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1.1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO 

Reparto de horas e grupos e materias 
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PROFESORA MATERIA NIVEL GRUPOS HORAS 

Mariola Domínguez 
Conde 

Reforzo 2º ESO 2 2 

Mariola Domínguez 
Conde 

LCL 2º BACH 2 6 

Mariola Domínguez 
Conde 

Lit Uni 1º BACH 1 4 

Mariola Domínguez 
Conde 

LCL 4ºESO 2 
 

6 

Alicia Domínguez 
López 

LCL 2º ESO 3 9 

Alicia Domínguez 
López 

LCL 3º ESO 2 6 

Alicia Domínguez 
López 

Reforzo 1º ESO 3 3 

Teresa Fernández de 
Paz 

LCL 1º ESO 4 16 

Rut Losada Soto LCL 1ºBAC 2 6 

Rut Losada Soto ITI 2º ESO 2 2 

Rut Losada Soto LCL 3ºESO 1 3 

Rut Losada Soto LCL 4º ESO 1 3 

Rut Losada Soto Reforzo 1ºESO 1 1 

Rut Losada Soto Reforzo 1º BAC 1 1 

Rut Losada Soto Biblio   3 
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TOTAL  HORAS    72 

 

 
1.2. MARCO LEGAL. ENSINOS LOMCE 
 
Como consecuencia da implantación da LOMCE, ou marco legal de referencia para a presente programación didáctica é o seguinte: 
1. Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 
2. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece ou currículo de educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
3. Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, na que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 
educación primaria, da educación secundaria e do bacharelato. 
4. Resolución 27/07/2015 na que se ditan instrucións sobre a implantación no curso 2015- 2016 do currículo de ESO e BACHARELATO na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
5. Orde de 13 de xullo de 2016 que amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas 
etapas de Educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, e regular ou seu currículo e a súa oferta. 
6. Resolución de 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan 
instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17 do currículo establecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño, da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
7. Real Decreto 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato. 
Tamén se teñen en conta os criterios emanados do Proxecto Educativo do Centro, das decisións de carácter xeral adoptadas polo 
Departamento e, finalmente, da experiencia acumulada polas profesoras na didáctica da área. 
O currículo de Lingua castelá e Literatura organízase en catro bloques. A continuación descríbese o obxectivo de cada bloque e as 

perspectivas recomendadas para abordar os contidos tratados. 
Comunicación oral: escoitar e falar 
Este bloque busca que os alumnos e alumnas vaian adquirindo as habilidades necesarias para comunicar con precisión as súas 
propias ideas, realizar discursos cada vez máis elaborados de acordo cunha situación comunicativa e escoitar activamente, 
interpretando de xeito correcto, as ideas dos demais. 
Comunicación escrita: ler e escribir 
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A lectura e a escritura son os instrumentos que poñen en marcha os procesos cognitivos que elaboran o coñecemento do mundo, dos 
demais e dun mesmo. Desempeñan, pois, un papel fundamental como ferramentas de adquisición de novas aprendizaxes ao longo da 
vida. Así, o obxectivo deste bloque é que ou alumnado sexa capaz de entender textos de distinto grao de complexidade e xéneros 
diversos, e que reconstrúa as ideas explícitas e implícitas co fin de elaborar o seu propio pensamento crítico e creativo. Comprender un 
texto implica activar estratexias de lectura que deben practicarse na aula e proxectarse en todas as esferas da vida e en todo tipo de 
lectura: ler para obter información, ler para aprender a propia lingua e ler por pracer. Pola súa banda, o ensino dos procesos de 
escritura persegue concienciar ao alumnado dun procedemento estruturado en tres partes: planificación do escrito, redacción a partir de 
borradores e revisión destes antes de redactar ou texto definitivo. Para profundar nas técnicas de escritura é necesario adquirir os 
mecanismos que permiten utilizar os xéneros discursivos apropiados a cada contexto -familiar, académico, administrativo, social e 
profesional- en todas as áreas do currículo. 
Coñecemento da lingua 
Este bloque responde á necesidade de reflexión sobre os mecanismos lingüísticos que regulan a comunicación e afástase da 
pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmos para devolverlles a súa funcionalidade orixinal: servir de 
base para o uso correcto da lingua. 
O Coñecemento da lingua exponse como a aprendizaxe progresiva das habilidades lingüísticas, así como a construción de 
competencias nos usos discursivos da linguaxe a partir do coñecemento e a reflexión necesarios para apropiarse das regras 
ortográficas e gramaticais imprescindibles, para falar, ler e escribir correctamente en todas as esferas da vida. 
Os contidos estrutúranse arredor de catro eixos fundamentais: a palabra (ou seu uso e os seus valores significativos e expresivos); as 
relacións gramaticais que se establecen entre as palabras e os grupos de palabras dentro do texto; as relacións textuais que 
fundamentan o discurso, e as variedades lingüísticas. A reflexión metalingüística intégrase na actividade verbal e en todos os niveis: 
discursivo, textual e oracional, e intervén nos procesos de aprendizaxe da lingua oral e escrita a través das diferentes fases de 
produción: planificación, conceptualización e revisión, o que achegará ao alumnado os mecanismos necesarios para o coñecemento 
activo e autónomo da súa propia lingua ao longo da vida. 
Educación literaria 
O obxectivo fundamental da Educación literaria é facer dos escolares lectores cultos e competentes, implicados nun proceso de 
formación lectora que continúe ao longo de toda a vida. Debe alternarse a lectura, comprensión e interpretación de obras literarias 
próximas aos gustos dos estudantes e á súa madurez cognitiva coas obras representativas da nosa literatura. 
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No Bacharelato pártese dun achegamento aos xéneros literarios e continúase coa formulación progresiva da súa evolución cronolóxica 
desde a Idade Media até o século XX, sempre a través da lectura, análise e interpretación do estilos de textos significativos. Tamén é 
importante favorecer a lectura libre de obras da literatura española e universal de todos os tempos, e da literatura xuvenil. Tratar de 
conseguir lectores que se sigan formando a través da súa libre actividade lectora ao longo da súa traxectoria vital; persoas críticas 
capaces de interpretar os significados implícitos dos textos a través dunha lectura analítica e comparada de distintos fragmentos ou 
obras, dun mesmo período ou de períodos diversos, aprendendo a integrar as opinión propias e alleas. 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

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 
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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 conflictos. 

3. COMPETENCIAS.  
3.1. COMPETENCIAS CLAVE DO CURRÍCULO 

1. As competencias clave do currículo serán as seguintes 
2. Comunicación lingüística (CCL). 
3. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
4. Competencia dixital (CD). 
5. Aprender a aprender (CAA). 
6. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
7. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
8. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

3.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A incorporación de competencias básicas ao noso proxecto curricular vai permitir pór o acento naquelas aprendizaxes que se consideran 

imprescindibles, desde unha formulación integradora e orientada á aplicación dos saberes adquiridos. A adquisición destas competencias 

básicas, que debe desenvolver un alumno ou unha alumna ao finalizar o Bacharelato, capacitaranlle para poder lograr a súa realización 

persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de maneira satisfactoria e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe 

permanente ao longo da vida.  

Competencia en comunicación Lingüística: é a de maior relevancia nesta materia xa que todos os seus contidos están orientados á 
adquisición de coñecementos, destrezas e actitudes propios das destrezas comunicativas (procedementos de uso e reflexión que se aplicarán 
para adquirir coñecementos noutras áreas). 
Competencia artística e cultural: adquírese, fundamentalmente, cando se aproxima ao alumno á produción literaria, de modo que coñeza os 
grandes temas que a literatura tratou ao longo do tempo como expoñentes das preocupacións que interesaron ao ser humano. Pero ademais, 
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e no estudo do contexto no que se elaborou unha obra literaria, poderá coñecer outras manifestacións artísticas e culturais que darán todo o 
seu sentido, precisamente, á creación literaria. 
Competencia en aprender a aprender: mostra como uns determinados contidos (lingüísticos, neste caso, e para a mellora da capacidade 
comunicativa) serven para adquirir novos coñecementos de diferentes áreas, posto que no código lingüístico está a base do pensamento e do 
coñecemento, é dicir, a representación do mundo. Mentres o alumno aprende contidos dunha determinada materia está a aprender, tamén, os 
propios da comunicación lingüísticas, pero en diferentes tipos de textos. 
Tratamento da información e competencia dixital: a procura da información ten un papel relevante na nosa materia, o alumno debe ser 
capaz de seleccionar aquela información que lle proporcione uns coñecementos que, á súa vez, lle permitan mellorar as súas destrezas 
comunicativas. O uso de Internet convértese, como non podería ser doutra forma, nun instrumento privilexiado, aínda que non único, para esa 
finalidade. Pero, ademais outros soportes electrónicos (DVD, CD-ROM..) e os procesadores de texto serán aliados na mellora da capacidade 
comunicativa do alumno, sobre todo porque o animarán a mellorar en dos das facetas nas que máis dificultades adoita atopar: ler e 
comprender. 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal: o uso da lingua en contextos determinados non fai senón enfrontar ao alumno a diversas 

situacións nas que debe analizar e resolver problemas relacionados coas destrezas comunicativas, o que profunda na súa capacidade para 
actuar reflexiva e autonomamente. 
Competencia social e cidadá: o uso da lingua como instrumento de comunicación axudará a que o alumno desenvolva a competencia social 
e cidadá, despois de que iso permitiralle pór en práctica habilidades sociais como a convivencia, o respecto, a tolerancia…froito das súas 
relacións con outras persoas que non necesariamente han de ter visións do mundo iguais á súa (interactuar socialmente). Aínda que unha das 
finalidades desta materia é aprender lingua, tamén o é comprender e valorar as mensaxes que se transmiten a través do código lingüístico, e 
mesmo apreciar ese código cando non é o propio dun (caso do estudo doutras linguas españolas ou estranxeiras). Desta forma, a lingua como 
sistema de comunicación pode facilitar que o alumno coñeza realidades distintas á do contexto social no que vive e favorecer, en 
consecuencia, unha visión aberta doutras realidades. 
Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico: esta competencia pode relacionarse coa capacidade demostrada polo 
alumno de observar criticamente a realidade que o rodea e de valorar a especificidade do coñecemento científico en relación con outras 
formas de coñecemento. 

 



ES de Porto do166 Son. Programación do Departamento de LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

curso 218-19 

10  

 

 

3.3.- PERFIL COMPETENCIAL DA ÁREA DE LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 

Perfil competencial da área de Lingua castelá e literatura  

Número de estándares onde se traballa cada competencia 

COMPETENCI
AS 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH LUB 2º BACH 

CCL LCLB1.1.1 
LCLB1.2.1 
LCLB1.3.1 
LCLB1.4.1 
LCLB2.1.1 
LCLB2.1.2 
LCLB2.4.1 
LCLB2.4.2 
LCLB3.1.1 
LCLB3.1.2 
LCLB3.1.3 
LCLB3.3.1 
LCLB3.4.1 
LCLB3.5.1 
LCLB4.1.1 
LCLB4.3.1 
LCLB4.3.2 
 

     LCLB1.1.1 
     LCLB1.1.2 
     LCLB1.1.3 
     LCLB1.2.1 
     LCLB1.2.2 
     LCLB1 2.4. 
     LCLB1.3.1 
     LCLB1.5.1 
     LCLB1.5.3 
     LCLB1.5.4 
     LCLB1.6.2 
     LCLB2.1.1 
     LCLB2.1.2                     
     LCLB2.4.2 
     LCLB2.5.1 
     LCLB3.1.1 
     LCLB3.1.2 
     LCLB3.1.3 
     LCLB3.2.1 
     LCLB3.31 
     LCLB3.5.1 
     LCLB3.6.1 

LCLB1.1.1. 
LCLB1.1.2.  
LCLB1.2.2.  
LCLB1.2.4.  
LCLB1.2.4 
LCLB1.3.1.  
LCLB1.4.2.  
LCLB1.5.1.  
LCLB1.5.4 
LCLB1.6.2 
LCLB2.1.2 
LCLB2.1.3 
LCLB2.1.4 
LCLB2.2.1 
LCLB2.4.2 
LCLB3.1.1.  
LCLB3.1.2 
LCLB3.1.3 
LCLB3.2.1 
LCLB3.3.1 
LCLB3.5.1 
LCLB3.6.1 

     LCLB1.1.1 
     LCLB1.1.2 
     LCLB1.1.3 
     LCLB1.1.4 
     LCLB1.1.6 
     LCLB1..2.1 
     LCLB1.2.2 
     LCLB1.3.2 
     LCLB1.3.3 
     LCLB1.3.4 
     LCLB1.4.1 
     LCLB1.4.2 
     LCLB1.5.1.        
.    LCLB1.6.2 
     LCLB1.6.3 
     LCLB1.6.4 
     LCLB1.6.6 
     LCLB1.7.1 
     LCLB1.7.2 
     LCLB2.1.1 
     LCLB2.1.2 
     LCLB2.1.3 

   LCL2B1.1.2- 
    LCL2B1.2.1 
    LCL2B1.2.2 
    LCL2B2.1.1 
    LCL2B2.2.1 
    LCL2B2.3.1 
    LCL2B2.4.3 
    LCL2B3.1.1 
    LCL2B3.1.2 
    LCL2B3.2.1 
    LCL2B3.2.2 
    LCL2B3.2.3 
    LCL2B3.2.4 
    LCL2B3.2.5 
    LCL2B3.3.1 
    LCL2B3.3.2 
    LCL2B3.3.3 
    LCL2B3.3.4 
    LCL2B3.4.2 
    LCL2B3.5.1 
    LCL2B3.8.1 
    LCL2B3.9.1 

LUB1.2.1 
LUB1.2.2 
LUB1.3.1.  
LUB1.4.1.  
LUB2.1.1 
LUB2.3.1 
LUB2.3.2 
LUB2.3.3 

    LCL2B1.1.1 
    LCL2B1.1.2 
    LCL2B1.4.4 
    LCL2B2.1.1 
    LCL2B2.1.3 
    LCL2B2.1.4 
    LCL2B2.2.1 
    LCL2B2.2.2 
    LCL2B2.3.3 
    LCL2B2.4.1 
    LCL2B2.4.2 
    LCL2B2.4.3 
    LCL2B3.1.1 
    LCL2B3.2.1 
    LCL2B3.3.1 
    LCL2B3.4.1 
    LCL2B3.5.1 
    LCL2B3.6.1 
    LCL2B3.6.3 
    LCL2B3.6.4 
    LCL2B3.6.5 
    LCL2B3.7.1 
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     LCLB3.7.1 
     LCLB4.1.1 
     LCLB4.3.1 
     LCLB4.3.2 
     LCLB4.4.1 

LCLB3.7.1 
LCLB4.3.1.  
LCLB4.4.1. 
LCLB4.3.2.  
LCLB1.5.3. 
LCLB1.4.3.  
LCLB1.1.3. 
LCLB1.2.1. 

     LCLB2.1.4 
     LCLB2.1.6 
     LCLB2..2.1 
     LCLB2.2.3 
     LCLB2.2.4 
     LCLB2.2.5 
     LCLB2.3.1 
     LCLB2.3.2 

LCLB2.4..1 
LCLB2.4.2 
LCLB2.5.1 

  LCLB2.5.3 
  LCLB2.5.4 
  LCLB2.5.6 
  LCLB2.6..1 
  LCLB2.6.2 
  LCLB2.6.3 
  LCLB2.6.6 
  LCLB2.7.1 
  LCLB2.7.2 
  LCLB3.1.1 
  LCLB3.2..1 
  LCLB3.3.1 
  LCLB3.3.2 
  LCLB3.4.1 
  LCLB3.4.2 
  LCLB3.6.1. 
  LCLB3.6.2 

    LCL2B4.4.3 
     
 
     
  
    
   
    
     
 

    LCL2B3.8.1 
    
LCL2B3.10.1 
    LCB2B4.4.1 
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  LCLB3.6.3 
  LCLB3.6.4 
  LCLB3.7.1 
  LCLB3.8.1 
  LCLB3.8.2.       
  LCLB3.8.3 
  LCLB3.8.4 
  LCLB3.9.1 
  LCLB3.9.2 
  LCLB3.10 1 
  LCLB3.11.1 
  LCLB4.1.1 
  LCLB4.2.1 
  LCLB4.3.1 
  LCLB4.3.3 
  LCLB4.4.1 
  LCLB4.5.1 
  LCLB4.6.1 
  LCLB4.6.2 

Nº de 
estándares 

17 27 30 69 23 8 25 

CMCCT LCLB2.1.3 
LCLB2.4.3 

     LCLB2.1.5 
     LCLB2.2.2 
     LCLB2.5.3 

 LCLB2.2.2 
LCLB2.5.3. 

