios impresos e dixitais, xornais, revistas, libros, enciclopedias, 

buscadores de internet).
● Coñeza o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais.
● Entenda información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta.
● Utilice fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario.
● Faga unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de 

puntuación.
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● Utilice, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos para organizar os contidos e mellorar a presentación.
● Utilice  diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas investigacións. Empregue as TIC para facer as 

súas presentacións máis claras e visualmente atractivas.
● Realice esquemas e mapas, e explique por escrito o significado dos elementos visuais que poden aparecer nos textos.
● Participe en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilicen varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valore as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

Levaremos a cabo 10 minutos de lectura individual e libre dentro do horario semanal marcado polo equipo de biblioteca para as materias que participan na Hora de Ler 
en 1º, 2º e 3º.

Retomamos Sonmemoria, un proxecto de investigación e creación sobre o patrimonio de Porto do Son, a través da memoria fotográfica das familias e persoas próximas
ao alumnado. https://sonmemoria.wordpress.com/

En canto ás lecturas, manteremos un itinerario de lectura de, cando menos, unha obra clásica por curso na ESO. Esta ampliarase no Bacharelato, partindo das 
necesidades curriculares. Combinarase a lectura de obras comúns  -co obxectivo do desenvolvemento de contidos propios do currículo – coa posibilidade de escolla 
voluntaria de obras partindo de recomendacións do profesorado.

Colaboraremos co equipo de biblioteca nas actividades de xestión,  dinamización,  formación de usuarios e alfabetización informacional en tanto que dúas profesoras do 
departamento forman parte deste equipo. 

 d) Accións de contribución ao Plan Lingüístico 
Un dos tesouros da nosa comunidade educativa é o uso normalizado do idioma galego. Debemos protexer esta singularidade desde unha posición intelixente, aberta ao 

mundo e ao uso instrumental de diversos idiomas. Participamos na elaboración e revisión do Tratamento Integrado de Linguas, pois sabemos da importancia da aplicación 
desta visión na práctica docente, concordantes coas recomendacións indicadas Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), publicado en 2001, que as 
autoridades educativas non recolleron á hora de redactar o currículo da LOMCE. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

As actividades principais, que procurarán na medida do posible a interdisciplinariedade, serán:
>Saídas para visitar exposicións ou espectáculos de interese e/ou para asistir a obras de teatro (segundo a oferta dos programas das diferentes compañías) ou

proxección.
>Asistencia a sesións de contacontos, recitais, charlas, conferencias, coloquios ou mesas redondas sobre temas de interese para a materia en particular e para a

cultura e a arte galegas en xeral.
>Visualización de cinema en galego e audicións de poemas recitados ou musicados e de música do noso ámbito cultural.
>Recompilación e exposición de materiais.
>Excursións  e  roteiros,  ben  pola  comarca,  ben  por  outros  lugares  de  interese  didáctico,  deseñando  as  actividades  pertinentes  (a  ser  posible,  de  carácter

interdisciplinar) para observar e coñecer a toponimia, actitudes sociolingüísticas, referencias literarias, flora e fauna, restos arqueolóxicos, etc., o que permitirá aprezar e valorar o
propio.

No caso de non asistencia a ditas actividades, o alumnado poderá ter que realizar un traballo marcado polo profesor/a para acadar e/ou complementar o coñecemento
dos contidos abordados.

O proxecto presentado a comezos de curso a Dirección inclúe:
1. Integración no equipo de biblioteca e no equipo de EDLG e nas súas dinámicas de dinamización (alfabetización informacional, exposicións, concursos, guías de lectura,
contadas...). No marco do TIL, realizarase a Hora de Ler en 1º, 2º e 3º de ESO. Posibilidade de participar en actividades colaborativas con outros centros da zona, por exemplo,
contadas a centros de infantil, organización de exposicións con fondos dos centros, apadriñamentos lectores co alumando dos clubs, colaboración coa Ludoteca a través da Área
de Xuventude, etc.
2. Colaboración de Sonia Ces e  Mª Xesús García Mariño –xunto cunha parte do equipo de biblioteca-, na elaboración da Guías de Lecturas colaborativa ou propias do centro,
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realizada con boa parte dos centros do concello e a biblioteca municipal.
3. Coordinación, xunto coas profesoras do departamento de Lingua Castelá e integrantes do equipo de biblioteca Rut Losada Soto, Teresa Fernández de Paz e Sabela García
Castaño, dos Clubs de lectura, que realizarán unha sesión ao mes que terá lugar os luns ao mediodía, no caso do alumnado e un mércores ao mes no caso do club de adultos.
María Xesús e Sonia Ces, formarán parte tamén do club de lectura de adultos. Na dinamización dos clubs, prevemos as seguintes saídas:

● Bibliotecas e librarías en Santiago de Compostela (Clubs de lectura).
● Salón do Libro Infantil e Xuvenil, Pontevedra.
● Viaxe co club de lectura a Óbidos (sen pechar destino e colaboración cos clubs do Aquis Celenis de Caldas de Reis).
● Encontros literarios con clubs amigos (sen pechar, co IES da Pobra e o IES de Carnota)

4. Prevese a asistencia a representacións teatrais ofertadas polo CDG e/ou outras compañías para os centros de ensino. O profesor Víctor Maceiras (interino) coordinará a
actividade extraescolar do grupo de teatro do centro. 
5. As audicións, visualizacións, exposicións e demais actividades interdisciplinares realizáranse en colaboración con outros departamentos, o Equipo de Dinamización Lingüística,
a Biblioteca e a vicedirección para encher de contido celebracións, conmemoracións, espazos de lecer...
6. Asistencia aos actos realizados polo Concello, ou fóra deste, sobre As Letras Galegas.
7. Viaxes e saídas para visitar o entorno ou lugares de interese para a materia:

● Mostra de curtas de Noia 1º ou 3º de ESO, novembro/decembro (datas e niveis por concretar)
En colaboración con XH, en relación á proposta de lecturas de nivel.

● Roteiro polo casco vello de Noia (2º ESO, decembro/ xaneiro, lectura Veleno tinto, de Carredano)
● Visita á zona vella de Santiago (2º ESO, marzo; inclúe visita á catedral e Pórtico/cubertas), roteiro (2º ESO, decembro/ xaneiro, lectura Veleno tinto, de Carredano).
● Visita ao museo de San Finx (4º ESO, abril; lectura Febre de Leandro Carré). 

En colaboración co departamento de LC: 
● Festival de teatro grecolatino Lugo/Ourense: oferta obras clásicas grecolatinas. + aproveitamento da saída de cara aos contidos da materia (roteiros literarios e de 

patrimonio, etc.).
8. Charlas de algún dos autores lidos ao longo do curso (sen pechar): Carlos Negro para 3º de ESO coa lectura de  Aplicación instantánea,  Manuel Portas coa lectura de
Lourenço, xograr. 
9. O tema interdisciplinario a Ruta da Auga en 1º de ESO, Ruta do IES aos Castros en 2º de ESO, Ruta de Fontandurín 3º ESO;  traballo sobre os temas interdisciplinarios,
Emerxencia climática e migracións. E Carballo Calero e a Lusofonía:

● Entrevistas, investigacións, recompilacións de materiais, gravacións audiovisuais. Empregaranse as alfabetizacións múltiples (tic, radio, audiovisual). Botaremos man
dos blogs Etikeles, SonMemoria, Onda Perseveira e a páxina SonCine. 