     LCLB2.1.3 
     LCLB2..2.6 
     LCLB3.6.2. 

  LCL1B2.2.2       LCL2B1.4.3      
     

Nº de 
estándares 

2 3 2 3 1 0 1 

CD LCLB1.3.2      LCLB1.4.2  LCLB2.5.3      LCLB1.2.5  LCL1B1.1.1 LUB2.2.1      LCL2B1.4.2 
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LCLB2.2.1 
LCLB2.2.2 
LCLB2.2.3 
LCLB2.4.3 
LCLB3.2.1 

     LCLB2.3.1 
     LCLB2.3.2 
     LCLB.2.5.3 

LCLB2.3.2 
LCLB2.3.1 
LCLB1.4.2. 

     LCLB1.6.1 
     LCBL2.4.2 
     LCLB2.7.4 
     LCLB3.5.1 
     LCBL4.6.1 
     LCBL4.6.3   

 LCL1B2.4.2 
 LCL1B2.4.4 
 LCL1B3.6.1 
 LCL1B4.4.2 

LUB2.3.1      LCL2B 
2.3.2 

Nº de 
estándares 

6 4 4 7 5 2 2 

CAA LCLB1.3.1 
LCLB1.3.3 
LCLB3.5.1 
LCLB3.7.1 

     LCLB1.2.3 
     LCLB1.2.4 
     LCLB1.4.3 
     LCLB3.9.1 
     LCLB4.2.2 
     LCLB4.4.2 

LCLB1.4.3 
LCLB3.9.1 
LCLB4.2.2 
LCLB4.4.2. 

    LCLB1.2.3 
    LCLB1.2.4 
    LCLB1.2.6 
    LCBL1.4.3 
    LCLB1..6.5 
    LCLB2.1.5 
    LCLB2.2.6 
    LCLB2.3.2 
    LCLB2.4.3 
    LCLB2.5.4 
    LCLB2.5.5 
    LCLB2.6.4 
    LCLB2.6.5 
    LCLB3.3.3 
    
LCLB3.11.1. 
    LCLB3.12.1 
    LCLB4.4.2 
    LCLB4.5.2 

    LCL1B1.1.1 
    LCL1B1.2.3 
    LCL1B2.1.3 
    LCL1B2.4.1 
    LCL1B3.9.1 
    LCL1B3.10.1 
    LCL1B4.2.1 
   

LUB1.1.2 
LUB2.3.3 
 

    LCL2B1.2.1 
    LCL2B1.4.5 
    LCL2B2.1.2 
    LCL2B2.2.3 
    LCL2B3.2.1 
    LCL2B3.6.6 
    
LCL2B3.10.1 
    
LCL2B3.11.1.       
    LCL2B4.5.1 
     
 

Nº de 4 6 4 18 7 2 9 
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estándares 

CSC LCLB1.1.1 
LCLB1.5.1 
LCLB3.4.1 
LCLB3.6.1 
LCLB4.2.2 

     LCLB1.3.1 
     LCLB1.5.2 
     LCLB1.6.1 
     LCLB1.6..2 
     LCLB3.8.1 
     LCLB4.3.1 

LCLB4.3.1 
LCLB3.8.1 
LCLB1.6.2. 

    LCLB4.2.3 
    LCLB4.3.2 

 LCL1B1.1.3 
 LCL1B1.3.1 
 LCL1B1.3.2 
 LCL1B2.1.2 
 LCL1B2.23 
 LCL1B2.3.2 
 LCL1B3.5.3 
 LCL1B3.7.1 
 LCL1B3.8.2 

LUB2.3.3 
LUB1.1.2 
LUB1.2.1 
LUB1.3.1 
LUB1.3.2 
LUB1.4.1 
LUB2.1.1 

     LCL2B1.3.1 
     LCL2B3.2.2 
     LCL2B3.9.1 
     LCL2B3.9.2 
     LCL2B4.3.1 

Nº de 
estándares 

5 6 3 2 9 7 5 

CSIEE LCLB1.2.1 
LCLB2.3.1 
LCLB4.3.2 

     LCLB14.1. 
     LCLB2.4.1. 

LCLB1.4.1 
LCLB2.4.1. 

     LCLB4.1.3 
     LCLB4.3.2 
     LCLB4.6.2 

  LCL1B4.4.1      LCL2B2.3.1 
    LCL2B2.5..2 
    LCL2B2.6.2 

Nº de 
estándares 

3 2 2 3 1 0 3 

CCEC LCLB4.1.1 
LCLB4.2.1 
LCLB4.2.2 
LCLB4.3.1 
LCLB4.3.2 

     LCLB.2.3.1 
     LCLB2.5..2 
     LCLB3.4.1 
     LCLB3.4..2 
     LCLB4.2.1 
     LCLB4.4.1. 

 LCLB4.4.1 
LCLB4.2.1 
LCLB3.4.2 
LCLB3.4.1 
LCLB2.5.2 
LCLB2.1.3. 

     LCLB1.8.1 
     LCLB2.7.3 
     LCLB4.1.2 
     LCLB4.2.2 
     LCLB4.3.4 
      

    LCL1B3.4.1 
    LCL1B4.1.1 
    LCL1B4.2.2 
    LCL1B4.3.1 
    LCL1B4.3.2 

LUB2.3.3 
LUB1.1.2 
LUB1.2.2 
LUB1.3.2 
LUB2.2.1 
LUB2.3.2 

     LCL2B4.1.1 
     LCL2B4.2.1 
     LCL2B4.2.2 
    
 

Nº de 
estándares 

5 6 6 5 5 6 3 

ESTÁNDARES 
TOTAIS 

42 54 51 107 51 25       50 
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AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS 
 

A porcentaxe de cada competencia en todos os cursos é a seguinte: 
 
 

 1ºESO 
 (4 h ) 

2ºESO 
(3h) 

3ºESO 
(3h) 

4ºESO 
(3h) 

CL 50% 60% 50% 50% 

CM 1% 5% 3% 3% 

CD 9% 5% 10% 10% 

AA 15% 5% 8% 8% 

CSC 5% 5% 4% 4% 

SEIE 10% 10% 5% 5% 

CEC 10% 10% 20% 20% 

OBXECTIVOS  

 
4.1. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, 
a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse non diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade 
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de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para ou 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 cos demais e resolver 
pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, incorporar novos 
coñecementos. 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 distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar 
os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun 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 castelá e, se a houber, na lingua cooficial da 
comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e das demais, así como o patrimonio artístico e 
cultural. 
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 
saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, e contribuír así á súa conservación e mellora. 
l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión e representación. 
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4.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA NA ESO 

O ensino da Lingua castelá e Literatura nesta etapa terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades: 
1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade social e cultural. 
2. Utilizar a lingua para expresarse de forma coherente e adecuada nos diversos contextos da actividade social e cultural, para 
tomar conciencia doss propios sentimentos e ideas e para controlar a propia conduta. 
3. Coñecer a realidade plurilingüe de España e as variedades do castelán e valorar esta diversidade como unha riqueza cultural. 
4. Utilizar a lingua oral na actividade social e cultural de forma adecuada ás distintas situacións e funcións, adoptando unha 
actitude respectuosa e de cooperación. 
5. Empregar as diversas clases de escritos mediante os que se produce a comunicación coas institucións públicas, privadas e da 
vida laboral. 
6. Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar para buscar, seleccionar e procesar información e para redactar textos 
propios do ámbito académico. 
7. Utilizar con progresiva autonomía e espírito crítico os medios de comunicación social e as tecnoloxías da información para obter, 
interpretar e valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes. 
8. Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo e consolidar hábitos lectores. 
9. Comprender textos literarios utilizando coñecementos básicos sobre as convencións de cada xénero, temas e motivos da 
tradición literaria e os recursos estilísticos. 
10. Aproximarse ao coñecemento de mostras relevantes do patrimonio literario e valoralo como un modo de simbolizar a 
experiencia individual e colectiva en diferentes contextos histórico-culturais. 
11. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para comprender textos orais e 
escritos e para escribir e falar con adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 
12. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos 
clasistas, racistas ou sexistas. 
 
4.3. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO ( por ser os mesmos inclúense os de Literatura universal de 1º de BAC) 
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Non marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e humana, 
coñecementos e habilidades que lles faculten para desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade 
e competencia. 
Así mesmo, capacitará ao alumnado para acceder á educación superior. O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e 
as alumnas as capacidades que lles permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos 
valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa. 
b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver ou seu 
espírito crítico. 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 existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación das 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 escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial da súa comunidade 
autónoma. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores 
da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e a mellora da súa contorna social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade 
elixida. 
j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de 
forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía non cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e ou 
respecto cara ao medio ambiente. 
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k) Afianzar ou espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo 
e sentido crítico 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como ou criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 
cultural. 
m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
4.4. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA NO BACHARELATO 

O ensino da LCL no Bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes capacidades: 
1. Comprender discursos orais e escritos dos diferentes contextos da vida social e cultural e especialmente nos ámbitos académico 
e dos medios de comunicación. 
2. Expresarse oralmente e por escrito mediante discursos coherente, correctos e adecuados ás diversas situacións de 
comunicación e á diferentes finalidade e comunicativas, especialmente no ámbito académico. 
3. Empregar e valorar a lingua oral e a lingua escrita como medios eficaces para a comunicación interpersoal, a adquisición de 
novos coñecementos, a comprensión e análise da realidade e a organización racional da acción. 
4. Obter, interpretar e valorar informacións de diversos tipos e opinións diferentes, empregando con autonomía e espírito crítico as 
tecnoloxías da información e comunicación. 
5. Adquirir coñecementos gramaticais, sociolingüísticos e discursivos para empregalos na comprensión, a análise e ou comentario 
de textos e na planificación, a composición e a corrección das propias producións. 
6. Coñecer a realidade plurilingüe e pluricultural de España, así como a orixe e desenvolvemento histórico das linguas 
peninsulares e das súas principais variedades, prestando unha especial atención ao español de América e favorecendo unha 
valoración  positiva da diversidade lingüística e cultural. 
7. Analizar os diferentes usos sociais das linguas e os estereotipos lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos, en 
especial os referentes  ás mulleres, para evitalos. 
8. Ler e valorar criticamente obras e fragmentos representativos da literatura en lingua castelá, como expresión de diferentes 
contextos históricos e sociais e como forma de enriquecemento persoal. 
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9. Coñecer as características xerais dos períodos da literatura en lingua castelá, así como as obras relevantes de autoras e 
autores, empregando de forma crítica fontes bibliográficas adecuadas para o seu estudo. 
 
5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Os Estándares de aprendizaxe avaliables son as  especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe 
e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 
avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e 
comparables. 

5.1.  CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. 

1º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os debates e calquera 
intercambio comunicativo oral 

CCL 
CSC 

LCLB1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación. 
 

CCL 
CSIEE 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. 

CCL 
CAA 

 LCLB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego de 
axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

CD 

 LCLB1.3.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e CAA 
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propón solucións para melloralas. 

 LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais. CCL 

 LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación. CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, comprendendo as relacións entre elas. CCL 

 LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e 
nos procesos de aprendizaxe. 

CCL 

 LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 
esquemas, etc. 

CMCCT 

 LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

CD 

 LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. CD 

 LCLB2.2.3. Coñece ou funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 

CD 

 LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura. 

CSIE 

 LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos modelo. CCL 

 LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos CCL 
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modelo. 

 LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais que poden aparecer nos 
textos. 

CMCCT 
CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

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

CCL 

 LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais. 

CCL 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas. CCL 

 LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e 
para ampliar o seu vocabulario. 

CD 

 LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos 
de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido do texto. 

CCL 

 LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade identificando as modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

CSC 
CCL 

 LCLB3.5.1. 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 
CAA 
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LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, do centro docente e do seu ámbito social próximo. CSC 

 LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos non curso 
nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas 
afeccións e aos seus intereses. 

CCL 
CCEC 

 LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos compañeiros e coas compañeiras. CCEC 

 LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión corporal como manifestación 
de sentimentos e emocións, respectando as producións das demais persoas. 

CCEC 
CSC 

 LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. 

CCL 
CCEC 

 LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

CCEC 
CSIE 

 

2º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

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

  CCL 
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LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae informacións concretas.   CCL 

 LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais respectando a xerarquía dada.   CCL 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e 
argumentativa, identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da 
falante, así como a súa estrutura e as estratexias de cohesión textual oral. 

  CCL 

 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae informacións concretas.   CCL 

 LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de palabras ou enunciados 
descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, lembra o contexto en que aparece, etc.). 

  CAA 

 LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos de forma clara, recollendo as 
ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente. 

  CCL 
  CAA 

LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate tendo en conta o ton 
empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás opinións das demais persoas. 

  CCL 
  CSC 

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

  CSIE 

 LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e o emprego 
de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

  CD 

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

  CAA 

 LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.   CCL 

 LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas dentro da aula, analizando e comparando as similitudes e as diferenzas 
entre discursos formais e espontáneos. 

  CSC 
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 LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas orais.   CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral.   CCL 

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

 LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as conversas orais axustándose á quenda de palabra, 
respectando ou espazo, xesticulando adecuadamente, escoitando activamente as demais persoas e usando fórmulas de 
saúdo e despedida. 

  CCL 
  CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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

 LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu repertorio léxico.   CCL 

 LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e pona en relación co contexto.   CCEC 

LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relacións que se 
establecen entre elas. 

  CCL 

 LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña diferentes matices 
semánticos e que favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica. 

  CMCCT 

 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce informacións ou 
valoracións implícitas. 

  CCL 

 LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 
esquemas, etc. 

  CMCCT 

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

  CD 
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 LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 

  CD 

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

  CSIE 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en 
secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

  CCL 

 LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos modelo.   CCL 

 LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 
modelo. 

  CCEC 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais que poden aparecer nos 
textos. 

  CMCCT 
  CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

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

  CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais. 

  CCL 

 LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas.   CCL 

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

  CCL 

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

  CCL 
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 LCLB3.4.1. Recoñece e explica ou uso metafórico e metonímico das palabras nunha frase ou nun texto oral ou escrito.   CCEC 

 LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos contextuais que afectan ao significado global das palabras: tabú e 
eufemismo. 

  CCEC 

 LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais 
mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante 
sinónimos e hiperónimos), e valora a súa función na organización do contido do texto. 

  CCL 

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

 LCLB3.7.1. 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 

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

 LCLB3.9.1. 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. 

  CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás  súas 
afeccións e aos seus intereses. 

  CCL 

 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando a relación entre 
diversas manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, cine, etc.). 

  CCEC 

 LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos 
períodos histórico-literarios ata a actualidade. 

  CAA 

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

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

  CCL 

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do xénero, 
con intención lúdica e creativa. 

  CCL 
  CCEC 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os seus 
propios sentimentos. 

  CAA 

 

3º de ESO 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

  
 LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 

CCL 

LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación, distinguindo a información da persuasión na publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, 
etc., identificando as estratexias de enfatización e de expansión. 

CSC 

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e integrándoas con claridade en oracións que se 
relacionen loxicamente e semanticamente. 

CCL 
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 LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia non verbal.   CCL 

 LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, 
argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto de 
vista particular. 

  CCL 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e explica o sentido global de debates, coloquios e conversas espontáneas identificando a 
información salientable, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa e a postura de cada participante, así 
como as diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios comunicativos formais e os intercambios comunicativos 
espontáneos. 