● Saídas das rutas. Datas marcadas por vicedirección. 
● Traballos con outros departamentos dentro do Tratamento Integrado de Linguas e coa liña de traballo por proxectos.
● Lecturas relacionadas con estes temas.
● Charlas, no centro ou fóra do centro, con persoas relacionadas con estes temas.
● Visitas a entornos,  museos, observatorios, etc. relacionados co tema.
● Colaboración coa biblioteca na selección dos fondos dispoñibles relacionados cos temas interdisciplinarios para realizar exposicións.

10. Realización doutras actividades extraescolares, visitas, saídas, etc, que contemplen os obxectivos e contidos desta progamación e autorizadas no consello escolar que
puidesen ser organizadas ao longo do curso. Se se chegasen a fixar saídas de itinerarios, uniríamonos a estas actividades.

14. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

 
Co fin de revisar a programación avaliaranse os seguintes indicadores xerais, nos que a escala de 0-4, achega o grao de cumprimento:
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Indicadores de logro
Escala

0 1 2 3 4

                                                                              Adecuación da programación e a planificación

As unidades didácticas ou temas impartidos dan conta dos elementos curriculares prescritos.

Engadiuse algún contido non previsto á programación.

Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista.

Nas programación de aula está prevista a temporalización dos contidos, actividades e probas.

Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia.

O alumnado é coñecedor desde comezo de curso dos obxectivos, estándares, criterios e instrumentos de avaliación e cualificación. 

Asociouse cada estándar pertinente cos temas transversais a desenvolver.

Fixouse unha estratexia metodolóxica común para todo o departamento por materias.

Fixouse unha estratexia metodolóxica común interdepartamental por niveis.

Adaptouse a programación ás necesidades reais e aos intereses do alumnado.

Tense en conta a coordinación por ámbitos do coñecemento (p.e. ámbito lingüístico, entre departamentos.

Tense en conta a coordinación entre departamentos nos proxectos transversais e reforzos.
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Incorporáronse nas programacións e/ou na práctica docente o PE de Centro e os plans do IES, TIC, TIL, Plan de Convivencia, Plan Lector, 
Dinamización Lingüística, etc

Os materiais didácticos previstos na programación son axeitados: especialmente as ferramentas TIC: contidos, software.

Contempláronse protocolos de transmisión da información en caso de seres substituído un profesor/a.

Está contemplada na planificación do curso o contexto familiar e socioeconómico do alumnado. (P.e. acceso a web; medios informáticos…)

Hai un modelo de porfolio de evidencias dos estándares de aprendizaxe.

Está previsto un protocolo de actuación, ou medidas metodolóxicas, etc, na acollida de alumnado estranxeiro.

Están previstas medidas organizativas: escolarización domiciliaria, escolarización combinada, etc

As competencias clave están perfectamente recollidas e interrelacionadas cos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe e
traballámolas transversalmente.

As actividades propostas favorecen a aprendizaxe autónoma (busca de información, traballos, investigacións…

Promóvese o traballo en equipo, a autoaprendizaxe e a participación.

Planificase un seguimento das tarefas controlado, claro, e próximo ao alumnado

Hai un compromiso e participación elevada nas actividades de formación e de mellora continua

Participación en programas ou proxectos de calidade e innovación educativa

Medidas de atención á diversidade
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Detección precoz das dificultades do alumnado e intervención temperá sobre as mesmas.

Hai unha definición clara, pública e colexiada dos contidos mínimos e criterios de avaliación

Está prevista na programación formas de coñecemento da diversidade na aula: probas iniciais, transmisión de informes de orientación, 
reunións coas familias e coordinación co profesorado...

Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.

Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE.

Está contemplada a diversidade do alumnado nos traballos colaborativos en equipo.

Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma.

Está prevista unha gradación de dificultade en función da diversidade do alumnado con NEE.

Está contemplada a adecuación de espazos, tempos, recursos ao alumnado con NEE.

Existe  algún programa específico  para alumnado repetidor da materia.

Faise algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos, etc

Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO

Avaliación

Hai unha avaliación periódica da efectividade das medidas de atención á diversidade.
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Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares.

Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos.

Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.

Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación.

Fixáronse criterios para a avaliación final.

Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria.

Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes.

Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes.

Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar.

Está prevista a información ás familias sobre os criterios de avaliación, estándares e instrumentos

Está prevista a información ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15).

Faise unha avaliación das actividades complementarias e extraescolares.

Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a

A corrección dos exames e traballos do alumnado propón pautas para a mellora da súa aprendizaxe.
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Propóñense actividades de reforzo para o alumnado que non acadou os obxectivos e tamén para aquel que acadando os obxectivos precisa 
de pautas de maior nivel.

Revísase a programación ao longo do curso.

15. PROGRAMACIÓN DE ITI (2º DE ESO)

Departamento Lingua Galega e Lingua Castelá
Materia impartida por Sonia Ces García e Rut Losada Soto 

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Esta materia non se pode abordar de xeito lineal nin teórico. Non se trata de desenvolver os bloques como compartimentos estancos ou propostas diferenciadas. Pola contra, o
desenvolvemento da competencia informacional require o deseño de situacións contextualizadas que obriguen á resolución dun problema ou á realización dun
produto, textual ou audiovisual, como resposta a unha necesidade de información. A metodoloxía de proxectos resulta a máis acaída para garantir o tratamento de todos os
contidos previstos e a adquisición dos estándares de avaliación que se propoñen, pois requiren a identificación dunha necesidade informativa, a planificación e a distribución de
tarefas entre os membros dun grupo, a realización de pequenas investigacións e tarefas integradas de cara á elaboración dun produto final que cómpre comunicar. Os traballos
de investigación de carácter interdisciplinario, que responden á metodoloxía de proxectos ou problemas, enfrontan o alumnado a situacións de contacto coa información para as
que debe desenvolver coñecementos, habilidades e actitudes complexas. Traballar neste tipo de proxectos axudaralles non só a adquirir habilidades de uso, tratamento e
produción de información: permitiralles construír o seu coñecemento e adquirir competencia de aprender a aprender, entre outras. É por isto que se recomenda o tratamento dos
contidos propostos a partir dun tópico, un problema ou a necesidade de coñecer, comprender e comunicar as súas descubertas, sobre unha situación do seu contexto máis
próximo ou doutras realidades ás que pode acceder o alumnado. O proceso de xestión da información (procura, recuperación, análise, tratamento, comunicación e aplicación)
pode alcanzar diferentes niveis de complexidade que deberán adaptarse á situación informativa que se deseñe e ao nivel competencial do alumnado.

REFERENCIAS NORMATIVAS 
Atense ás recollidas no desenvolvemento curricular na CA Galega da LOMCE  e ás orientacións propias do IES propostas desde os Plans TIC e TIL. A materia foi proposta dende
o equipo de biblioteca, como desenvolvemento de certos aspectos do PL, como continuidade da materia de libre configuración que se viña impartindo no centro (ALFIN). Segue a
liña das directrices marcadas dende BE. 

CONTEXTO

Queda referido ao documento PEC do IES de Porto do Son. Subliñamos:
- baixo nivel lector
- escasa conciencia socio-comunitaria
- escasa formación académica das familias (en xeral)
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- precariedade e estacionalidade do traballo
- demanda laboral de traballadores/as sen formación
- conectividade escasa; fogares sen conexión ADSL
- uso non axeitado dos móbiles
- deficientes recursos culturais no concello
- poboación dispersa

OBXECTIVOS 

Os obxectivos que procuramos con esta materia son: 
- desenvolver habilidades en competencia informacional
- adquirir destrezas, coñecementos e actitudes imprescindibles para se desenvolver na sociedade da información
- desenvolver alfabetizacións básicas (informacional, mediática e dixital)
- promover a biblioteca escolar como un centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe
- propiciar o traballo en equipo e as técnicas que o fan produtivo.
- traballar sobre proxectos con incidencia na comunidade escolar: aprendizaxe servizo+ABP
- promover a transversalidade coas outras materias e actividades complementarias
- usar  medios tecnolóxicos tanto na procura de información como na creación de contidos (a web, aplicacións web de Google ou outras de función didáctica, a radio, etc.
- usar medios tradicionais tanto na procura de información como na creación de contidos: a biblioteca, a oralidade (entrevistas, recollidas), a prensa escrita, folletos 
informativos, etc.

DESENVOLVEMENTO CURRICULAR

Investigación e Tratamento da Información. 1º/2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital

a
b
e
f
g

B1.1. A biblioteca como espazo de acceso á información B1.1.  Utilizar  a  biblioteca  como espazo  de  acceso  á  información
presencial ou virtual.

INEINB1.1.1.  Utiliza  a  biblioteca  do  seu  centro  para  cubrir
necesidades de lectura e de información.

CCL
CD
CAA
CSIEE
CCEC

INEINB1.1.2. Utiliza a biblioteca do centro na procura de recursos
informativos para os seus traballos individuais e grupais.

CCL
CD
CAA

a
b
e
f
g
n

B1.2. As bibliotecas como espazos culturais. B1.2.  Identificar  a  biblioteca  do  centro  e  outras  bibliotecas  do
contorno máis próximo, como espazos culturais dispoñibles á hora
de cubrir as necesidades de lectura e de información.

INEINB1.2.1.  Utiliza outros  tipos  de biblioteca aos  que pode ter
acceso no seu contorno máis próximo.

CSC
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e
g
n

B.1.3. Recursos informativos: fontes orais, recursos físicos e
virtuais. 

B1.3.  Identificar  os  recursos  informativos  dispoñibles  segundo
tipoloxía, soportes e formatos.

INEINB1.3.1. Diferencia os documentos informativos en función do
seu contido.

CD
CAA
CSIEE

INEINB1.3.2. Acode ás fontes orais de referencia no seu contorno
máis próximo para determinadas necesidades informativas.

CCL
CAA

INEINB1.3.3. Accede de forma autónoma a contidos audiovisuais,
presenciais ou virtuais.

CSIEE
CAA

b
e
h

B1.4. Estratexias de procura eficaz. B1.4.  Adaptar  as  estratexias  de  procura  ás  características  dos
recursos dixitais.

INEINB1.4.1.  Distingue as ideas  principais  das secundarias  nos
documentos consultados. 

CCL
CAA

INEINB1.4.2.  Recupera  de forma  eficaz  contido  informativo dos
recursos dixitais.

CCL
CAA
CD

n
o

B1.5. Dereitos de autoría. B1.5. Recoñecer os dereitos de autoría. INEINB1.5.1. Identifica e respecta a autoría de textos ou imaxes. CSC
CAA

Bloque 2. Fontes informativas. Localización e selección

b
e
f

B2.1.  Recursos  físicos.  Sistemas  estandarizados  de
organización da biblioteca.

B2.1. Coñecer a organización da biblioteca e a CDU como sistema
estandarizado.

INEINB2.1.1.  Identifica  os  códigos  da  CDU  polos  que  están
organizados os fondos.

CCL
CAA

INEINB2.1.2. Recupera facilmente os documentos que precisa. CAA
CSIEE

e
h
g

B2.2.  Procuras  no  catálogo  informatizado  da  biblioteca
escolar.

B2.2.  Comprender e saber  utilizar o catálogo informatizado da súa
biblioteca.

INEINB2.2.1.  Realiza procuras no catálogo por  autor/a,  título  ou
materia.

CAA
CD
CSIEE

INEINB2.2.2.  Localiza  documentos,  en  función  das  súas
necesidades informativas, no catálogo web da biblioteca.

CAA
CD
CSIEE

b
e
h

B2.4. Recursos dixitais. Internet como fonte de información. B2.4. Acceder á rede e coñecer os recursos dispoñibles a través de
internet.

INEINB2.4.1.  Usa  internet  de  xeito  autónomo  para  resolver
necesidades de información. 

CD
CAA
CSIEE

INEINB2.4.2.  Utiliza  internet  valorando  as  características  deste
medio en relación a aspectos como a permanencia, a fiabilidade, a
veracidade,  a  organización,  a  selección,  a  gratuidade,  a
dispoñibilidade, a autoría, etc.

CD

b
g
h

B2.5.  Necesidade  dun  plan  de  procura  de  información.
Palabras clave e outras estratexias de procura. Motores de
procura.

B2.5.  Planificar  as  procuras  informativas  e  empregar  con  eficacia
palabras clave para a obtención de información e uso de motores de
procura diversificados.

INEINB2.5.1.  Establece  un  sistema  de  procura  eficaz  de
información.

CD
CAA
CSIEE

INEINB2.5.2. Utiliza palabras clave e aplica estratexias eficaces de CD
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procura para localizar información na web. CAA
CSIEE

INEINB2.5.3. Identifica produtos informativos diferentes en función
das súas necesidades e dos seus obxectivos de traballo.

CD
CAA

INEINB2.5.4.  Emprega  prensa  e  revistas  dixitais  como  fonte
informativa.

CD
CAA

e
g
h

B2.6.  Espazos  web  e  redes  sociais  como plataformas  de
comunicación e información.

B2.6. Coñecer as redes sociais os espazos web creados na aula, na
biblioteca e no centro, e participar neles.

INEINB2.6.1.  Intervén  nas  redes  sociais  creadas  no seu  centro
respectando as finalidades para as que foron creadas: educativa,
participativa, etc. 

CD
CSC
CSIEE

e
g

B2.7. Beneficios e riscos da rede. Dereito de privacidade. B2.7. Valorar os beneficios e os riscos da rede. INEINB2.7.1.  Navega por internet  con seguridade preservando a
súa identidade e a súa privacidade.