CSC 

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

CCL 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego 
de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

CD 
 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. CCL 

LCLB1.5.2. Organiza o contido e elabora guións previos á intervención oral formal, seleccionando a idea central e o momento 
en que vai ser presentada ao seu auditorio, así como as ideas secundarias e os exemplos que van apoiar o seu 
desenvolvemento. 

CCL 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas orais. CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. CCL 
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LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as producións propias e alleas, mellorando progresivamente as súas prácticas 
discursivas. 

CAA 
 

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates e coloquios escolares respectando as regras de interacción, intervención e 
cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e respectando as opinións das demais persoas. 

CSC 
 

LCLB1.6.2. Avalía as intervencións propias e alleas. CCL 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

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

LCLB2.1.2. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña matices semánticos e que 
favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica. 

CCL 

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando fichas sinxelas de autoavaliación. CAA 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios do ámbito persoal e familiar, 
educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), identificando a tipoloxía textual seleccionada, a organización do 
contido, as marcas lingüísticas e o formato utilizado. 

CCL 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do 
contido. 

CCEC 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. CCL 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. CCL 
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LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. CSC 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e integra os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

CD 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e estrutura) ou a forma (puntuación, 
ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa propia produción escrita ou a dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

CAA 
 

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen da avaliación da produción 
escrita e axustándose ás normas ortográficas e gramaticais que permiten unha comunicación fluída. 

CCL 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diversos tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 

CCL 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas argumentacións. CCL 

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, globalizando a información e integrándoa en 
oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente, evitando parafrasear o texto resumido. 

CAA 
 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. CMCCT 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 
 

CCL 
 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a escritura. 
 

CCEC 
CSC 
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LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e dando a coñecer os seus propios. 

CD 
 

Bloque 3. Coñecemento da lingua   

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

CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais. 

CCL 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afixos), e aplica este coñecemento á mellora da 
comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do seu vocabulario activo. 

CCL 
 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación de palabras, distinguindo as compostas, as derivadas, as siglas e os 
acrónimos. 

CCL 
 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra nuclear do resto de palabras que o 
forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración simple. 

CCL 
 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu significado, distinguindo os 
grupos de palabras que poden funcionar como complementos verbais argumentais e adxuntos. 

CCL 
 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, diferenciando suxeito e predicado e 
interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

CCL 

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis semánticos do suxeito (axente, paciente 
e causa). 

CAA 
 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando os nexos adecuados e creando CCL 
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oracións novas con sentido completo.  

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos 
de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido do texto. 

CCL 
 

LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao receptor ou á 
audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente ou paciente, oracións impersoais, etc.). 

CCL 
 

LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á intención comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a 
disposición de contidos. 

CCL 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos que 
as diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na mellora de textos propios e alleos. 

CCEC 
 

LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as linguas de España e explica algunha das súas características diferenciais, comparando 
varios textos, recoñece as súas orixes históricas e describe algúns dos seus trazos diferenciais. 

CSC 
 

LCLB3.8.2. Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e fóra de España. CSC 

LCLB3.9.1. 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, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 
CAA 
 

LCLB3.10.1. 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. 

CAA 
 

Bloque 4. Educación literaria   

LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a 
súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

CCL 
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LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única finalidade o pracer pola 
lectura. 

CCEC 
 

LCLB4.3.1. Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un mesmo tópico, observando, 
analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

CSC 
 

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. CCL 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas polo alumnado, investigando 
e experimentando de forma progresivamente autónoma. 

CSC 
CSIEE 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou adaptados, e representativos da 
literatura da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe 
literaria. 

CCL 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

CCEC 
 

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

CCEC 
CCL 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os seus 
propios sentimentos. 

CAA 
CCL 

LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e críticos sobre as obras 
literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

CSIEE 
CCL 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización dos seus traballos 
educativos. 

CD 
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4º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

  LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo e laboral, identificando a 
información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante. 

  CCL 

  LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia non verbal.   CCL 

  LCLB1.1.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas.   CCL 

  LCLB1.1.4. Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes orais e a relación entre discurso e contexto.   CCL 

  LCLB1.1.5. Distingue entre información e opinión en mensaxes procedentes dos medios de comunicación, e entre 
información e persuasión en mensaxes publicitarias orais, identificando as estratexias de enfatización e expansión. 

  CSC 

  LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións orais.   CCL 

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

  CCL 

  LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de procedencia non verbal.   CCL 

  LCLB1.2.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas.   CAA 

  LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista 
particular. 

  CAA 
  CCL 

  LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de palabras ou enunciados 
descoñecidos (demanda axuda, busca en dicionarios, lembra o contexto en que aparece, etc.). 

  CD 

  LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos de forma clara, recollendo as ideas 
principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente. 

  CAA 

  LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o sentido global de debates, coloquios e conversas espontáneas identificando a 
información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa e a postura de cada participante, así 
como as diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios comunicativos formais e os espontáneos. 

  CSC 
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  LCLB1.3.2. Recoñece e explica as características da linguaxe conversacional (cooperación, espontaneidade, economía e 
subxectividade) nas conversas espontáneas. 

  CCL 

  LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate, coloquio ou conversa 
espontánea tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás opinións das 
demais persoas. 

  CCL 

  LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos das persoas participantes en debates, faladoiros e entrevistas 
procedentes dos medios de comunicación audiovisual, valorando de forma crítica aspectos concretos da súa forma e o seu 
contido. 

  CCL 

  LCLB1.3.5. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os debates e calquera 
intercambio comunicativo oral. 

  CSC 

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

  CCL 

  LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, volume, etc.) a ollada, a 
colocación, a linguaxe corporal, a xestión de tempos e o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

  CCL 

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

  CAA 

  LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua como un medio para adquirir, procesar e transmitir novos coñecementos, para expresar 
ideas e sentimentos, e para regular a conduta. 

  CCL 

  LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo, planificando o proceso de oralidade, organizando 
o contido, consultando fontes de información diversas, xestionando o tempo e transmitindo a información de xeito coherente, 
aproveitando vídeos, gravacións ou outros soportes dixitais. 

  CD 

  LCLB1.6.2. Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula, analizando e comparando as similitudes e as diferenzas 
entre discursos formais e espontáneos. 

  CCL 

  LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas orais.   CCL 

  LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral.   CCL 

  LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións, intervencións públicas, etc., recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente. 

  CAA 
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  LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á mellora da expresión oral, recoñecendo en exposicións 
orais propias ou alleas as dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza 
e repetición de conectores etc.). 

  CCL 

  LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral.   CCL 

  LCLB1.7.2. Analiza criticamente debates e faladoiros procedentes dos medios de comunicación, recoñecendo neles a 
validez dos argumentos e valorando criticamente a súa forma e o seu contido. 

  CCL 

  LCLB1.7.3. Participa activamente nos debates escolares, respectando as regras de intervención, interacción e cortesía que 
os regulan, utilizando unha linguaxe non discriminatoria. 

  CSC 

  LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación.   CCEC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

  LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en práctica diferentes estratexias de lectura e autoavaliación da súa 
propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, actualizando coñecementos previos, traballando os erros de 
comprensión e construíndo o significado global do texto. 

  CCL 

  LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e secuencia as informacións explícitas dos textos.   CCL 

  LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as secundarias, e establecendo 
relacións entre elas. 

  CMCCT 

  LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto demostrando unha comprensión plena e detallada 
deste. 

  CCL 

  LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e avaliándoo críticamente, e realizando hipóteses 
sobre el. 

  CAA 

  LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do nivel culto da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñecendo a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse con exactitude e precisión. 

  CCL 

  LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a intención comunicativa de textos escritos 
propios dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións con organizacións, identificando a tipoloxía textual 
seleccionada (narración, exposición, etc.), a organización do contido e o formato utilizado. 

  CCL 

  LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos xéneros xornalísticos informativos e de opinión (noticias, reportaxes, 
editoriais, artigos e columnas, cartas á dirección, comentarios e crítica). 

  CSC 
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  LCLB2.2.3. Comprende e explica os elementos verbais e os non verbais, e a intención comunicativa dun texto publicitario 
procedente dos medios de comunicación. 

  CCL 

  LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre si e co contexto, secuénciaas e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. 

  CCL 

  LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou pequenos fragmentos extraídos dun texto en función do 
seu sentido global. 

  CCL 

  LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, mapas conceptuais, diagramas, gráficas, 
fotografías, etc. 

  CAA 
  CMCCT 

  LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto.   CCL 

  LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.   CAA 
  CCL 

  LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas.   CSC 

  LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

  CCL 
  

  LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital, dicionarios de dúbida e 
irregularidades da lingua, etc. 

  CCL 
  CD 

  LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 

  CCL 
  CAA 

  LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.).   CCL 

  LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura.   CCL 
  CAA 

  LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, 
enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

  CCL 

  LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma 
(puntuación, ortografía, gramática e presentación). 

  CCL 
  CAA 

  LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, a súa propia produción escrita e a dos/das seus/súas compañeiros/as.   CAA 

  LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen da avaliación da   CCL 
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produción escrita. 

  LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral.   CCL 

  LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos, 
adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

  CCL 

  LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus escritos.   CCL 

  LCLB2.6.4. Resume ou contido de calquera tipo de texto, recollendo as ideas principais con coherencia e cohesión e 
expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as palabras do texto. 

  CAA 

  LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas conceptuais que estruturen o contido dos textos traballados.   CAA 

  LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado dos elementos visuais que poidan aparecer nos textos (gráficas, imaxes, etc.).   CCL 

  LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento.   CCL 

  LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

  CCL 

  LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a lectura e a escritura.   CCEC 

  LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e dando a coñecer os seus propios. 

  CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua   

  LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que adquiren algúns adxectivos, determinantes e pronomes en relación coa 
intención comunicativa do texto onde aparecen. 

  CCL 

  LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen. 

  CCL 

  LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o valor significativo dos prefixos e 
dos sufixos. 

  CCL 

  LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras categorías gramaticais, utilizando diversos 
procedementos lingüísticos. 

  CCL 

  LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina e utilízaos para deducir o significado 
de palabras descoñecidas. 

  CAA 
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  LCLB3.4.1. Explica todos os valores expresivos das palabras que gardan relación coa intención comunicativa do texto onde 
aparecen. 

  CCL 

  LCLB3.4.2. Explica con precisión o significado de palabras, e usa a acepción adecuada en relación ao contexto en que 
aparecen. 

  CCL 

  LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital, resolve eficazmente as súas 
dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe autónoma. 

  CD 

  LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, usando conectores e outros procedementos de 
substitución para evitar repeticións. 

  CCL 

  LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente un enunciado, así como os 
elementos que se agrupan arredor dela. 

  CMCCT 

  LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con 
oracións de relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, transformando e ampliando adxectivos, substantivos e 
adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como constituíntes doutra oración. 

  CCL 

  LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a observación, reflexión e explicación sintáctica.   CCL 

  LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando correctamente as normas ortográficas e gramaticais, 
recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación eficiente. 

  CCL 

  LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás expositivas e argumentativas, e 
utilízaas nas propias producións orais e escritas. 

  CCL 

  LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que determinan os usos lingüísticos (tema, propósito, 
destinatario, xénero textual, etc.). 

  CSC 
  CCL 

  LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis sobresaíntes de textos expositivos e argumentativos, relacionándoos coa 
intención comunicativa e o contexto en que se producen. 

  CCL 

  LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade, e utilízaos nas 
producións propias. 

  CCL 

  LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica como un procedemento de cohesión textual.   CCL 

  LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótese, así como 
os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 

  CCL 
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  LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos en función da intención comunicativa e do seu 
uso social. 

  CCL 

  LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada situación comunicativa, e aplícao nos seus 
discursos orais e escritos. 

  CSC 

  LCLB3.11.1. 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 
  CAA 

  LCLB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos textos traballados en calquera das outras. 

  CAA 

Bloque 4. Educación literaria   

  LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus gustos e ás 
súas afeccións. 

  CCL 

  LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a 
súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

  CCEC 

  LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única finalidade o pracer pola 
lectura. 

  CSIEE 

  LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando a relación 
existente entre manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, cine, etc.). 

  CCL 

  LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 
períodos histórico-literarios, ata a actualidade. 

  CCEC 

  LCLB4.2.3. Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un mesmo tópico, 
observando, analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e criticando o 
que le ou ve. 

  CSC 

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

  LCLB4.3.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas polos alumnos, 
investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma. 

  CSC 
  CSIEE 

  LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal e   CCL 
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potenciando a expresividade verbal. 

  LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión corporal como 
manifestación de sentimentos e emocións, respectando as producións das demais persoas. 

  CCEC 

  LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 
días, identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

  CCL 

  LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

  CAA 

  LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados, seguindo as convencións do xénero e 
con intención lúdica e creativa. 

  CCL 

  LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os seus 
propios sentimentos. 

  CAA 

  LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información para desenvolver por escrito, con rigor, claridade e 
coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura. 

  CCL 
  CD 

  LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e críticos sobre as obras 
literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

  CCL 
  CSIEE 

  LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización dos seus 
traballos educativos. 

  CD 

1º de BACH 

Estándares de aprendizaxe Competencias 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

  LCL1B1.1.1. Realiza exposicións orais sobre temas especializados, consultando fontes de información diversa, utilizando 
as tecnoloxías da información e seguindo unha orde previamente establecida. 

  CD 

  LCL1B1.1.2. Exprésase oralmente con fluidez, coa entoación, o ton, timbre e a velocidade adecuados ás condicións da 
situación comunicativa. 

  CCL 

  LCL1B1.1.3. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de   CSC 
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destinatario, etc.) empregando un léxico preciso e especializado e evitando o uso de coloquialismos, retrousos e palabras 
comodín. 

  LCL1B1.1.4. Avalía as súas propias presentacións orais e as dos/das seus/súas compañeiros/as, detecta as dificultades 
estruturais e expresivas, e deseña estratexias para mellorar as súas prácticas orais e progresar na aprendizaxe autónoma. 

  CAA 

  LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais de carácter expositivo, de temas especializados e propios do ámbito 
educativo, discriminando a información relevante. 

  CCL 

  LCL1B1.2.2. Recoñece as formas de organización do contido nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do 
ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural, analiza os recursos verbais e non verbais empregados polo emisor, e 
valóraos en función dos elementos da situación comunicativa. 

  CCL 

  LCL1B1.2.3. Escoita de xeito activo, toma notas e suscita preguntas coa intención de aclarar ideas que non comprendeu 
nunha exposición oral. 

  CAA 

  LCL1B1.3.1. Recoñece os trazos propios dos principais xéneros informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación social. 

  CSC 

  LCL1B1.3.2. Analiza os recursos verbais e non verbais utilizados polo emisor dun texto xornalístico oral ou audiovisual, 
valorando de forma crítica a súa forma e ou seu contido. 

  CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

  LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical.   CCL 

  LCL1B2.1.2. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc.), empregando un léxico preciso e especializado, e evitando o uso de coloquialismos, retrousos e palabras 
comodín. 

  CSC 

  LCL1B2.1.3. Avalía as súas propias producións escritas e as dos/das seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as 
dificultades estruturais e expresivas, e deseñando estratexias para mellorar a súa redacción e avanzar na aprendizaxe 
autónoma. 

  CAA 

  LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural, e identifica o tema e a estrutura. 

  CCL 

  LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios do ámbito educativo, distinguindo as 
ideas principais e secundarias. 

  CMCCT 
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  LCL1B2.2.3. Analiza os recursos verbais e non verbais presentes nun texto expositivo de tema especializado e valóraos en 
función dos elementos da situación comunicativa (intención comunicativa do/da autor/a, tema e xénero textual). 

  CSC 

  LCL1B2.3.1. Resume o contido de textos xornalísticos escritos informativos e de opinión, discriminando a información 
relevante, recoñecendo o tema e a estrutura do texto, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

  CCL 

  LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando a información e a persuasión, recoñecendo os elementos 
que utiliza o emisor para seducir o receptor, valorando criticamente a súa forma e o seu contido, e rexeitando as ideas 
discriminatorias. 