CD
CSC
CSIEE

e
g
h

B2.8. Fiabilidade dos espazos web. B2.8.  Coñecer  e usar  os criterios para identificar  os espazos  web
fiables.

INEINB2.8.1.  Distingue webs fiables en función de determinados
criterios:  autoría,  data  de  actualización,  tipo  de  dominio,
finalidades, publicidade, contacto, etc.

CCL
CD
CAA

b
e
g

B2.9.  Internet  e  as  creacións  colectivas:  Galipedia,
Wiikipedia, etc.

B2.9.  Valorar  as  creacións  colectivas  en  internet:  Wikipedia,
Galipedia, etc.

INEINB2.9.1.  Emprega  as  creacións  colectivas  en  internet:
Wikipedia, Galipedia, etc. 

CD
CSC

e
g
h

B2.10. Valoración da información recollida na rede. B2.10.  Avaliar de forma crítica a información recollida e contrastar
información en distintas fontes.

INEINB2.10.1. Compara a información recollida en distintas fontes
informativas na rede.

CCL
CD
CAA

INEINB2.10.2.  Contrasta  a  información  recollida  na  rede  con
outras fontes orais ou impresas.

CCL
CD
CAA

Bloque 3. Organizarse para investigar

b
e

B3.1. Procesos de investigación. B3.1. Recoñecer os pasos para seguir nun proceso de investigación INEINB3.1.1. Identifica os obxectivos do traballo de investigación e
as súas fases. 

CAA
CSIEE

b
e
g

B3.2. Planificación dun proxecto de investigación. B3.2. Planificar o proceso de procura e recuperación da información. INEINB3.2.1. Elabora un esquema do traballo que se vaia realizar. CCL
CAA

a
b
g

B3.3. Traballo en grupo. B3.3.  Organizar  o  traballo  a  nivel  individual  ou  grupal,  e
responsabilizarse das tarefas adxudicadas. 

INEINB3.3.1. Escoita aos integrantes do grupo, garda a quenda de
palabra, argumenta as súas opinións e respecta as opinións das
outras persoas.

CCL
CAA
CSC

INEINB3.3.2.  Contribúe  á  distribución  de  tarefas  e
responsabilízase das que lle corresponden. 

CAA
CSC

b B3.4. Preparación da procura informativa. B3.4. Identificar o tema para investigar e os aspectos clave. INEINB3.4.1. Formula preguntas sobre o tema sobre o que se vaia CCL
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g investigar. CAA

b
e

B3.5.  Recuperación dos coñecementos previos e definición
de obxectivos de procura.

B.3.5. Recuperar os coñecementos previos sobre o tema e definir os
aspectos sobre os que precisa informarse. 

INEINB3.5.1. Concreta os conceptos clave que van guiar o traballo
de procura de información.

CCL
CAA

Bloque 4. Procura e tratamento da información

b
e
g

B4.1.  Necesidades  informativas,  fontes  de  información  e
procesos de procura, valoración e selección de información.

B4.1.  Identificar  o tipo de información que se precisa,  localizar  as
fontes  informativas  dispoñibles,  realizar  consultas  informativas
seguindo  un  plan  deseñado  previamente  e  empregar  o  recurso
informativo máis apropiado ao tipo de información que se precisa.

INEINB4.1.1.  Identifica  o  tipo  de  información  que  precisa  en
función duns obxectivos.

CCL
CD
CAA

INEINB4.1.2.  Localiza  os  recursos  dispoñibles  e  acordes  á  súa
necesidade informativa.

CCL
CD
CAA

INEINB4.1.3. Concreta o proceso de procura de información CCL
CD
CAA

INEINB4.1.4.  Escolle  os  recursos  informativos  que  precisa  de
forma eficaz.

CCL
CD
CAA

h B4.2. Análise e comprensión da información atopada. B4.2.  Ler  de  forma  comprensiva  textos  informativos  de  diferente
tipoloxía  (continuos,  descontinuos,  e  procedentes  dos  medios  de
comunicación e dos medios audiovisuais). 

INEINB4.2.1.  Comprende  e  analiza  textos  continuos  e
descontinuos, e sabe extraer as ideas principais. 

CCL
CD
CAA

INEINB4.2.2.  Deduce  información  implícita  ou  explícita  dos
contidos audiovisuais e dos textos dos medios de comunicación.

CCL
CD
CAA

b
e
h

B4.3. Interpretación e valoración da información atopada. B4.3.  Valorar  a  información  atopada  en  función  de  determinados
criterios: pertinencia, veracidade, fiabilidade, etc.

INEINB4.3.1. Selecciona a información tras valorala seguindo uns
determinados criterios (pertinencia, veracidade, fiabilidade, etc.).

CCL
CD
CAA

b
e
h

B4.4. Proceso da información: extracción e síntese. B4.4.  Extraer  a información precisa,  en función dos obxectivos do
traballo, de forma sintetizada.

INEINB4.4.1.  Sintetiza  a  información  atopada  en  función  dos
obxectivos do traballo. 

CCL
CD
CAA

a
b
e
o

B4.5. Citas e referencias. B4.5.  Recoller  as  fontes  consultadas  para  os  efectos  de  citalas
correctamente no produto final. 

INEINB4.5.1.  Compila  as  fontes  consultadas  e  cítaas
correctamente.

CCL
CD
CAA
CSC
CCEC

Bloque 5. Xeración de contidos e comunicación

b B5.1. Organización e reelaboración da información. B5.1.  Organizar  a  información  recuperada  de  distintas  fontes, INEINB5.1.1. Realiza esquemas, mapas conceptuais, guións, etc., CCL
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e
g

xerarquizándoa  e  plasmándoa  en  esquemas,  mapas  conceptuais,
guións, etc.

para organizar a información recuperada. CD
CAA

b
e
h

B5.2.  Estruturación  da  información  recollida  mediante
gráficos, diagramas, etc.

B5.2.  Elaborar  diagramas,  gráficos,  cadros  de  dobre  entrada,
organigramas, etc., coa información recuperada.

INEINB5.2.1. Representa mediante gráficos, diagramas, cadros de
dobre  entrada,  organigramas,  etc.,  parte  da  información
recuperada.

CCL
CD
CAA

b
e
g

B5.3. Reelaboración e personalización da información. B5.3.  Estruturar  mediante  un  guión  textos  propios,  expositivos,
descritivos e explicativos, a partir da información reunida.

INEINB5.3.1.  Elabora guións para estruturar os textos creados a
partir da información reunida. 

CCL
CD
CAA

b
e
g
h

B5.4.  Presentación  dos  produtos  informativos  propios.
Pautas para a presentación de traballos escritos.

B5.4.  Coñecer  e  aplicar  as  pautas  formais para  a  elaboración  de
traballos  escritos  (paxinación,  índice,  bibliografía,  etc.),  utilizando
procesadores de texto de forma autónoma.

INEINB5.4.1.  Presenta  os seus  traballos  segundo  unhas  pautas
consensuadas: paxinación, índice, bibliografía, etc.

CCL
CD
CAA

INEINB5.4.2.  Elabora textos  propios mediante un procesador  de
textos. 

CCL
CD

b
e
g
h

B5.5.  Elaboración  de materiais  de  apoio  ás  presentacións
orais.

B5.5.  Coñecer  e  aplicar  as  pautas  formais para  a  elaboración  de
materiais de apoio ás presentacións orais.

INEINB5.5.1.  Elabora  material  de  apoio  para  as  súas
presentacións orais.

CCL
CD

INEINB5.5.2.  Realiza  sinxelas  presentacións  para  amosar  o
resultado dos seus traballos de investigación.

CCL
CD
CAA

a
h
n

B5.6. Citas e referencias nos traballos informativos (artigos,
monografías, presentacións, produtos audiovisuais, etc.).

B5.6. Coñecer e empregar correctamente unhas pautas polas que se
rexe a forma de citar diferentes fontes. 

INEINB5.6.1. Cita con corrección os libros consultados. CAA
CD
CSC
CCEC

INEINB5.6.2. Segue unha pauta para facer a referencia de artigos
de  revistas,  música,  películas,  páxinas  de  internet,  autoría  de
imaxes, etc.

CCL
CD
CAA
CSC

b
e
g

B5.7.  Tratamento  e  edición  de  produtos  dixitais
(presentacións, vídeos, etc.).

B5.7.  Incorporar imaxes aos traballos escritos ou ás presentacións
cun tratamento adecuado.

INEINB5.7.1.  Incorpora  imaxes  aos  seus  traballos  de
investigación. 

CD
CCEC

g
h

B5.8. Características dos textos dixitais eficaces. B5.8.  Identificar  e  valorar  as  pautas  para  a  produción  de  textos
dixitais  eficaces  (lonxitude  dos  textos  escritos,  presentacións
eficaces, etc.)

INEINB5.8.1.  Respecta  unhas  pautas  mínimas na produción  de
textos dixitais.

CCL
CD

g
h

5.9.  Exposicións  orais  dos  traballos  realizados.  Escoita
atenta e respecto polo traballo das demais persoas.

B.5.9. Expor de forma ordenada e a partir dun guión previo o traballo
realizado, argumentando as opinións propias de xeito razoable e con
respecto  polas  pautas  da  comunicación  grupal  (escoita  atenta,
respecto pola opinión das outras persoas, quendas de palabra, etc.).

INEINB5.9.1.  Participa  na  presentación  oral  dos  traballos
elaborados.

CCL
CSIEE

INEINB5.9.2.  Defende  con  argumentos  as  opinións  propias  e
respecta o traballo alleo.

CCL
CSC
CSIEE

INEINB5.9.3.  Escoita  con  atención  as  presentacións  dos
compañeiros e das compañeiras, e valora con argumentos o seu

CCL
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traballo. CSC

b
e
g

B5.10. Avaliación e aplicación das aprendizaxes realizadas a
través  dos  traballos  de  investigación  á  vida  persoal,
académica e social.

B5.10.  Avaliar o proceso de elaboración do traballo feito,  e tomar
consciencia das aprendizaxes realizadas, e aplicar os coñecementos
adquiridos á súa vida persoal, académica ou social.

INEINB5.10.1.  Avalía,  a  través  dos  instrumentos  que  se  lle
ofrecen,  a  súa  participación  no  proceso  dun  traballo  de
investigación, individual ou grupal.

CAA
CSIEE

INEINB5.10.2. Identifica e valora as aprendizaxes realizadas. CAA
CSIEE

INEINB5.10.3. Valora con criterio e respecto o traballo das outras
persoas.

CAA
CSC

INEINB5.10.4.  Incorpora  as  aprendizaxes  realizadas  a  novos
procedementos de traballo e de relación no medio escolar e social.

CAA
CSIEE
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PROXECTOS EN CURSO

- Programas de radio e/ ou outro tipo de soportes como vídeos, exposicións, libros dixitais, etc. sobre o proxecto da Ruta de 2º de ESO (do IES ata o castro de Baroña) e 
o tema interdisciplinario do curso ( Axenda 2030: emerxencia climática e migracións). 

- Xogo de pistas sobre os temas transversais.
- Exposicións con obxectos modulares, caixas de cartón, móbiles...
- Charlas con presentacións

TEMPORALIZACIÓN

-1ª Aval: planificación de proxectos, recompilación de información desde diversos medios e organización..
-2ª Aval: realizacións dos proxectos.
-3ª Ava: realizacións dos proxectos e difusión do traballo entre a comunidade escolar.

CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMONCIÓN DO ALUMNADO

Avaliación Inicial

Posta en común sobre as súas habilidades e coñecementos no tratamento da información e na investigación a partir dun exemplo práctico motivador.

Avaliación Ordinaria

Seguiremos unha avaliación baseada esencialmente na autoavaliación e na coavaliación guiada polo profesor entre os diferentes grupos, e dentro do propio grupo entre 
os seus compoñentes. No porfolio de aula recolleranse as rúbricas individuais e de grupo, así como a información recadada nas distintas tarefas. Haberá unha cualificación de 
grupo e outra individual,das que se obterá unha nota media.
Das medias de cualificacións, matizadas polo profesor, obteremos a nota da avaliación.
Por outra parte este modelo de avaliación facilitará propostas de mellora en proxectos e métodos de traballo.

Criterios de promoción e recuperación

Un 5 ou superior supón superar a materia. 

A avaliación será continua. Se un alumno mellora ao longo do curso irá superando a materia. Non se contemplan exames de recuperación pero si a entrega de traballos 
extra, no caso de suspender.

Criterios de cualificación

O criterios fundamentais que se tentarán promover son:
- O compromiso co traballo en grupo.
- O respecto polo traballo e as ideas dos compañeiros.
- O interese por aprender a aprender e por aplicar o aprendido.
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- A procura da excelencia no traballo.

Actividades de recuperación para o alumnado con pendente

Os alumnos coa materia pendente deberán realizar tarefas que complementen e que enriquezan os proxectos se estean a desenvolver na materia de ITI de 2º de ESO. 

Concrecións metodolóxicas que require a materia

O traballo vai ser sempre práctico con moi poucas clases maxistrais. Aprender facendo. Que todo produza un traballo real, útil, coordinado e que sirva á comunidade escolar.

Concrecións dos elementos transversais

- Educación en valores

Traballaremos a noción do compromiso e responsabilidade medioambiental e cidadá, desde perspectivas moi diferentes.

- Accións de contribución ao plan TIC

Véxase o propio desenvolvemento curricular da materia

- Accións de contribución ao Plan de Convivencia

A idea de servizo e compromiso coa colectividade serán un dos eixes fundamentais do curso. ITI debe servir ao IES no seu conxunto.

- Accións de contribución ao Proxecto Lector

É imposible producir elementos de comunicación sen un uso axeitado das ferramentas de lectura.