  CSC 

  LCL1B2.4.1. Realiza traballos de investigación planificando a súa realización, fixando os seus propios obxectivos, 
organizando a información en función dunha orde predefinida, revisando o proceso de escritura para mellorar o produto final 
e chegando a conclusións persoais. 

  CAA 

  LCL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse, consultando fontes diversas e 
avaliando, contrastando, seleccionando e organizando a información relevante mediante fichas-resumo. 

  CD 

  LCL1B2.4.3. Respecta as normas de presentación de traballos escritos (organización en epígrafes, procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e bibliografía). 

  CCL 

  LCL1B2.4.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para a realización, a avaliación e a mellora de textos 
escritos propios e alleos. 

  CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua   

  LCL1B3.1.1. Revisa e mellora textos orais e escritos propios e alleos, recoñecendo e explicando incorreccións de 
concordancia, réxime verbal, ambigüidades semánticas, etc. 

  CCL 

  LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para a explicación lingüística dos textos.   CCL 

  LCL1B3.2.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo nun texto, en relación coa intención comunicativa do 
emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 
contexto). 

  CCL 

  LCL1B3.2.2. Identifica e explica os usos e os valores do adxectivo nun texto, en relación coa intención comunicativa do 
emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 
contexto). 

  CCL 

  LCL1B3.2.3. Identifica e explica os usos e valores do verbo nun texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e a   CCL 
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tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 

  LCL1B3.2.4. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes nun texto, en relación coa intención comunicativa do 
emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 
contexto). 

  CCL 

  LCL1B3.2.5. Identifica e explica os usos e valores do artigo determinado e do indeterminado, e de calquera tipo de 
determinantes, en relación coa súa presenza ou ausencia coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual 
seleccionada, así como con outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 

  CCL 

  LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, explicando a relación entre os grupos de palabras.   CCL 

  LCL1B3.3.2. Recoñece as oracións activas, pasivas, impersoais e medias, contrastando as diferenzas entre elas en función 
da intención comunicativa do texto en que aparecen. 

  CCL 

  LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas substantivas en relación co verbo da oración 
principal. 

  CCL 

  LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas de relativo, identificando o antecedente que 
modifican. 

  CCL 

  LCL1B3.3.5. Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando progresivamente estruturas sintácticas variadas e 
aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora destes. 

  CCL 

  LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos estruturais e lingüísticos dos textos narrativos, descritivos, expositivos e 
argumentativos. 

  CCEC 

  LCL1B3.4.2. Analiza e explica os trazos formais dun texto nos planos morfosintáctico, léxico-semántico e pragmático-
textual, relacionando o seu emprego coa intención comunicativa do emisor e o resto de condicións da situación 
comunicativa. 

  CCL 

  LCL1B3.5.1. Incorpora os procedementos de cohesión textual na súa propia produción oral e escrita.   CCL 

  LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta as formas gramaticais que fan referencia ao contexto temporal e espacial, e aos 
participantes na comunicación. 

  CCL 

  LCL1B3.5.3. Valora os recursos expresivos empregados polo emisor dun texto en función da súa intención comunicativa e 
do resto dos elementos da situación comunicativa, diferenciando e explicando as marcas de obxectividade e de 
subxectividade, e os procedementos gramaticais de inclusión do emisor non texto. 

  CSC 
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  LCL1B3.6.1. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas sobre o uso correcto da 
lingua e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

  CD 

  LCL1B3.7.1. Explica, a partir dun texto, a orixe e a evolución das linguas de España, así como as súas principais 
variedades dialectais, e valora a diversidade lingüística como parte do noso patrimonio cultural. 

  CSC 

  LCL1B3.8.1. Selecciona o léxico e as expresións adecuadas en contextos comunicativos que esixen un uso formal da 
lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé. 

  CCL 

  LCL1B3.8.2. Explica, a partir dos textos, a influencia do medio social non uso da lingua, e identifica e rexeita os 
estereotipos lingüísticos que supoñen unha valoración pexorativa cara ás persoas usuarias da lingua. 

  CSC 

  LCL1B3.9.1. 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 
  CAA 

  LCL1B3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos non 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos textos traballados en calquera das outras. 

  CAA 

Bloque 4. Educación literaria   

  LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a Idade Media ao século XIX.   CCEC 

  LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en relación co contexto, ou movemento e ou xénero ao que 
pertence e a obra do/da autor/a. 

  CAA 

  LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a evolución de temas e formas.   CCEC 

  LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos ou obras significativas desde a Idade Media ao século XIX.   CCEC 

  LCL1B4.3.2. Detecta as ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural.   CCEC 

  LCL1B4.4.1. Planifica a elaboración de traballos de investigación escritos ou presentacións sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura desde a Idade Media ata ou século XIX. 

  CSIEE 

  LCL1B4.4.2. Obtén a información de fontes diversas.   CD 

  LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor ou seu propio xuízo crítico.   CCL 
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 Literatura Universal (1º de BACH) 

Os contidos organízanse en dos bloques. O primeiro bloque, "Procesos e estratexias", abrangue contidos comúns, centrados no comentario 

de textos (obras completas ou fragmentos seleccionados), e concíbese como a construción compartida do sentido das obras e a explicación 
das súas convencións literarias. A lectura, a interpretación, a análise e a valoración dos textos literarios constitúe a actividade fundamental da 
materia. Este bloque inclúe, asemade, o estudo das relacións significativas entre as obras literarias e o resto das artes (obras musicais, 
cinematográficas, pictóricas, etc.). O segundo bloque, "Os grandes períodos e movementos da literatura universal", dedícase ao estudo 

cronolóxico das obras máis significativas de cada momento, a través dunha selección de obras e autores/as. Esta presentación cronolóxica 
pon de relevo a recorrencia de certos temas e motivos, así como a evolución das formas literarias ao longo da historia. 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Procesos e estratexias  

LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da literatura universal, identificando algúns 

elementos, mitos ou arquetipos creados pola literatura e que chegaron a converterse en puntos de referencia 

da cultura universal. 

CSC 

CCEC 

LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, situándoas no seu contexto 

histórico, social e cultural, identificando a presenza de determinados temas e motivos, e recoñecendo as 

características do xénero e do movemento en que se inscriben, así como os trazos máis salientables do estilo 

literario. 

CCEC 

CSC 

CAA 
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LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura universal nomeadamente 

significativas e relaciónaas coas ideas estéticas dominantes do momento en que se escribiron, analizando as 

vinculacións entre elas e comparando a súa forma de expresión. 

CCL 

CSC 

LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, interpretando de xeito crítico 

algunhas obras ou fragmentos significativos adaptados a outras manifestacións artísticas, analizando as 

relacións, as similitudes e as diferenzas entre diferentes linguaxes expresivas. 

CCL 

CCEC 

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de determinados temas e 

formas creados pola literatura. 

CCL 

CSC 

LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes temas e formas da literatura noutras manifestacións artísticas 

da cultura universal. 

CSC 

CCEC 

LUB1.4.1. Compara textos literarios da literatura universal e textos das literaturas galega e española da mesma 

época, e recoñece as influencias mutuas e o mantemento de determinados temas e formas. 

CSC 

CCL 

 Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal   
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LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o seu contido de acordo 

cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre períodos e autores/as 

significativos/as. 

CCL 

CSC 

LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na súa integridade, relacionándoa co seu contexto 

histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado e a relevancia do/da autor/a na época ou na historia 

da literatura, e consultando fontes de información diversas. 

CD 

CCEC 

LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou escritas planificadas integrando coñecementos literarios e lectura, 

cunha correcta estruturación do contido, argumentación coherente e clara das propias opinións, consulta e cita 

de fontes, selección de información relevante e utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria 

necesaria. 

CCL 

CD 

LUB2.3.2. Explica oralmente ou por escrito os cambios significativos na concepción da literatura e dos xéneros 

literarios, en relación co conxunto de circunstancias históricas, sociais e culturais, e establecendo relacións 

entre a literatura e o resto das artes. 

CCL 

CCEC 

LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura como unha fonte de 

enriquecemento da propia personalidade e como un medio para profundar na comprensión do mundo interior 

e da sociedade. 

CCL 

CAA 



ES de Porto do166 Son. Programación do Departamento de LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

curso 218-19 

50  

 

 

 

2º de BACH 

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

  LCL2B1.1.1. Recoñece as formas de organización do contido nunha argumentación oral, analizando os recursos 
verbais e non verbais empregados polo emisor e valorándoos en función dos elementos da situación comunicativa. 

  CCL 

  LCL2B1.1.2. Analiza os recursos verbais e non verbais presentes en textos orais argumentativos e expositivos 
procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os aspectos formais e 
expresivos coa intención do emisor, o xénero textual e o resto dos elementos da situación comunicativa. 

  CCL 

  LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito o contido de textos orais argumentativos e expositivos procedentes dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, discriminando a información relevante. 

  CAA 

  LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros e audiovisuais, identificando a información e a persuasión, 
recoñecendo os elementos que utiliza o emisor para seducir o receptor, valorando criticamente a súa forma e o seu 
contido, e rexeitando as ideas discriminatorias. 

  CSC 

  LCL2B1.4.2. Compila información e apoios audiovisuais ou gráficos, consultando fontes de información diversa e 
utilizando correctamente os procedementos de cita. 

  CD 

  LCL2B1.4.3. Clasifica e estrutura a información obtida, elaborando un guión da presentación.   CMCCT 

  LCL2B1.4.4. Expresar oralmente con claridade, precisión e corrección, axustando a súa actuación verbal e non verbal 
ás condicións da situación comunicativa, e utilizando os recursos expresivos propios do rexistro formal. 

  CCL 

  LCL2B1.4.5. Avalía as súas presentacións orais e as dos/das seus/súas compañeiros/as, detectando as dificultades 
estruturais e expresivas, e deseñando estratexias para mellorar as súas prácticas orais e progresar na aprendizaxe 
autónoma. 

  CAA 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

  LCL2B2.1.1. Comprende o sentido global de textos escritos de carácter expositivo e argumentativo propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, identificando a intención comunicativa do emisor e a súa 

  CCL 
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idea principal. 

  LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, diferenciando as ideas principais e as secundarias. 

  CAA 

  LCL2B2.1.3. Analiza a estrutura de textos expositivos e argumentativos procedentes dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, identificando os tipos de conectores e organizadores da información textual. 

  CCL 

  LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos e argumentativos propios usando ou rexistro adecuado á intención 
comunicativa, organizando enunciar en secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas ortográficas e 
gramaticais, e revisa a súa produción escrita para mellorala. 

  CCL 

  LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical, 
aplicando os coñecementos gramaticais e pragmáticos, para mellorar a expresión escrita. 

  CCL 

  LCL2B2.2.2. Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás condicións da situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, xénero textual, etc), empregando os recursos expresivos propios do rexistro 
formal e evitando o uso de coloquialismos. 

  CCL 

  LCL2B2.2.3. Avalía as súas propias producións escritas e as dos/das seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as 
dificultades estruturais e expresivas, recorrendo a obras de consulta tanto impresas como dixitais para a súa corrección, 
e deseñando estratexias para mellorar a súa redacción e avanzar na aprendizaxe autónoma. 

  CAA 

  LCL2B2.3.1. Realiza traballos educativos individuais e en grupo sobre un tema controvertido do currículo ou da 
actualidade social, cultural ou científica, planificando a súa realización, fixando os seus propios obxectivos, 
contrastando posturas enfrontadas, e organizando e defendendo unha opinión propia mediante distintos tipos de 
argumentos. 

  CSIEE 

  LCL2B2.3.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse, consultando fontes 
diversas, avaliando, contrastando, seleccionando e organizando a información relevante mediante fichas-resumo. 

  CD 

  LCL2B2.3.3. Respecta as normas de presentación de traballos escritos: organización en epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, bibliografía… 

  CCL 

  LCL2B2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais presentes nun texto 
expositivo ou argumentativo procedente dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, utilizando a 
terminoloxía gramatical adecuada e pondo de manifesto a súa relación coa intención comunicativa do emisor e cos 

  CCL 
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trazos propios do xénero textual. 

  LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais (substitución pronominal, uso reiterado de 
determinadas estruturas sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-semánticos (substitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteracións léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos escritos. 

  CCL 

  LCL2B2.4.3. Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo directo, indirecto ou indirecto libre, e cita encuberta) 
presentes en textos expositivos e argumentativos, así como a súa función no texto. 

  CCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua   

  LCL2B3.1.1. Explica os procedementos de formación das palabras diferenciando entre raíz e afixos, e explicando o 
seu significado. 

  CCL 

  LCL2B3.1.2. Recoñece e explica a procedencia grecolatina de grande parte do léxico español e valora o seu 
coñecemento para a dedución do significado de palabras descoñecidas. 

  CAA 

  LCL2B3.2.1. Identifica e explica os usos e os valores das categorías gramaticais, en relación coa intención 
comunicativa do emisor, coa tipoloxía textual seleccionada e con outros compoñentes da situación comunicativa 
(audiencia e contexto). 

  CCL 

  LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicativos que esixen un uso formal e 
especializado da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé. 

  CSC 

  LCL2B3.3.1. Explica con propiedade o significado de palabras ou expresións, diferenciando o seu uso denotativo e 
connotativo, e relacionándoo coa intención comunicativa do emisor. 

  CCL 

  LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, 
hiperonimia, polisemia e homonimia) como procedemento de cohesión textual. 

  CCL 

  LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación funcional e de significado que establecen co 
verbo da oración principal, empregando a terminoloxía gramatical adecuada. 

  CCL 

  LCL2B3.5.1. Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando estruturas sintácticas variadas e aplicando os 
coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora destes. 

  CCL 

  LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos adquiridos sobre as estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, 
autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento 
gramatical para o uso correcto da lingua. 

  CSIEE 
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  LCL2B3.6.1. Recoñece, analiza e explica as características lingüísticas e os recursos expresivos de textos 
procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos coa 
intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación comunicativa, e utilizando a análise para afondar 
na comprensión do texto. 

  CCL 

  LCL2B3.6.2. Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, á análise e ao comentario de 
textos de distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os usos 
lingüísticos (marcas de obxectividade e subxectividade; referencias deícticas temporais, espaciais e persoais, e 
procedementos de cita) coa intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación comunicativa. 

  CSIEE 

  LCL2B3.6.3. Recoñece e explica os procedementos de inclusión do emisor e do receptor no texto.   CCL 

  LCL2B3.6.4. Recoñece e explica as referencias deícticas, temporais, espaciais e persoais nos textos.   CCL 

  LCL2B3.6.5. Recoñece, explica e utiliza os procedementos de cita.   CCL 

  LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo e explicando as súas incorreccións (concordancias, 
réxime verbal, ambigüidades sintácticas, coloquialismos, etc.), con criterios gramaticais e terminoloxía apropiada, co 
obxecto de mellorar a expresión escrita e avanzar na aprendizaxe autónoma. 

  CAA 

  LCL2B3.7.1. Recoñece, explica e utiliza en textos propios e alleos as formas de estruturar os textos expositivos e 
argumentativos. 

  CCL 

  LCL2B3.8.1. Expresa as súas experiencias de lectura de obras de diferente tipo, xénero, etc., e as súas experiencias 
persoais en relación co novo texto, para chegar a unha mellor comprensión e interpretación deste. 

  CCL 

  LCL2B3.9.1. Coñece a situación actual da lingua española no mundo diferenciando os usos específicos da lingua non 
ámbito dixital. 

  CSC 

  LCL2B3.9.2. Coñece as orixes históricas do español en América e as súas principais áreas xeográficas, recoñecendo 
nun texto oral ou escrito algúns dos trazos característicos e valorando as súas variantes. 

  CSC 

  LCL2B3.10.1. 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 
  CAA 

  LCL2B3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos 
non curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos textos traballados en calquera das outras. 

  CAA 
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Bloque 4. Educación literaria   

  LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as características temáticas e formais dos principais 
movementos do século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis representativas. 

  CCEC 

  LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de obras completas do século XX ata os nosos días, 
relacionando o contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da seu/súa autor/a, ou seu xénero e o 
movemento literario ao que pertence. 