- Accións de contribución ao Proxecto Lingüístico

Véxase o propio desenvolvemento curricular da materia.
Os traballos serán en idioma galego e puntualmente en castelán. Déixase aberta a opción a un tratamento integrado das linguas en base ao TIL

Actividades complementarias e extraescolares

Implicarémonos directamente no proxecto de desenvolvemento das Rutas promovidas polo equipo directivo e o equipo docente. 
Salientamos o compromiso coas actividades programadas dende a Biblioteca Escolar. 
Prevese aproveitar a saída a Santiago dos departamentos de XH e LG, para coñecer a biblioteca Ánxel Casal.

Materiais e recursos didácticos que se van utilizar

Ferramentas de alfabetización informacional elaboradas polo equipo de biblioteca, ou compartidas na Rede de Bibliotecas Escolares, e recollidas na aula virtual do centro, nos 
blogs da biblioteca (Etikeles e Onda Perseveira) e no TIL:
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Con brillo de cometa (https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/index.php?categoryid=19 
Ferramentas de aprendizaxe e comunicación: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
Etikeles https://etikeles.wordpress.com/tag/ies-de-porto-do-son/
Onda Perseveira https://ondaperseveira.wordpress.com/
TIL http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.pdf

Desde os materiais máis tradicionais de plástica, cartón pinturas, ata a radio e, na medida do posible, móbiles (sempre con solicitude previa das profesoras e autorización das 
familias, sendo informados/as os/as titores/as). 
Biblioteca, aula de radio, ordenadores Abalar, aulas de informática.
Espazo Maker (en colaboración con outros departamentos).

Avaliación da programación. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente

Ao remate da avaliación o alumnado cubrirá unha rúbrica ou formulario de avaliación de todo o proceso; incluído o docente. 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación

En función das avaliacións do grupo planificaremos as seguintes avaliacións.

Medidas de atención á diversidade

Todos teñen un lugar no equipo segundo as súas capacidades. O profesor ha propiciar a integración do alumnado con diversidade, atribuíndo de acordo co equipo as funcións do
alumno/a e vixiando do seu cumprimento. Non se trata de facer todo ben, senón de que con aquilo que saibas colaborar ao éxito do equipo.

Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións didácticas

Avaliación dos resultados no departamento de referencia.

16. PROGRAMACIÓN DE PMAR  (2º DE ESO)
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioG0534-040619-0003_es.html
Décimo. Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento´.
4. O currículo dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento incluirá os seguintes ámbitos:
a) Ámbito lingüístico e social, que abrangue os aspectos básicos do currículo correspondente ás materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Xeografía e
Historia do segundo curso e do terceiro curso.
7. O programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento concíbese desde un enfoque metodolóxico funcional, en que os contidos curriculares se deben tratar desde un 
punto de vista global, práctico, motivador e personalizado, priorizando as aprendizaxes que resulten necesarias para outras posteriores e que contribúan ao 
desenvolvemento das competencias clave e dos obxectivos xerais da etapa.
8. A concreción do currículo dos ámbitos, así como as correspondentes programacións didácticas, serán elaboradas nos distintos departamentos didácticos implicados e polas 
persoas designadas para impartir os ámbitos, coa colaboración da persoa que exerza a xefatura do departamento de Orientación, a partir das directrices establecidas pola 
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comisión de coordinación pedagóxica e coordinadas polo/a xefe/a de estudos.
9. A avaliación do alumnado nos ámbitos que conforman o programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento terá como referente fundamental as competencias e os 
obxectivos da ESO, así como os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. Esta avaliación será continua e diferenciada, segundo os ámbitos do programa
e as materias.
10. O alumnado do programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento será avaliado polo profesorado que imparte cada un dos ámbitos e materias, baixo a coordinación do 
profesorado titor do programa e do profesorado titor do grupo de referencia. As cualificacións dos ámbitos realizaranse nos mesmos termos que as materias.
11. O alumnado que acceda a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento con materias pendentes de cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e de 
apoio que lle permitan recuperalas ao longo do desenvolvemento do programa, e a avaliación será competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración dos 
departamentos implicados.

12. O alumnado que curse o programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento promocionará ao cuarto curso se supera todos os ámbitos e materias que integran o

programa.

1) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

- Alumnado con graves dificultades de aprendizaxe, derivadas de:

- falta de planificación e constancia

- baixa autoestima

- abandono e, en consecuencia, carencia de fundamentos instrumentais asentados e claros

- materias suspensas, certo costume de suspender e falta de fe na súa capacidade

- dificultades moi notables en lectoescritura e expresión - comprensión oral e escrita

2) CONTRIBUCIÓN DE PMAR AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. ADAPTACIÓN DOS ESTÁNDARES 

1.- PERFIL COMPETENCIAL:

Perfil competencial
% de estándares onde se traballa cada competencia.

COMPETENCIAS  PMAR, ÁMBITO LINGÜÍTICO - SOCIAL
CCL 90%

CMCCT 5%
CD 50%

CAA 50%
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CSC 80%
CSIEE 30%
CCEC 80%

2) OBXECTIVOS DIDÁCTICOS. 

Os recollidos na programación.
Específicos:
1.- Recuperar a autestima do alumado.
2.- Crear nel a necesidade de hábitos de traballo.
3.- Recuperar as materias pendentes.
4.- Preparalos para a súa reintegración a 4º ESO.

3) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. TEMPORALIZACIÓN. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

PMAR

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE LINGUA GALEGA E CASTELÁ
COMPETENCIA
S

MINIM
OS:
Alto
Medio
Básico

TEMPORALIZ
ACIÓN

PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN

1ª 
AV

2º 
AV

3ª 
AV

Estándares de aprendizaxe

Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as 
ideas. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 
conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. 

CCL Alto X X X O, AEO, AEE, PE, PL 

Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou 
usa diccionarios ou medios informáticos para contextualizar as acepcións.

CCL CAA Alto X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre elas. CCL Alto X X X O, AEO, AEE, PE, PL

 Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: busca 
bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores de 
internet. É quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. Coñece o funcionamento das 
bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais.

CCL
CAA

Básico X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da CCL CAA Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

109

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.ieson.gal/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es


IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 |   www.ieson.gal  

lectura.

Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes, normas de convivencia, regras de
xogos, correspondencia escolar. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle 
permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá.

CCL 
CSC

Alto X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL CSC Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL CD
CAA

Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos discriminatorios. CCL CSC Alto X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun 
texto. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. Respecta as opinións 
dos demais.

CCL CSC Alto X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. CCL CD Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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)

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas. CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL CD Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. CCL CD Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, imitando 
textos modelo.

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo.

CCEC Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL
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Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 
situación comunicativa.

Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios das linguas galega e castelá CCL CCC. Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. CCL CAA Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta atendendo aos 
compoñentes sintácticos. 

CCL Básico X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os 
coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais.

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Básico X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Recoñece e explica os fenómenos contextuais que afectan o significado global das palabras: 
tabú e eufemismo.