  CCEC 

  LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a evolución de temas e formas.   CCEC 

  LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras completas significativos da literatura do século XX ata os 
nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

  CSC 

  LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os nosos días, expondo as 
ideas con rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión persoal. 

  CCL 

  LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel ou en formato dixital sobre un tema do currículo de literatura do século 
XX ata os nosos días, extraendo a información relevante para ampliar coñecementos sobre o tema. 

  CAA 

  

 
5º. ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

5-1. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

1º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

TEMPORA 
LIZACIÓN 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

1
ª 
A
V 

2º 
AV 

3ª 
A
V 
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Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de 
interacción, intervención e cortesía que regulan os 
debates e calquera intercambio comunicativo oral. 

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

LCLB1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais 
e valora a súa participación. 

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

 LCLB1.3.1. Coñece ou proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a 
cohesión dúas contidos. 

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

 LCLB1.3.2. Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da 
xestión de tempos e do emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

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

 LCLB1.3.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da 
avaliación e autoavaliación, e propón solucións 
para melloralas. 

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

 LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais. Aceptablemente X X X P:O,AEO 
I:RCL 

 LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situacións  Ás veces    P:O 
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reais ou imaxinarias de comunicación. I:RCL,AA 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea 
principal e as ideas secundarias, comprendendo 
as relacións entre elas. 

Aceptablemente X X X P:O,AEE,PE,PL 
I:RCL,AA 

 LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa 
complexidade que lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e nos procesos de 
aprendizaxe. 

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

 LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

Aceptablemente X X v P:O,AEE,PE 
I:RCL,AA 

 LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas 
fontes de información integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos 
orais ou escritos. 

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

 LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente 
dicionarios impresos ou en versión dixital. 

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

 LCLB2.2.3. Coñece ou funcionamento de 
bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

Aceptablemente X   P: AEE,AEO 
I: RCL 
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autonomamente libros, vídeos, etc. 

 LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar os seus escritos (esquemas, árbores, 
mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de 
escritura. 

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

 LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito 
persoal e familiar, escolar ou educativo e social, 
imitando textos modelo. 

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

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e 
dialogados, imitando textos modelo. 

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

 LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica 
por escrito ou significado dos elementos visuais 
que poden aparecer nos textos. 

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

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

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

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

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

Aceptablemente X X X P:O,AEE 
I:RCL,AA 
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os coñecementos adquiridos para mellorar a 
produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. 

 LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as 
formas verbais nas súas producións orais e 
escritas. 

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

 LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver as súas dúbidas 
sobre ou uso da lingua e para ampliar ou seu 
vocabulario. 

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

 LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os 
conectores textuais (de adición, contraste e 
explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a 
súa función na organización do contido do texto. 

 Básico  X X P:O,AEE,PE 
I:RCL,AA 

 LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da 
obxectividade ou subxectividade identificando as 
modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor. 

 Ás veces X X X P:O,AEE,PE,PL 
I:RCL,AA 
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 LCLB3.5.1. 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. 

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

LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade 
lingüística do seu grupo, do centro docente e do 
seu ámbito social próximo. 

 Completamente X X X P:O 
I:AA 

LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos 
de ámbito contextual, textual, oracional e da 
palabra, desenvolvidos non curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e produción 
dos textos traballados en calquera das outras. 

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

Bloque 4. Educación literaria 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente 
de interese e autonomía obras literarias próximas 
aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus 
intereses. 

 Completamente X X X P:O,PL 
I:RCL 

 LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte Aceptablemente X X X P:O,AEO 
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as súas impresións cos compañeiros e coas 
compañeiras. 

I:AA 

 LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desenvolvendo progresivamente a 
expresión corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, respectando as 
producións das demais persoas. 

Ás veces   X P:O,AEO 
I:RCL,AA 

 LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero con intención lúdica e 
creativa. 

 Ás veces X X X P:O,AEE 
I:RCL,AA 

 LCLB4.3.2. Desenvolve ou gusto pola escritura 
como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios sentimentos. 

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

 

2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO 
DE 
CONSECUCIÓN 

TEMPORA 
LIZACIÓN 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

    

 
 

1ª 
AV 

2º 
AV 

3ª 
AV 
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Bloque 1. Comunicación oral:escoitar e falar 

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

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

LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

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

LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. 

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

 LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de 
textos orais de intención narrativa, descritiva, 
instrutiva, expositiva e argumentativa, 
identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante, así como a súa 
estrutura e as estratexias de cohesión textual 
oral. 

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

 LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

Completamente X X X P: O, AEO 
I: RCL 
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 LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os 
instrumentos adecuados para localizar ou 
significado de palabras ou enunciados 
descoñecidos (demanda axuda, procura en 
dicionarios, lembra o contexto en que aparece, 
etc.). 

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

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e argumentativos de forma 
clara, recollendo as ideas principais e integrando 
a información en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

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

LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións 
particulares de cada participante nun debate 
tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que 
se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás 
opinións das demais persoas. 

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

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

 
Aceptablemente 

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

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión 
de tempos, e o emprego de axudas audiovisuais 
en calquera tipo de discurso. 

 
Aceptablemente 

X X X P: O, AEO 
I: RCL 
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LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 
propia e allea a partir da práctica habitual da 
avaliación e autoavaliación, e propón solucións 
para melloralas. 

 
Aceptablemente 

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

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  
Aceptablemente 

X X X P: O, AEO 
I: RCL 

 LCLB1.5.2. Realiza intervencións non 
planificadas dentro da aula, analizando e 
comparando as similitudes e as diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos. 

 
Aceptablemente 

X X X P: O, AEO 
I: RCL 

 LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras 
propias do nivel formal da lingua nas súas 
prácticas orais. 

 
Aceptablemente 

X X X P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa mensaxe á 
finalidade da práctica oral. 

 
Aceptablemente 

X X X P: O, AEO 
I: RCL 

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

 
Aceptablemente 

X X X P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que 
deben dirixir as conversas orais axustándose á 
quenda de palabra, respectando o espazo, 

 
Aceptablemente 

X X X P: O, AEO 
I: RCL 
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xesticulando adecuadamente, escoitando 
activamente as demais persoas e usando 
fórmulas de saúdo e despedida. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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

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

LCLB2.1.2. Comprende o significado das 
palabras propias de nivel formal da lingua e 
incorpóraas ao seu repertorio léxico. 

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

 LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e 
implícita dun texto, e pona en relación co 
contexto. 

 
Aceptablemente 

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

 LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e 
recoñece as ideas secundarias, comprendendo 
aceptablemente as relacións que se establecen 
entre elas. 

Completamente X X X P: O, AEE, PE 
I: RCT, PL 

 LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o 
sentido dunha frase ou dun texto que conteña 
diferentes matices semánticos e que favorezan a 
construción do significado global e a avaliación 
crítica. 

  
Aceptablemente 

X X X P: O, AEE, PE 
I: RCT, PL 
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 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e 
deduce informacións ou valoracións implícitas. 

  
Aceptablemente 

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

 LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

  
Aceptablemente 

X X X P: O, AEE 
I: RCT 

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

 
Aceptablemente 

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

LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de 
bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 

 
Aceptablemente 

X X X P: AEE 
I: RCL 

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

 
Aceptablemente 

X X X P: O, AEE 
I: RCL 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, 
enlazando enunciados en secuencias lineais 
cohesionadas e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas. 

 
Aceptablemente 

X X X P: O, AEE 
I: RCT, PE 
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 LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito 
persoal e familiar, escolar ou educativo e social, 
imitando textos modelo. 

 
Aceptablemente 

X X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos 
e instrutivos, expositivos, argumentativos e 
dialogados, imitando textos modelo. 

  
Aceptablemente 

X X X P: O, AEE 
I: RCT 

 LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e 
explica por escrito o significado dos elementos 
visuais que poden aparecer nos textos. 

  
Aceptablemente 

X X X P: O, AEE 
I: RCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

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

  
Aceptablemente 

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

 LCLB3.1.2. 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. 

 
Aceptablemente 

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

 LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as 
formas verbais nas súas producións orais e 
escritas. 

Completamente X X X P: O, AEE, AEO, PE 
I: RCT 
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 LCLB3.2.1. Diferenza os compoñentes 
denotativos e connotativos no significado das 
palabras dentro dunha frase ou un texto oral ou 
escrito. 

  
Aceptablemente 

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

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

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

 LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico 
e metonímico das palabras nunha frase ou nun 
texto oral ou escrito. 

 
Aceptablemente 

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

 LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos 
contextuais que afectan ao significado global das 
palabras: tabú e eufemismo. 

  
Aceptablemente 

X X X P: O, AEE 
I:RCT 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os 
conectores textuais (de adición, contraste e 
explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e hiperónimos), e valora a 
súa función na organización do contido do texto. 

  
Aceptablemente 

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

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

Completamente  X X P: O, AEE 
I: RCT 
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 LCLB3.7.1. 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. 

  
Aceptablemente 

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

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

  
Aceptablemente 

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

 LCLB3.9.1. 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. 

  
Aceptablemente 

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

Bloque 4. Educación literaria 

 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente 
de interese e autonomía obras literarias próximas 
aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus 
intereses. 

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

 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 
capacidade de reflexión observando, analizando 

  
Aceptablemente 

 X X P: O, AEE,AEO 
I:RCL 
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e explicando a relación entre diversas 
manifestacións artísticas de todas as épocas 
(música, pintura, cine, etc.). 

 LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento 
ou a evolución de personaxes-tipo, temas e 
formas ao longo de diversos períodos histórico-
literarios ata a actualidade. 

  
Aceptablemente 

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

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

  
Aceptablemente 

X X X P: O, AEO 
I: RCL 

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

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

 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e 
creativa. 

  
Aceptablemente 

X X X P: O, AEE 
I: RCT 

 LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura 
como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios sentimentos. 

  
Aceptablemente 

X X X P: O, AEO 
I: RCL 

 

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

ESTÁNDARES CONSECUCIÓN 
MÍNIMOS 

1A
V 

2AV 3A
V 

PROCEDEMENTOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do 
emisor e do contido do texto, analizando 
fontes de procedencia non verbal. 

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

LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de 
textos publicitarios, informativos e de opinión 
procedentes dos medios de comunicación, 
distinguindo a información da persuasión na 
publicidade e a información da opinión en 
noticias, reportaxes, etc., identificando as 
estratexias de enfatización e de expansión. 

 Aceptablemente   X P: O, AEO 
I:RCL 

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, 
recollendo as ideas principais e integrándoas 
con claridade en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

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

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire datos do 
emisor e do contido do texto, analizando 
fontes de procedencia non verbal. 

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

LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos 
concretos do contido e da estrutura de textos 
narrativos, descritivos, expositivos, 
argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos 

 Aceptablemente  X X P: O, AEO 
I:RCL 
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razoados e relacionándovos con conceptos 
persoais, para xustificar un punto de vista 
particular. 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e explica o 
sentido global de debates, coloquios e 
conversas espontáneas identificando a 
información salientable, determinando ou 
tema e recoñecendo a intención comunicativa 
e a postura de cada participante, así como as 
diferenzas formais e de contido que regulan 
os intercambios comunicativos formais e os 
intercambios comunicativos espontáneos. 

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

LCLB1.4.1. Coñece ou proceso de produción 
de discursos orais valorando a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dúas contidos. 

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

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, 
da xestión de tempos e do emprego de 
axudas audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. 

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

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  X X X P: O, AEO 
I: RCT 

LCLB1.5.2. Organiza o contido e elabora 
guións previos á intervención oral formal, 
seleccionando a idea central e ou momento 

 Aceptablemente X X X P: O, AEO 
I: RCL 
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en que vai ser presentada ao seu auditorio, 
así como as ideas secundarias e os exemplos 
que van apoiar ou seu desenvolvemento. 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias do nivel formal da lingua nas 
súas prácticas orais. 

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

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e 
claridade, modulando e adaptando a súa 
mensaxe á finalidade da práctica oral. 

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

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as 
producións propias e alleas, mellorando 
progresivamente as súas prácticas 
discursivas. 

Aceptablemente X X X P: O, AEO 
I: RCT, COA 

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates 
e coloquios escolares respectando as regras 
de interacción, intervención e cortesía que os 
regulan, manifestando as súas opinións e 
respectando as opinións das demais persoas. 

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

LCLB1.6.2. Avalía as intervencións propias e 
alleas. 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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

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

LCLB2.1.2. Fai inferencias e hipóteses sobre Completamente X X X P: O, AEE 
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ou sentido dunha frase ou dun texto que 
conteña matices semánticos e que favorezan 
a construción do significado global e a 
avaliación crítica. 

I: RCT 

LCLB2.1.3. Avalía ou seu proceso de 
comprensión de lectura usando fichas 
sinxelas de autoavaliación. 

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

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa ou tema e a 
intención comunicativa de textos escritos 
propios do ámbito persoal e familiar, educativo 
ou escolar, e social (medios de 
comunicación), identificando a tipoloxía textual 
seleccionada, a organización do contido, as 
marcas lingüísticas e ou formato utilizado. 

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

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa ou tema e a 
intención comunicativa de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados identificando a 
tipoloxía textual seleccionada, as marcas 
lingüísticas e a organización do contido. 

 Aceptablemente  X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas 
de acordo e desacordo sobre aspectos 
parciais ou globais dun texto. 

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

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia 
interpretación sobre ou significado dun texto. 

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

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais Completamente X X X P: O, AEE 
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persoas. I: RCL 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma 
diversas fontes de información, e integra os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos 
orais ou escritos. 

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

LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases 
para aclarar problemas co contido (ideas e 
estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, 
gramática e presentación), e avalía a súa 
propia produción escrita ou a dúas seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

 Aceptablemente X X X P: O, AEE 
I: RCT, COA 

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos 
aplicando as propostas de mellora que se 
deducen da avaliación da produción escrita e 
axustándose ás normas ortográficas e 
gramaticais que permiten unha comunicación 
fluída. 

 Aceptablemente X X X P: O, AEE 
I: RCT, COA 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, 
incorporando diversos tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 

 Aceptablemente  X X  P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores 
textuais nas exposicións e nas 
argumentacións. 

 Aceptablemente  X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando 
termos que teñen trazos en común, 

Completamente X X X P: O, AEE 
I: RCT 
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globalizando a información e integrándoa en 
oracións que se relacionen loxicamente e 
semanticamente, evitando parafrasear ou 
texto resumido. 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos 
recoñecendo na escritura o instrumento que é 
capaz de organizar o seu pensamento. 

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

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras 
propias do nivel formal da lingua que 
incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece 
a importancia de enriquecer ou seu 
vocabulario para expresarse oralmente e por 
escrito con exactitude e precisión. 

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

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente unha actitude creativa ante a 
escritura. 

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

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación, participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando escritos 
alleos, ou escribindo e dando a coñecer os 
seus propios. 

 Aceptablemente X X X P: O, AEE 
I: RCL, COA 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica ou uso das 
categorías gramaticais nos textos e utiliza 
este coñecemento para corrixir erros de 

Completamente  X X P: O, AEE 
I: RCT, COA 
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concordancia en textos propios e alleos. 

LCLB3.1.2. 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. 

 Aceptablemente X X X P: O, AEE 
I: RCT, COA 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos 
constitutivos da palabra (raíz e afixos), e 
aplica este coñecemento á mellora da 
comprensión de textos escritos e ao 
enriquecemento do seu vocabulario activo. 

Completamente  X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de 
formación de palabras, distinguindo as 
compostas, as derivadas, as siglas e os 
acrónimos. 

Completamente  X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras 
en frases e textos, diferenciando a palabra 
nuclear do resto de palabras que ou forman, e 
explica ou seu funcionamento no marco da 
oración simple. 

Completamente  X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos u 
funcionamento sintáctico do verbo a partir do 
seu significado, distinguindo os grupos de 
palabras que poden funcionar como 
complementos verbais argumentais e 
adxuntos. 