CCEC Básico X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 
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.

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Coñece e valora a diversidade lingüística. CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CSC Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL CSC Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Coñece a lexislación que regula a utilización das linguas e a súa promoción no ámbito educativo
e local.

CCL CSC Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL
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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.

CCL CSC Básico X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Identifica e clasifica as variantes diafásicas das linguas CCL CSC Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. CCL Básico X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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.

CCL CSC Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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.

CCL Básico X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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.

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Básico X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

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

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. CCL CCEC Básico X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando a 
relación entre diversas manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, cine, etc.).

CCL Básico X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao 
longo de diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade.

CCEC Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. CAA Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL
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Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.

CCL Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os seus propios sentimentos.

CCL CCEC Medio X X X O, AEO, AEE, PE, PL

CCSS

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

CAA Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

1.2.1. Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego. CCL Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

1.3.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español. CAA CMCCT CD Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

1.3.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. CAA CCL
CMCCT CD

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

1.4.1. Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego. CAA CD
CMCCT

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

1.4.2. Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia. CMCCT CD CCL Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

1.5.1. Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. CMCCT CD Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

1.5.2. Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes. CMCCT CD CCL Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

1.5.3. Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. CAA CMCCT
CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

1.6.1. Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia. CAA CMCCT
CD

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

1.7.1. Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas ambientais actuais 
en España e en Galicia, e localiza páxinas e recursos da web directamente relacionados con 
eles.

CAA CMCCT
CD

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.1.1. Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas. CAA CMCCT CD Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.1.2. Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento. CAA CMCCT
CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.2.1. Explica as características da poboación europea. CMCCT CSC CD Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.2.2. Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e
a súa dinámica.

CMCCT CSC CD Medio x O, AEO, AEE, PE, PL
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2.3.1. Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas. CAA CCL CSC 
CD

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.3.2. Analiza en distintos medios os movementos migratorios nas últimas tres décadas en 
España.

CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.4.1. Coñece o proceso da emigración galega, as súas etapas e os destinos principais. CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.5.1. Realiza un gráfico con datos da evolución do crecemento da poboación urbana no mundo. CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.5.2. Sitúa no mapa do mundo as vinte cidades máis poboadas, di a que país pertencen e 
explica a súa posición económica.

CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.6.1. Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.6.2. Distingue os tipos de cidades do noso continente. CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.7.1. Interpreta textos que expliquen as características das cidades de España e de Galicia, 
axudándose de internet ou de medios de comunicación escrita.

CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.8.1. Sitúa os parques naturais españois nun mapa, e explica a situación actual daúns deles. CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.8.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes virtuais ou 
analóxicos, que reflictan información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a
partir dos datos elixidos.

CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.9.1. Clasifica as principais paisaxes humanizadas españolas a través de imaxes. CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

2.10.1. Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. CAA CMCCT
CCL CD

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.1.1. Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado. CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.2.1. Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. CAA CMCCT
CSC CD CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.2.2. Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos 
materiais ou textuais.

CSC CCEC Medio x O, AEO, AEE, PE, PL
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3.3.1. Ordena temporalmente aúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para 
iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

CSC CAA Medio O, AEO, AEE, PE, PL

3.3.2. Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos. CSC CAA Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.4.1. Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos. CSC CMCCT Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.5.1. Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época. CSC CMCCT Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.6.1. Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado. CSC CMCCT Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.7.1. Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos 
xermánicos

CSC CCL Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.8.1. Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños. CSC CAA Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.9.1. Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior. CSC CAA Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.9.2. Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media. CSC Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.10.1. Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na 
Península Ibérica.

CSC CCEC Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.10.2. Explica a importancia do Camiño de Santiago. CSC  CCEC
CMCCT CCL

Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.11.1. Comprende o impacto dunha crise demográfica e económica nas sociedades medievais 
europeas.

CSC CAA Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

3.12.1. Describe características da arte románica, gótica e islámica. CSC CCEC CCL Medio x O, AEO, AEE, PE, PL

Contidos Criterios de avaliación

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións de 
crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicación audiovisual.

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.

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito social e 
educativo. Textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e textos argumentativos. 
Diálogo. B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes de diferentes textos orais dos ámbitos social e educativo.
B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación 
e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profesorado ou do 
alumnado. B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas.
B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de 
comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas

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

B1.5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e B1.5. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a 
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cunha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. ela.

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

B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade.

B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar exposicións orais planificadas.

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

B1.8. Participar activamente en situación propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión.

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

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

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

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

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura 
comprensiva: esquemas, resumos, etc.

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver problemas de comprensión.

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos 
e solicitudes.

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.

B2.3. Comprensión e interpretación, en formato papel e dixital, de textos propios dos 
medios de comunicación (noticias).

B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos medios de comunicación (noticias).

B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da 
vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios,
glosarios e enciclopedias.

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.

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

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.

▪ B2.4. Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias para a produción de textos 
escritos: planificación, obtención de datos, organización da información, redacción e 
revisión do texto. A escritura como proceso.

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

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.

B2.6. 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.

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación 
comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o 
rexistro de voz.

B2.7. Ler en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á súa función.

B2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, fins 
e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección nas relacións internas e externas dos contidos do texto.

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.

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e 
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relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. participación en foros.

▪ B2.5. Produción de textos escritos e audiovisuais relacionados co ámbito persoal, 
educativo ou escolar, e social.

▪ B2.6. Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, 
expositivos e argumentativos, e escritura de textos dialogados.

▪ B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, narrativos e descritivos.

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narracións e descricións.

B2.13. Uso das TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) tanto para a 
textualización, como para a revisión e mellora do escrito.

B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: procesadores de texto, programas de presentación e dicionarios electrónicos. 

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

B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como unha forma de comunicar experiencias, ideas e coñecementos propios.

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.

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e vocabulario traballado na aula.

B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias. B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta en calquera soporte, 
especialmente sobre flexión, relación semántica e normativa.

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.

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

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos.

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

B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo 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.

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica para mellorar a 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.

B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.

B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar 
enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.

B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: substantivo, 
adxectivo, determinante, pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e 
interxección.

▪ B3.2. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, 
recoñecendo o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas para conseguir 
unha comunicación eficaz.

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e 
para a composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos.
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▪ B3.3. Comprensión e interpretación dos compoñentes do significado das palabras: 
denotación e connotación. 

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

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

▪ B3.5. Observación, reflexión e explicación dos cambios que afectan o significado das 
palabras: causas e mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos.

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

▪ B3.7. Recoñecemento, uso e explicación dos recursos de modalización en función da 
persoa que fala ou escribe. Expresión da obxectividade e a subxectividade a través 
das modalidades oracionais e as referencias internas ao emisor e ao receptor nos 
textos.

▪ B3.8. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

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

▪ B3.4. Recoñecer os cambios de significado que afectan a palabra no texto: metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos.
▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na 

organización do contido do discurso.
▪ B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 
B3.7. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais.
B3.8. Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade galega.

▪ B3.10. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.

▪ B3.9. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos.

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

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

B4.6. Situación legal das linguas do Estado español. B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español.