Completamente  X X P: O, AEE 
I: RCT 
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LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os 
elementos constitutivos da oración simple, 
diferenciando suxeito e predicado e 
interpretando a presenza ou a ausencia do 
suxeito como unha marca da actitude, 
obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

Completamente  X X P:  O, AEE 
I: RCT 

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en 
pasivas e viceversa, e explica os papeis 
semánticos do suxeito (axente, paciente e 
causa). 

Completamente  X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando os 
nexos adecuados e creando oracións novas 
con sentido completo. 

Completamente  X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os 
conectores textuais (de adición, contraste e 
explicación) e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais (substitucións 
pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando a súa función na organización do 
contido do texto. 

 Aceptablemente  X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou 
escritos as formas lingüísticas que fan 
referencia ao emisor e ao receptor ou á 
audiencia (persoa gramatical, uso de 

Completamente  X X P: O, AEE, AEO 
I: RCT 
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pronomes, suxeito axente ou paciente, 
oracións impersoais, etc.). 

LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun 
discurso atendendo á intención comunicativa 
do emisor, identificando a estrutura e a 
disposición de contidos. 

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

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais 
(narración, descrición, explicación e diálogo), 
explica os mecanismos lingüísticos que as 
diferencian e aplica os coñecementos 
adquiridos na produción e na mellora de 
textos propios e alleos. 

Completamente X X X P: O, AEE 
I: RCT, COA 

LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as linguas de 
España e explica algunha das súas 
características diferenciais, comparando 
varios textos, recoñece as súas orixes 
históricas e describe algúns dos seus trazos 
diferenciais. 

 Aceptablemente  X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB3.8.2. Recoñece as variedades 
xeográficas do castelán dentro e fóra de 
España. 

 Aceptablemente  X X P: O, AEE 
I: RCT 

LCLB3.9.1. 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 

 Aceptablemente X X X P: O, AEE 
I: RCT 
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transversais, evitando estereotipos lingüísticos 
ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 

LCLB3.10.1. 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. 

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

Bloque 4. Educación literaria 

LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de 
lectura libre, resumindo ou contido, explicando 
os aspectos que máis chamaron a súa 
atención e ou que a lectura lle achegou como 
experiencia persoal. 

 Aceptablemente X X X P: O, AEE 
I: RCT, PL 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente ou 
seu propio criterio estético perseguindo como 
única finalidade ou pracer pola lectura. 

 Aceptablemente X X X P: O 
I: RCL 

LCLB4.3.1. Compara textos literarios e pezas 
dos medios de comunicación que respondan a 
un mesmo tópico, observando, analizando e 
explicando os puntos de vista segundo ou 
medio, a época ou a cultura, e valorando e 
criticando ou que lle ou ve. 

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

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e 
comparte as súas impresións cos/coas 

 Aceptablemente X X X P: O,,AEO 
I: RCL 
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compañeiros/as. 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados 
aspectos das lecturas propostas ou 
seleccionadas polo alumnado, investigando e 
experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

 Aceptablemente X X X P: AEE 
I: RCT 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección 
de textos literarios, en versión orixinal ou 
adaptados, e representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro, identificando 
o tema, resumindo o seu contido e 
interpretando a linguaxe literaria. 

Completamente X X X P: O, AEE 
I: RCT, PL 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido 
da obra, a intención do/da autor/a e o 
contexto, e o mantemento de temas e formas, 
emitindo xuízos persoais razoados. 

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

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de 
intención literaria a partir de modelos dados 
seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

Ás veces X X X P: AEE 
I: RCT 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura 
como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

Ás veces X X X P: O 
I: RCL 

LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos 
escritos ou orais conclusións e puntos de vista 

 Aceptablemente X X X P: AEE 
I: RCT 
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persoais e críticos sobre as obras literarias 
estudadas, expresándose con rigor, claridade 
e coherencia. 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das 
tecnoloxías da información e da comunicación 
para a realización dúas seus traballos 
educativos. 

 Aceptablemente X X X P: AEE 
I: RCL 

 

4º ESO 

 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de 
textos orais propios dos ámbitos persoal, 
educativo e laboral, identificando a información 
relevante, determinando ou tema e 
recoñecendo a intención comunicativa do/dá 
falante. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos do 
emisor e do contido do texto, analizando 
fontes de procedencia non verbal. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.1.3. Retén información relevante e Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT 
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extrae informacións concretas. 

LCLB1.1.4. Distingue as partes en que se 
estruturan as mensaxes orais e a relación 
entre discurso e contexto. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT 

LCLB1.1.5. Distingue entre información e 
opinión en mensaxes procedentes dos medios 
de comunicación, e entre información e 
persuasión en mensaxes publicitarias orais, 
identificando as estratexias de enfatización e 
expansión. 

Aceptablemente  x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións 
orais. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

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

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos do 
emisor e do contido do texto, analizando 
fontes de procedencia non verbal. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.2.3. Retén información relevante e 
extrae informacións concretas. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO,PE 
I: RCL, RCT 

LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, RCT 
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concretos do contido de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándovos con conceptos persoais, para 
xustificar un punto de vista particular. 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os 
instrumentos adecuados para localizar ou 
significado de palabras ou enunciados 
descoñecidos (demanda axuda, busca en 
dicionarios, lembra ou contexto en que 
aparece, etc.). 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE, PL 
I: RCL 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, 
descritivos, expositivos e argumentativos de 
forma clara, recollendo as ideas principais e 
integrando a información en oracións que se 
relacionen loxicamente e semanticamente. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta ou 
sentido global de debates, coloquios e 
conversas espontáneas identificando a 
información relevante, determinando ou tema 
e recoñecendo a intención comunicativa e a 
postura de cada participante, así como as 
diferenzas formais e de contido que regulan os 
intercambios comunicativos formais e os 
espontáneos. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.3.2. Recoñece e explica as Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, PE 
I: RCL, RCT, AA, COA 
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características da linguaxe conversacional 
(cooperación, espontaneidade, economía e 
subxectividade) nas conversas espontáneas. 

LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións 
particulares de cada participante nun debate, 
coloquio ou conversa espontánea tendo en 
conta ou ton empregado, a linguaxe que 
utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás 
opinións das demais persoas. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os 
argumentos das persoas participantes en 
debates, faladoiros e entrevistas procedentes 
dos medios de comunicación audiovisual, 
valorando de forma crítica aspectos concretos 
da súa forma e o seu contido. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.3.5. Recoñece e asume as regras de 
interacción, intervención e cortesía que 
regulan os debates e calquera intercambio 
comunicativo oral. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, AA. COA 

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

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 
timbre, volume, etc.) a ollada, a colocación, a 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, RCT, AA, COA 
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linguaxe corporal, a xestión de tempos e ou 
emprego de axudas audiovisuais en calquera 
tipo de discurso. 

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

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua como un 
medio para adquirir, procesar e transmitir 
novos coñecementos, para expresar ideas e 
sentimentos, e para regular a conduta. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, AA 

LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de 
forma individual ou en grupo, planificando ou 
proceso de oralidade, organizando ou contido, 
consultando fontes de información diversas, 
xestionando ou tempo e transmitindo a 
información de xeito coherente, aproveitando 
vídeos, gravacións ou outros soportes dixitais. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB1.6.2. Realiza intervencións non 
planificadas, dentro da aula, analizando e 
comparando as similitudes e as diferenzas 
entre discursos formais e espontáneos. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, AA,COA 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias do nivel formal da lingua nas 
súas prácticas orais. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 
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LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e 
claridade, modulando e adaptando a súa 
mensaxe á finalidade da práctica oral. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, 
argumentacións, intervencións públicas, etc., 
recollendo as ideas principais e integrando a 
información en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos 
gramaticais á avaliación e á mellora da 
expresión oral, recoñecendo en exposicións 
orais propias ou alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza 
e repetición de conectores etc.). 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, AA, COA 

LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as normas 
que rexen a cortesía na comunicación oral. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

LCLB1.7.2. Analiza criticamente debates e 
faladoiros procedentes dos medios de 
comunicación, recoñecendo neles a validez 
dos argumentos e valorando criticamente a 
súa forma e o seu contido. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, RCT 

LCLB1.7.3. Participa activamente nos debates 
escolares, respectando as regras de 
intervención, interacción e cortesía que os 
regulan, utilizando unha linguaxe non 

Completamente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, RCT, AA, COA 
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discriminatoria. 

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situacións 
reais ou imaxinarias de comunicación. 

Ás veces x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa 
índole pondo en práctica diferentes estratexias 
de lectura e autoavaliación da súa propia 
comprensión en función do obxectivo e ou tipo 
de texto, actualizando coñecementos previos, 
traballando os erros de comprensión e 
construíndo o significado global do texto. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e secuencia as 
informacións explícitas dos textos. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos 
textos, identificando a idea principal e as 
secundarias, e establecendo relacións entre 
elas. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.1.4. Constrúe ou significado global dun 
texto ou de frases do texto demostrando unha 
comprensión plena e detallada deste. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e ou 
seu contexto, integrándoo e avaliándoo 
criticamente, e realizando hipóteses sobre el. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.1.6. Comprende o significado de 
palabras propias do nivel culto da lingua que 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 
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incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñecendo a importancia de enriquecer o 
seu vocabulario para expresarse con 
exactitude e precisión. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as 
ideas principais, a estrutura e a intención 
comunicativa de textos escritos propios dos 
ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e 
de relacións con organizacións, identificando a 
tipoloxía textual seleccionada (narración, 
exposición, etc.), a organización do contido e 
ou formato utilizado. 

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

LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos 
xéneros xornalísticos informativos e de opinión 
(noticias, reportaxes, editoriais, artigos e 
columnas, cartas á dirección, comentarios e 
crítica). 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.2.3. Comprende e explica os 
elementos verbais e os non verbais, e a 
intención comunicativa dun texto publicitario 
procedente dos medios de comunicación. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE,PE 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas 
nun texto e relaciónaas entre si e co contexto, 
secuénciaas e deduce informacións ou 
valoracións implícitas. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 
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LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, 
expresións, frases ou pequenos fragmentos 
extraídos dun texto en función do seu sentido 
global. 

Completamente x   x   x   P: O, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a 
información dada en esquemas, mapas 
conceptuais, diagramas, gráficas, fotografías, 
etc. 

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

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de 
acordo e desacordo sobre aspectos parciais 
ou globais dun texto. 

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

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación 
sobre o significado dun texto. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais 
persoas. 

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

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma 
diversas fontes de información, integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos 
orais ou escritos. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO, AEE 
I: RCL, RCT 

LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente 
dicionarios impresos ou en versión dixital, 
dicionarios de dúbida e irregularidades da 
lingua, etc. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO, AEE, PL 
I: RCL, RCT 

LCLB2.4.3. Coñece ou funcionamento de 
bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de 

Aceptablemente x   x   x   P: O 
I: RCL, AA, COA 
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bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar os seus escritos (esquemas, árbores, 
mapas conceptuais etc.). 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE 
I: RCL, AA, COA 

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes 
soportes usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais 
cohesionadas, e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para 
aclarar problemas co contido (ideas, estrutura, 
etc.) ou coa forma (puntuación, ortografía, 
gramática e presentación). 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE 
I: RCL,, AA, COA 

LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, a súa 
propia produción escrita e a dos/das seus/súas 
compañeiros/as. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE 
I: RCL,, AA, COA 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e alleos 
aplicando as propostas de mellora que se 
deducen da avaliación da produción escrita. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e 
corrección textos propios dos ámbitos persoal, 
educativo, social e laboral. 

Completamente x   x   x   P: O, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA 
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LCLB2.6.2. Redacta con claridade e 
corrección textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e argumentativos, 
adecuándose aos trazos propios da tipoloxía 
seleccionada. 

Aceptablemente x   x   x   P: O. AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA 

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores 
textuais nos seus escritos. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE, PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo 
de texto, recollendo as ideas principais con 
coherencia e cohesión e expresándoas cun 
estilo propio, evitando reproducir literalmente 
as palabras do texto. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO, AEE, PL 
I: RCL, RCT, AA 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas 
conceptuais que estruturen o contido dos 
textos traballados. 

Completamente x   x   x   P: O, AEE, PE 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado 
dos elementos visuais que poidan aparecer 
nos textos (gráficas, imaxes, etc.). 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE,PE 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos 
recoñecendo na escritura o instrumento que é 
capaz de organizar o seu pensamento. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras 
propias do nivel formal da lingua que incorpora 
ao seu repertorio léxico, e recoñece a 
importancia de enriquecer o seu vocabulario 
para expresarse oralmente e por escrito con 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA 
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exactitude e precisión. 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente unha actitude creativa ante a 
lectura e a escritura. 

Completamente x   x   x   P: O, AEE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das 
tecnoloxías da información e da comunicación, 
participando, intercambiando opinións, 
comentando e valorando escritos alleos, ou 
escribindo e dando a coñecer os seus propios. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que 
adquiren algúns adxectivos, determinantes e 
pronomes en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE, PE 
I: RCL, RCT 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores 
expresivos que adquiren as formas verbais en 
relación coa intención comunicativa do texto 
onde aparecen. 

Aceptablemente  x x   x   P: O,, AEE,PE 
I: RCL, RCT 

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para 
a formación de palabras novas e explica o 
valor significativo dos prefixos e dos sufixos. 

Completamente x     P: O, AEE,PE 
I: RCL, RCT 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, 
verbos e adverbios a partir doutras categorías 
gramaticais, utilizando diversos 
procedementos lingüísticos. 

Completamente x     P: O, AEE, PE 
I: RCL, RCT 
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LCLB3.3.3. Coñece o significado dos 
principais prefixos e sufixos de orixe 
grecolatina e utilízaos para deducir o 
significado de palabras descoñecidas. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE, PE 
I: RCL, RCT 

LCLB3.4.1. Explica todos os valores 
expresivos das palabras que gardan relación 
coa intención comunicativa do texto onde 
aparecen. 

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

LCLB3.4.2. Explica con precisión o significado 
de palabras, e usa a acepción adecuada en 
relación ao contexto en que aparecen. 

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

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras 
fontes de consulta en papel e formato dixital, 
resolve eficazmente as súas dúbidas sobre ou 
uso correcto da lingua e progresa na 
aprendizaxe autónoma. 

Completamente  x   x   P: O, AEE 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións 
simples en oracións compostas, usando 
conectores e outros procedementos de 
substitución para evitar repeticións. 

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

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que 
organiza sintacticamente e semanticamente un 
enunciado, así como os elementos que se 
agrupan arredor dela. 

Aceptablemente x   x   x   P: O,  AEE,PE 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia 
semántica e funcional entre o adxectivo, o 

Aceptablemente   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 
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substantivo e algúns adverbios con oracións 
de relativo, substantivas e adverbiais 
respectivamente, transformando e ampliando 
adxectivos, substantivos e adverbios en 
oracións subordinadas e inseríndoas como 
constituíntes doutra oración. 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos 
da vida cotiá para a observación, reflexión e 
explicación sintáctica. 

Aceptablemente    x   x   P: O,, AEE,PE 
I: RCL, RCT 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e 
escritos aplicando correctamente as normas 
ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 
valor social para obter unha comunicación 
eficiente. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas 
dos xéneros textuais, con especial atención ás 
expositivas e argumentativas, e utilízaas nas 
propias producións orais e escritas. 

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

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación 
comunicativa que determinan os usos 
lingüísticos (tema, propósito, destinatario, 
xénero textual, etc.). 

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

LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos 
máis sobresalientes de textos expositivos e 
argumentativos, relacionándoos coa intención 
comunicativa e o contexto en que se 

Aceptablemente   x   x   P: O, AEE,PE 
I: RCL, RCT, AA, COA 
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producen. 

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os 
procedementos lingüísticos para a expresión 
da subxectividade, e utilízaos nas producións 
propias. 

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

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución 
léxica como un procedemento de cohesión 
textual. 

Aceptablemente   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos 
tipos de conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótese, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de 
referencia interna que proporcionan cohesión 
a un texto. 

Aceptablemente   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT 

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros 
lingüísticos en textos orais ou escritos en 
función da intención comunicativa e do seu 
uso social. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT 

LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o 
rexistro adecuado a cada situación 
comunicativa, e aplícao nos seus discursos 
orais e escritos. 