B4.7. Prexuízos lingüísticos. B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.

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.

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.

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

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.

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.

B5.2. 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.

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e 
descrición dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes principais.

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.
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B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e recoñecemento 
dos compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.

B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e recoñecer os 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.

 B5.5. Comparar 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.

B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos.

B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

B5.7. Escribir textos 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.

B5.8. Describir e caracterizar os 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.

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.

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

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura.

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

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do sentimento 
humano, analizando e interrelacionando obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as épocas.

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

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

▪ B4.2. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, utilizando 
as convencións formais do xénero e con intención lúdica e creativa.

▪ B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.

Contidos Criterios de avaliación

B1.1. Localización. Latitude e lonxitude. B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de satélite, utilizando datos de coordenadas xeográficas.
B1.2. Características xerais do medio físico de España e de Galicia. B1.2. Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas características xerais.

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

B1.4. Medio físico de Galicia: relevo e hidrografía. B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os elementos principais do relevo, así como os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos.

B1.5. Clima: elementos e factores. Diversidade climática da Península Ibérica e de 
Galicia. B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico español e galego.
B1.6. Diversidade de paisaxes. Zonas bioclimáticas da Península Ibérica e de Galicia. B1.6. Coñecer os principais espazos naturais de España e de Galicia.
B1.7. Medio natural e problemas ambientais en España. B1.7. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español e galego, e as súas consecuencias.
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B2.2. Poboación europea: distribución e evolución. B2.2. Analizar a poboación europea no relativo á súa distribución, evolución e dinámica, e ás súas migracións e políticas de poboación.
B2.3. Poboación española: evolución, distribución e dinámica. Movementos migratorios. B2.3. Analizar as características da poboación española, a súa distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios.
B2.4. Poboación de Galicia: evolución, distribución e dinámica. Movementos migratorios. B2.4. Analiza as características da poboación de Galicia, a súa distribución, dinámica e evolución, e os movementos migratorios

B2.5. Proceso de urbanización no planeta.
B2.5. Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas, e identificar e comentar o papel das cidades mundiais como dinamizadoras da economía
das súas rexións.

B2.6. A cidade e o proceso de urbanización europeo. B2.6. Comprender o proceso de urbanización, os seus proles e os seus contras en Europa.
B2.7. A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia. B2.7. Recoñecer as características das cidades españolas e galegas, e as formas de ocupación do espazo urbano.

B2.8. Diversidade de medios naturais en España e en Galicia. B2.8. Coñecer os principais espazos naturais protexidos a nivel peninsular e insular.
B2.9. Paisaxes no territorio español e galego. B2.9. Identificar as principais paisaxes humanizadas españolas e galegas, e identificalas por comunidades autónomas.
B2.10. Principais retos e problemas ambientais en España. B2.10. Coñecer e analizar os problemas e os retos ambientais que afronta España, a súa orixe e as posibles vías para afrontar estes problemas.
B3.1. Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia. B3.1. Recoñecer que o pasado non está "morto e enterrado", senón que determina o presente e os posibles futuros e espazos, ou inflúe neles.

B3.2. Fontes históricas. B3.2. Identificar, nomear e clasificar fontes históricas, e explicar diferenzas entre interpretacións de fontes diversas.

B3.3. Cambio e continuidade.
B3.3. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia, 
diferenciando períodos que facilitan o seu estudo e a súa interpretación.

B3.4. Tempo histórico. B3.4. Entender que os acontecementos e os procesos ocorren ao longo do tempo e á vez no tempo (diacronía e sincronía).
B3.5. Vocabulario histórico e artístico. B3.5. Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado.
B3.6. Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena e baixa Idade Media). B3.6. Caracterizar a alta Idade Media en Europa e recoñecer a dificultade da falta de fontes históricas neste período.
B3.7. Caída do Imperio Romano en Occidente: división política e invasións xermánicas. 
Imperio Bizantino e reinos xermánicos. B3.7. Describir a nova situación económica, social e política dos reinos xermánicos.
B3.8. Feudalismo. B3.8. Explicar a organización feudal e as súas consecuencias.
B3.9. Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos reinos 
cristiáns. B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e musulmáns, nos seus aspectos socioeconómicos, políticos e culturais.

B3.10. Reconquista e repoboación. B3.10. Entender o proceso das conquistas e a repoboación dos reinos cristiáns na Península Ibérica e as súas relacións con Al-Andalus.
B3.11. Expansión comercial europea e recuperación das cidades. Crise da baixa Idade 
Media: a ‘Peste Negra’ e as súas consecuencias. B3.11. Entender o concepto de crise e as súas consecuencias económicas e sociais.
B3.12. Arte románica, gótica e islámica. B3.12. Comprender as características e as funcións da arte na Idade Media.

5) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

- Trátase en PMAR de utilizar os contidos teóricos das CCSS, máis alá do seu sentido como aprendizaxe en si mesmo, como instrumento 
para traballar todos os aspectos prácticos da ensinanza da linguaxe, tanto en idioma castelán como galego.

- Os contidos teóricos de LGL e LCL son en gran parte coincidentes e traballaranse desde esa perspectiva comparativa.
- Nas aulas dedicarase moito tempo ao traballo práctico para poder corrixir e acompañar as tarefas de cada alumno. 

6) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR. 

- Libros de texto de diferentes niveis e materias.
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- Biblioteca.
- Ordenadores con conexión a internet.
- Radio escolar. (Traballo sobre os temas a estudar en forma de guión radiofónico, o que inclúe todo tipo de escrita)

7) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A. Avaliación Ordinaria. 

- Baseada na entrega de traballos, na observación diaria, e na valoración do progreso do alumnado. Nese sentido os exames non serán a 
parte máis significativa da nota.

- Traballo de aula: libreta; traballos encargados polo profesor; presentacións; traballos de equipo, lecturas… etc 40%
- Observación na aula: deberes cumplimentados; participación; traballo de aula… 30%
- Exames: 30%
B. Avaliación Extraordinaria.

- Fundamentada en traballos pautados para o día a día do verán, a entregar no día do exame. A entrega dos traballos é o 50% por cento da
nota. O exame tratará sobre aqueles temas sobre os que se solicite traballo. 

C. Seguemento e recuperación.

- A recuperación das avaliacións pendentes faise sobre traballos pautados a entregar na aula.
D. Avaliación de pendentes.

- Como queda disposto máis arriba, coa entrega de traballos e exames en acordo co profesorado dos diferentes departamentos.
E. Criterios de promoción.

- Hai que ter superadas as avaliacións pertinentes e cumplir os estándares básicos propios do seu nivel.

8) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Atención personalizada. Cada alumno de PMAR ten problemáticas moi diversas.

9) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 

- As propias do seu nivel recollidas máis arriba. É esencial que o alumnado non se vexa como alguén diferente nin se minusvalore por non 
sentirse integrado.
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10) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

Traballo en radio escolar.

As propias do seu nivel recollidas na programación máis arriba.

Sonia Ces García, 

Porto do Son, 18-10-2019
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