Completamente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB3.11.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensións sobre libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE 
I: RCL, RCT, AA, COA 
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linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

LCLB3.12.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra desenvolvidos non 
curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e a produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

Bloque 4. Educación literaria 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente 
de interese e autonomía obras literarias 
próximas aos seus gustos e ás súas afeccións. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de 
lectura libre, resumindo o contido, explicando 
os aspectos que máis chamaron a súa 
atención e o que a lectura lle achegou como 
experiencia persoal. 

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

LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o 
seu propio criterio estético perseguindo como 
única finalidade o pracer pola lectura. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 
capacidade de reflexión observando, 
analizando e explicando a relación existente 
entre manifestacións artísticas de todas as 

Ás veces x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL 



ES de Porto do166 Son. Programación do Departamento de LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

curso 218-19 

97  

 

 

épocas (música, pintura, cine, etc.). 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta ou 
mantemento ou a evolución de personaxes-
tipo, temas e formas ao longo dos diversos 
períodos histórico-literarios, ata a actualidade. 

Ás veces x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios e pezas 
dos medios de comunicación que respondan a 
un mesmo tópico, observando, analizando e 
explicando os puntos de vista segundo ou 
medio, a época ou a cultura, e valorando e 
criticando ou que lle ou ve. 

Ás veces x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

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

Ás veces x   x   x   P: O, AEO,  PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB4.3.2. Traballa en equipo determinados 
aspectos das lecturas propostas ou 
seleccionadas polos alumnos, investigando e 
experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

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

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e 
adecuando a voz, apoiándose en elementos 
da comunicación non verbal e potenciando a 
expresividade verbal. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL, AA, COA 

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desenvolvendo progresivamente a 
expresión corporal como manifestación de 

Ás veces x   x   x   P: O, AEO 
I: RCL 
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sentimentos e emocións, respectando as 
producións das demais persoas. 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de 
textos literarios representativos da literatura 
desde ou século XVlll aos nosos días, 
identificando ou tema, resumindo ou seu 
contido e interpretando a linguaxe literaria. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido 
da obra, a intención do/da autor/a e o 
contexto, e o mantemento de temas e formas, 
emitindo xuízos persoais razoados. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE,PE, PL 
I: RCL, RCT, AA, COA 

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de 
intención literaria a partir de modelos dados, 
seguindo as convencións do xénero e con 
intención lúdica e creativa. 

Ás veces x   x   x   P: O, AEE 
I: RCL, AA 

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura 
como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

Ás veces x   x   x   P: O, AEE 
I: RCL, AA 

LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente 
varias fontes de información para desenvolver 
por escrito, con rigor, claridade e coherencia, 
un tema relacionado co currículo de Literatura. 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEE, PL 
I: RCL, RCT, AA 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos 
ou orais conclusións e puntos de vista 
persoais e críticos sobre as obras literarias, 

Aceptablemente x   x   x   P: O, AEO, AEE, PL 
I: RCL, RCT, AA 
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expresándose con rigor, claridade e 
coherencia. 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das 
tecnoloxías da información e da comunicación 
para a realización dúas seus traballos 
educativos. 

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

 

1º BACHARELATO 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

LCL1B1.1.1. Realiza exposicións orais sobre 
temas especializados, consultando fontes de 
información diversa, utilizando as tecnoloxías 
da información e seguindo unha orde 
previamente establecida. 

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

LCL1B1.1.2. Expresar oralmente con fluidez, 
coa entoación, ou ton, timbre e a velocidade 
adecuados ás condicións da situación 
comunicativa. 

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

LCL1B1.1.3. Axusta a súa expresión verbal ás 
condicións da situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.) 
empregando un léxico preciso e especializado 
e evitando ou uso de coloquialismos, 
retrousos e palabras comodín. 

Aceptablemente X X X P:O,AEO 
I:RCL 
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LCL1B1.1.4. Avalía as súas propias 
presentacións orais e as dúas/dás seus/súas 
compañeiros/as, detecta as dificultades 
estruturais e expresivas, e deseña estratexias 
para mellorar as súas prácticas orais e 
progresar na aprendizaxe autónoma. 

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

LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais 
de carácter expositivo, de temas 
especializados e propios do ámbito educativo, 
discriminando a información relevante. 

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

LCL1B1.2.2. Recoñece as formas de 
organización do contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado propio do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural, analiza os recursos verbais e non 
verbais empregados polo emisor, e valóravos 
en función dos elementos da situación 
comunicativa. 

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

LCL1B1.2.3. Escoita de xeito activo, toma 
notas e suscita preguntas coa intención de 
aclarar ideas que non comprendeu nunha 
exposición oral. 

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

LCL1B1.3.1. Recoñece os trazos propios dos 
principais xéneros informativos e de opinión 
procedentes dos medios de comunicación 
social. 

Aceptablemente X X X P:O,AEO 
I:RCL 
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LCL1B1.3.2. Analiza os recursos verbais e 
non verbais utilizados polo emisor dun texto 
xornalístico oral ou audiovisual, valorando de 
forma crítica a súa forma e ou seu contido. 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema 
do currículo con rigor, claridade e corrección 
ortográfica e gramatical. 

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

LCL1B2.1.2. Axusta a súa expresión verbal ás 
condicións da situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.), 
empregando un léxico preciso e 
especializado, e evitando ou uso de 
coloquialismos, retrousos e palabras comodín. 

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

LCL1B2.1.3. Avalía as súas propias 
producións escritas e as dúas/dás seus/súas 
compañeiros/as, recoñecendo as dificultades 
estruturais e expresivas, e deseñando 
estratexias para mellorar a súa redacción e 
avanzar na aprendizaxe autónoma. 

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

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de 
carácter expositivo de tema especializado, 
propios do ámbito educativo ou de divulgación 
científica e cultural, e identifica ou tema e a 
estrutura. 

Completamente X X X P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo, de tema especializado, propios do 
ámbito educativo, distinguindo as ideas 
principais e secundarias. 

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

LCL1B2.2.3. Analiza os recursos verbais e 
non verbais presentes nun texto expositivo de 
tema especializado e valóravos en función dos 
elementos da situación comunicativa 
(intención comunicativa do/dá autor/a, tema e 
xénero textual). 

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

LCL1B2.3.1. Resume ou contido de textos 
xornalísticos escritos informativos e de 
opinión, discriminando a información 
relevante, recoñecendo ou tema e a estrutura 
do texto, e valorando de forma crítica a súa 
forma e ou seu contido. 

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

LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios 
impresos identificando a información e a 
persuasión, recoñecendo os elementos que 
utiliza ou emisor para seducir ou receptor, 
valorando criticamente a súa forma e ou seu 
contido, e rexeitando as ideas 
discriminatorias. 

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

LCL1B2.4.1. Realiza traballos de investigación 
planificando a súa realización, fixando os seus 
propios obxectivos, organizando a información 

Aceptablemente X X X P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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en función dunha orde predefinida, revisando 
ou proceso de escritura para mellorar ou 
produto final e chegando a conclusións 
persoais. 

LCL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
documentarse, consultando fontes diversas e 
avaliando, contrastando, seleccionando e 
organizando a información relevante mediante 
fichas-resumo. 

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

LCL1B2.4.3. Respecta as normas de 
presentación de traballos escritos 
(organización en epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina e bibliografía). 

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

LCL1B2.4.4. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 
realización, a avaliación e a mellora de textos 
escritos propios e alleos. 

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

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

LCL1B3.1.1. Revisa e mellora textos orais e 
escritos propios e alleos, recoñecendo e 
explicando incorreccións de concordancia, 
réxime verbal, ambigüidades semánticas, etc. 

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

LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía gramatical 
adecuada para a explicación lingüística dos 
textos. 

Completamente X X X P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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LCL1B3.2.1. Identifica e explica os usos e 
valores do substantivo nun texto, en relación 
coa intención comunicativa do emisor e a 
tipoloxía textual seleccionada, así como con 
outros compoñentes da situación 
comunicativa (audiencia e contexto). 

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

LCL1B3.2.2. Identifica e explica os usos e 
valóresvos do adxectivo nun texto, en relación 
coa intención comunicativa do emisor e a 
tipoloxía textual seleccionada, así como con 
outros compoñentes da situación 
comunicativa (audiencia e contexto). 

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

LCL1B3.2.3. Identifica e explica os usos e 
valores do verbo nun texto, en relación coa 
intención comunicativa do emisor e a tipoloxía 
textual seleccionada, así como con outros 
compoñentes da situación comunicativa 
(audiencia e contexto). 

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

LCL1B3.2.4. Identifica e explica os usos e 
valores dos pronomes nun texto, en relación 
coa intención comunicativa do emisor e a 
tipoloxía textual seleccionada, así como con 
outros compoñentes da situación 
comunicativa (audiencia e contexto). 

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

LCL1B3.2.5. Identifica e explica os usos e 
valores do artigo determinado e do 

Completamente  X  P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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indeterminado, e de calquera tipo de 
determinantes, en relación coa súa presenza 
ou ausencia coa intención comunicativa do 
emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así 
como con outros compoñentes da situación 
comunicativa (audiencia e contexto). 

LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica 
da oración simple, explicando a relación entre 
os grupos de palabras. 

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

LCL1B3.3.2. Recoñece as oracións activas, 
pasivas, impersoais e medias, contrastando 
as diferenzas entre elas en función da 
intención comunicativa do texto en que 
aparecen. 

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

LCL1B3.3.3. Recoñece e explica ou 
funcionamento das oracións subordinadas 
substantivas en relación co verbo da oración 
principal. 

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

LCL1B3.3.4. Recoñece e explica ou 
funcionamento das oracións subordinadas de 
relativo, identificando ou antecedente que 
modifican. 

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

LCL1B3.3.5. Enriquece os seus textos orais e 
escritos incorporando progresivamente 
estruturas sintácticas variadas e aplicando os 
coñecementos adquiridos para a revisión e a 

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



ES de Porto do166 Son. Programación do Departamento de LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

curso 218-19 

106  

 

 

mellora destes. 

LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos 
estruturais e lingüísticos dos textos narrativos, 
descritivos, expositivos e argumentativos. 

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

LCL1B3.4.2. Analiza e explica os trazos 
formais dun texto nos planos morfosintáctico, 
léxico-semántico e pragmático-textual, 
relacionando ou seu emprego coa intención 
comunicativa do emisor e ou resto de 
condicións da situación comunicativa. 

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

LCL1B3.5.1. Incorpora os procedementos de 
cohesión textual na súa propia produción oral 
e escrita. 

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

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta as 
formas gramaticais que fan referencia ao 
contexto temporal e espacial, e aos 
participantes na comunicación. 

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

LCL1B3.5.3. Valora os recursos expresivos 
empregados polo emisor dun texto en función 
da súa intención comunicativa e do resto dos 
elementos da situación comunicativa, 
diferenciando e explicando as marcas de 
obxectividade e de subxectividade, e os 
procedementos gramaticais de inclusión do 
emisor non texto. 

Aceptablemente  X X P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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LCL1B3.6.1. Coñece e consulta fontes de 
información impresa ou dixital para resolver 
dúbidas sobre ou uso correcto da lingua e 
para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

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

LCL1B3.7.1. Explica, a partir dun texto, a orixe 
e a evolución das linguas de España, así 
como as súas principais variedades dialectais, 
e valora a diversidade lingüística como parte 
do noso patrimonio cultural. 

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

LCL1B3.8.1. Selecciona ou léxico e as 
expresións adecuadas en contextos 
comunicativos que esixen un uso formal da 
lingua, evitando ou uso de coloquialismos, 
imprecisións ou expresións clixé. 

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

LCL1B3.8.2. Explica, a partir dos textos, a 
influencia do medio social non uso da lingua, e 
identifica e rexeita os estereotipos lingüísticos 
que supoñen unha valoración pexorativa cara 
ás persoas usuarias da lingua. 

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

LCL1B3.9.1. 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 

Aceptablemente X X X P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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como persoa plurilingüe. 

LCL1B3.10.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos non 
curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e a produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

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

Bloque 4. Educación literaria 

LCL1B4.1.1. Lle e analiza fragmentos e obras 
significativas desde a Idade Media ao século 
XIX. 

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

LCL1B4.2.1. Identifica as características 
temáticas e formais en relación co contexto, 
ou movemento e ou xénero ao que pertence e 
a obra do/dá autor/a. 

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

LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes 
épocas e constata a evolución de temas e 
formas. 

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

LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente 
fragmentos ou obras significativas desde a 
Idade Media ao século XIX. 

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

LCL1B4.3.2. Detecta as ideas que manifestan 
a relación da obra co seu contexto histórico, 
artístico e cultural. 

Aceptablemente X X X P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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LCL1B4.4.1. Planifica a elaboración de 
traballos de investigación escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 
autores/as da literatura desde a Idade Media 
ata ou século XIX. 

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

LCL1B4.4.2. Obtén a información de fontes 
diversas. 

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

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor ou seu 
propio xuízo crítico. 

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

LITERATURA UNIVERSAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN 

TEMPORALIZACIÓ

N 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS  DE 

AVALIACIÓN 

   1ª AV 2º AV 3ª AV  

Bloque 1. Procesos e estratexias 
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LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos 

completos de obras da literatura universal, 

identificando algúns elementos, mitos ou arquetipos 

creados pola literatura e que chegaron a converterse 

en puntos de referencia da cultura universal. 

  Aceptablemente  x x   x P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  

LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos 

representativos de distintas épocas, situándoas no 

seu contexto histórico, social e cultural, identificando 

a presenza de determinados temas e motivos, e 

recoñecendo as características do xénero e do 

movemento en que se inscriben, así como os trazos 

máis salientables do estilo literario. 

Aceptablemente  x x  x   P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  

 LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras 

narrativas, líricas e dramáticas da literatura 

universal nomeadamente significativas e 

relaciónaas coas ideas estéticas dominantes do 

momento en que se escribiron, analizando as 

vinculacións entre elas e comparando a súa forma 

de expresión. 

Aceptablemente x  x  x   P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  
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. LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a 

literatura e o resto das artes, interpretando de xeito 

crítico algunhas obras ou fragmentos significativos 

adaptados a outras manifestacións artísticas, 

analizando as relacións, as similitudes e as 

diferenzas entre diferentes linguaxes expresivas. 

Aceptablemente  x  x  x  P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT   

 LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes 

épocas e describe a evolución de determinados 

temas e formas creados pola literatura. 

 Aceptablemente x  x   x  P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  

 LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes 

temas e formas da literatura noutras manifestacións 

artísticas da cultura universal. 

 Aceptablemente x   x x   P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  

LUB1.4.1. Compara textos literarios da literatura 

universal e textos das literaturas galega e española 

da mesma época, e recoñece as influencias mutuas 

e o mantemento de determinados temas e formas. 

 Aceptablemente x  x  x   P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  
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Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal 

 LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de 

distintas épocas, interpretando o seu contido de 

acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e 

formas literarias, así como sobre períodos e 

autores/as significativos/as. 

Aceptablemente x   x  x  P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  

  

 LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre unha obra 

lida na súa integridade, relacionándoa co seu 

contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, 

co significado e a relevancia do/da autor/a na época 

ou na historia da literatura, e consultando fontes de 

información diversas. 

Aceptablemente  x x  x   P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  
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 LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou escritas 

planificadas integrando coñecementos literarios e 

lectura, cunha correcta estruturación do contido, 

argumentación coherente e clara das propias 

opinións, consulta e cita de fontes, selección de 

información relevante e utilización do rexistro 

apropiado e da terminoloxía literaria necesaria 

Aceptablemente x  x  x   P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  

 LUB2.3.2. Explica oralmente ou por escrito os 

cambios significativos na concepción da literatura e 

dos xéneros literarios, en relación co conxunto de 

circunstancias históricas, sociais e culturais, e 

establecendo relacións entre a literatura e o resto 

das artes 

Aceptablemente 
x   x  x  P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  

LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito unha obra 

literaria, recoñecendo a lectura como unha fonte de 

enriquecemento da propia personalidade e como un 

medio para profundar na comprensión do mundo 

interior e da sociedade 

Aceptablemente 
 x x   x  P:O,AEO,AEE,PE 

I:RCL,RCT  
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2º BACHARELATO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

LCL2B1.1.1. Recoñece as formas de 
organización do contido nunha argumentación 
oral, analizando os recursos verbais e non 
verbais empregados polo emisor e 
valorándovos en función dos elementos da 
situación comunicativa. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO 
I:RCL 

LCL2B1.1.2. Analiza os recursos verbais e non 
verbais presentes en textos orais 
argumentativos e expositivos procedentes dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando os aspectos formais 
e expresivos coa intención do emisor, ou 
xénero textual e ou resto dos elementos da 
situación comunicativa. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
 

LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito ou contido 
de textos orais argumentativos e expositivos 
procedentes dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, 
discriminando a información relevante. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO 
I:RCL 

LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios 
sonoros e audiovisuais, identificando a 
información e a persuasión, recoñecendo os 
elementos que utiliza ou emisor para seducir 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO 
I:RCL 
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ou receptor, valorando criticamente a súa 
forma e ou seu contido, e rexeitando as ideas 
discriminatorias. 

LCL2B1.4.1. Planifica, realiza e avalía 
presentacións educativas orais de forma 
individual ou en grupo sobre un tema polémico 
de carácter educativo ou da actualidade social, 
científica ou cultural, analizando posturas 
enfrontadas e defendendo unha opinión propia 
mediante argumentos convincentes. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO 
I:RCL 

LCL2B1.4.2. Compila información e apoios 
audiovisuais ou gráficos, consultando fontes 
de información diversa e utilizando 
correctamente os procedementos de cita. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO 
I:RCL 

LCL2B1.4.3. Clasifica e estrutura a 
información obtida, elaborando un guión da 
presentación. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO 
I:RCL 

LCL2B1.4.4. Expresar oralmente con 
claridade, precisión e corrección, axustando a 
súa actuación verbal e non verbal ás 
condicións da situación comunicativa, e 
utilizando os recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO 
I:RCL 

LCL2B1.4.5. Avalía as súas presentacións 
orais e as dous/dás seus/súas 
compañeiros/as, detectando as dificultades 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO 
I:RCL 
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estruturais e expresivas, e deseñando 
estratexias para mellorar as súas prácticas 
orais e progresar na aprendizaxe autónoma. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

LCL2B2.1.1. Comprende ou sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo e 
argumentativo propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, 
identificando a intención comunicativa do 
emisor e a súa idea principal. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo e argumentativo propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, diferenciando as ideas principais 
e as secundarias. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B2.1.3. Analiza a estrutura de textos 
expositivos e argumentativos procedentes dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, identificando os tipos de 
conectores e organizadores da información 
textual. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos e 
argumentativos propios usando ou rexistro 
adecuado á intención comunicativa, 
organizando enunciar en secuencias lineais 
cohesionadas e respectando as normas 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 



ES de Porto do166 Son. Programación do Departamento de LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

curso 218-19 

117  

 

 

ortográficas e gramaticais, e revisa a súa 
produción escrita para mellorala. 

LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un tema 
do currículo con rigor, claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, aplicando os 
coñecementos gramaticais e pragmáticos, 
para mellorar a expresión escrita. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B2.2.2. Nas súas producións escritas 
axusta a súa expresión ás condicións da 
situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, xénero textual, 
etc), empregando os recursos expresivos 
propios do rexistro formal e evitando ou uso de 
coloquialismos. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B2.2.3. Avalía as súas propias 
producións escritas e as dúas/dás seus/súas 
compañeiros/as, recoñecendo as dificultades 
estruturais e expresivas, recorrendo a obras 
de consulta tanto impresas como dixitais para 
a súa corrección, e deseñando estratexias 
para mellorar a súa redacción e avanzar na 
aprendizaxe autónoma. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B2.3.1. Realiza traballos educativos 
individuais e en grupo sobre un tema 
controvertido do currículo ou da actualidade 
social, cultural ou científica, planificando a súa 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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realización, fixando os seus propios 
obxectivos, contrastando posturas 
enfrontadas, e organizando e defendendo 
unha opinión propia mediante distintos tipos 
de argumentos. 

LCL2B2.3.2. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
documentarse, consultando fontes diversas, 
avaliando, contrastando, seleccionando e 
organizando a información relevante mediante 
fichas-resumo. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B2.3.3. Respecta as normas de 
presentación de traballos escritos: 
organización en epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, bibliografía… 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B2.4.1. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-semánticos e 
pragmático-textuais presentes nun texto 
expositivo ou argumentativo procedente dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, utilizando a terminoloxía 
gramatical adecuada e pondo de manifesto a 
súa relación coa intención comunicativa do 
emisor e cos trazos propios do xénero textual. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e utiliza os 
recursos gramaticais (substitución pronominal, 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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uso reiterado de determinadas estruturas 
sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-
semánticos (substitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, reiteracións léxicas, 
etc.) que proporcionan cohesión aos textos 
escritos. 

LCL2B2.4.3. Recoñece e explica os 
procedementos de cita (estilo directo, indirecto 
ou indirecto libre, e cita encuberta) presentes 
en textos expositivos e argumentativos, así 
como a súa función non texto. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

LCL2B3.1.1. Explica os procedementos de 
formación das palabras diferenciando entre 
raíz e afixos, e explicando ou seu significado. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.1.2. Recoñece e explica a 
procedencia grecolatina de grande parte do 
léxico español e valora ou seu coñecemento 
para a dedución do significado de palabras 
descoñecidas. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.2.1. Identifica e explica os usos e 
valóresvos das categorías gramaticais, en 
relación coa intención comunicativa do emisor, 
coa tipoloxía textual seleccionada e con outros 
compoñentes da situación comunicativa 
(audiencia e contexto). 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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LCL2B3.2.2. Selecciona ou léxico e a 
terminoloxía adecuados en contextos 
comunicativos que esixen un uso formal e 
especializado da lingua, evitando ou uso de 
coloquialismos, imprecisións ou expresións 
clixé. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.3.1. Explica con propiedade ou 
significado de palabras ou expresións, 
diferenciando ou seu uso denotativo e 
connotativo, e relacionándoo coa intención 
comunicativa do emisor. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as 
relacións semánticas entre as palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia e 
homonimia) como procedemento de cohesión 
textual. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas 
sintácticas e explica a relación funcional e de 
significado que establecen co verbo da oración 
principal, empregando a terminoloxía 
gramatical adecuada. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.5.1. Enriquece os seus textos orais e 
escritos incorporando estruturas sintácticas 
variadas e aplicando os coñecementos 
adquiridos para a revisión e a mellora destes. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos 
adquiridos sobre as estruturas sintácticas dos 
enunciados para a realización, autoavaliación 
e mellora dúas propios textos orais e escritos, 
tomando conciencia da importancia do 
coñecemento gramatical para ou uso correcto 
da lingua. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.6.1. Recoñece, analiza e explica as 
características lingüísticas e os recursos 
expresivos de textos procedentes dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando os usos lingüísticos 
coa intención comunicativa do emisor e ou 
resto dos elementos da situación 
comunicativa, e utilizando a análise para 
afondar na comprensión do texto. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.6.2. Aplica os coñecementos sobre ou 
funcionamento da lingua á comprensión, á 
análise e ao comentario de textos de distinto 
tipo procedentes dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial, 
relacionando os usos lingüísticos (marcas de 
obxectividade e subxectividade; referencias 
deícticas temporais, espaciais e persoais, e 
procedementos de cita) coa intención 
comunicativa do emisor e ou resto dos 
elementos da situación comunicativa. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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LCL2B3.6.3. Recoñece e explica os 
procedementos de inclusión do emisor e do 
receptor non texto. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.6.4. Recoñece e explica as 
referencias deícticas, temporais, espaciais e 
persoais nos textos. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.6.5. Recoñece, explica e utiliza os 
procedementos de cita. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios e 
alleos, recoñecendo e explicando as súas 
incorreccións (concordancias, réxime verbal, 
ambigüidades sintácticas, coloquialismos, 
etc.), con criterios gramaticais e terminoloxía 
apropiada, co obxecto de mellorar a expresión 
escrita e avanzar na aprendizaxe autónoma. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.7.1. Recoñece, explica e utiliza en 
textos propios e alleos as formas de estruturar 
os textos expositivos e argumentativos. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.8.1. Expresa as súas experiencias de 
lectura de obras de diferente tipo, xénero, etc., 
e as súas experiencias persoais en relación co 
novo texto, para chegar a unha mellor 
comprensión e interpretación deste. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.9.1. Coñece a situación actual da 
lingua española non mundo diferenciando os 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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usos específicos da lingua non ámbito dixital. 

LCL2B3.9.2. Coñece as orixes históricas do 
español en América e as súas principais áreas 
xeográficas, recoñecendo nun texto oral ou 
escrito algúns dos trazos característicos e 
valorando as súas variantes. 

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

LCL2B3.10.1. 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. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B3.11.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra desenvolvidos non 
curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e a produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

Bloque 4. Educación literaria 

LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con 
coherencia e corrección as características 
temáticas e formais dúas principais 
movementos do século XX ata os nosos días, 
mencionando os autores e obras máis 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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representativas. 

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, 
de ser ou caso, de obras completas do século 
XX ata os nosos días, relacionando ou contido 
e as formas de expresión coa traxectoria e ou 
estilo do/dá seu/súa autor/a, ou seu xénero e 
ou movemento literario ao que pertence. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes 
épocas, e describe a evolución de temas e 
formas. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico 
fragmentos ou obras completas significativos 
da literatura do século XX ata os nosos días, 
recoñecendo as ideas que manifestan a 
relación da obra co seu contexto histórico, 
artístico e cultural. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema 
da historia da literatura do século XX ata os 
nosos días, expondo as ideas con rigor, 
claridade, coherencia e corrección, e 
achegando unha visión persoal. 

Completamente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 

LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel 
ou en formato dixital sobre un tema do 
currículo de literatura do século XX ata os 
nosos días, extraendo a información relevante 
para ampliar coñecementos sobre o tema. 

Aceptablemente x   x   x   P:O,AEO,AEE,PE 
I:RCL,RCT 
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Somos conscientes da gran  importancia das TIC no ensino que nos permiten incrementar a motivación do alumnado e acadar unha maior 
individualización do proceso educativo. Utilizarémolas para comunicarnos entre compañeiros do noso e doutros centros; usaremos Classroom 
como ferramenta a partir de 3º de ESO e outros recursos como o blog da biblioteca, aula virtual, Intranet… 
 
En canto ás 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 multidiscipilinar 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. 
de procedementos e instrumentos de avaliación. 
 
Lenda de procedementos e instrumentos de avaliación: 
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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 elaboración de traballos escritos.* 
●    PE: exames 
●    PL: proba de lectura 
*Tanto as AEO como as AEE poderán recLendaollerse 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. 
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). 
 

 

6º. METODOLOXIA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS 
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Segundo o artigo 11 do DECRETO 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, que trata dos principios metodolóxicos de todas as materias nas etapas da 
ESO, 
1. Os centros docentes elaborarán as súas propostas pedagóxicas para esta etapa desde a consideración da atención á diversidade e do 
acceso de todo o alumnado á educación común. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de 
aprendizaxe, favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan a aprendizaxe en equipo. […] 
2. A metodoloxía didáctica nesta etapa será especialmente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo do 
alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 
6. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e(( se)) fomentará a correcta expresión 

oral e escrita […] a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a 
comunicación, o emprendimiento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 
7. A fin de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á lectura na práctica docente de todas as 
materias. 
8. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para 
desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
9. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe 
integradas que permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 
Si atémonos ao explicado con anterioridade, só as metodoloxías activas, nas que o alumno sexa o protagonista reflexivo e analítico da 
comunicación, terán cabida na nosa materia. 
Resulta evidente que a materia de Lingua castelá e Literatura, xunto coa Lingua galega e Literatura son fundamentais para alcanzar estes 
obxectivos metodolóxicos en todas as demais e para servir de base ao traballo das outras materias no terreo da formalización dos 
coñecementos dos alumnos nunha contorna comunicativo adecuado á súa idade e desenvolvemento. 
 

6.2. A NOSA METODOLOXÍA 

A nosa metodoloxía estará inspirada nos seguintes principios xerais: 
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1. O papel activo do alumnado. É o alumno quen modifica e reelabora os seus esquemas de coñecemento, construíndo a súa propia 
aprendizaxe. 

2. O proceso de ensinanza garantirá a funcionalidade das aprendizaxes a través do desenvolvemento das competencias básicas, de tal 
maneira que sexa posible a aplicación práctica do coñecemento adquirido e, sobre todo, que os contidos sexan necesarios e útiles para 
levar a cabo outras aprendizaxes.  

3. Os contidos presentaranse cunha estruturación clara das súas relacións, incluíndo a interrelación entre distintos contidos dunha mesma 
materia.      

4. Así mesmo, a adaptación dos principios básicos do método científico nas diferentes materias debe favorecer o desenvolvemento de 
procesos cognitivos, a autorregulación e a valoración da propia aprendizaxe. Por iso, na nosa programación de actividades incidimos 
naquelas que permitan a resolución de problemas e a procura, selección e proceso. 

As tecnoloxías da información e a comunicación constituirán unha ferramenta cotiá nas actividades de ensinanza e aprendizaxe, como 
instrumento de traballo para explorar, analizar e intercambiar información.  
Os métodos de traballo gardan unha estreita relación co clima da aula e coa convivencia. Por iso, deben conter os necesarios elementos de 
variedade, de adaptación e de equilibrio entre o traballo persoal e o cooperativo.  
A diversidade de capacidades, motivacións e intereses do alumnado require a formulación dun currículo flexible, capaz de dar resposta a esa 
diversidade. Por isto, a concreción do currículo permitirá incorporar procedementos diversos que susciten o interese do alumnado e que 
favorezan diversos tipos de agrupamentos para facilitar a motivación dos alumnos e o proceso de ensinanza e aprendizaxe. 
 
O Currículo contempla para a materia de Lingua castelá e Literatura as seguintes directrices didácticas concretas: 
  
1-  APRENDIZAXE POR COMPETENCIAS Propoñemos actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara 
aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 
2-  TRABALLO POR PROXECTOS  OU COLABORATIVO E EN EQUIPO. A nosa acción educativa procurará a integración de distintas 
experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de 
aprender por si mesmos. 
3-  INTEGRACIÓN das TICS. Orientamos a aprendizaxe da lingua cara a mellora dos usos comunicativos. Comprendemos ou uso das TIC non 
marco de proxectos de comunicación, inscritos en situacións reais, que teñan sentido para ou alumnado e cuxa finalidade sexa a produción e 
comprensión de textos reais tanto de carácter oral coma escrito. 
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 4-ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. Temos en conta a atención á diversidade e a consideración dos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe do 
alumnado, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo que posibiliten a resolución conxunta das tarefas, e potencien a inclusión do 
alumnado. 
Non bacharelato teremos en conta tamén os seguintes principios específicos desta etapa educativa: 
 1-      A metodoloxía favorecerá ou traballo individual e en grupo, ou pensamento autónomo, crítico e rigoroso, ou uso de técnicas e hábitos de 
investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do 
apreso. 
 2-     As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo 
seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 
3    -Ou alumnado de bacharelato debe adquirir un manexo adecuado da información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, 
incluída a biblioteca escolar. 
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6.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

 

1º ESO 

AVA 
LIA 
CIÓ
N 

CONTIDOS OFICIAIS 
 

ACTIVIDADES DE AULA METODOLOXÍA UNIDADES 
LIBRO DE 
TEXTO 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 
 

1º    
 
 
 

B1.1- B1.2-B1.3-B1.4-B1.5 
B2.1- B2.2-B2.3-B2.4-B2.5 
B3.1- B3.2-B1.3-B3.4-B3.5-
B3.6- B3.7-B3.8 
B4.1- B4.2-B4.3-B1.4-B1.5 

-Tentaranse facer , dependendo do 
grupo,Os  xogos colaborativos, as 
actividades Escoito e Falo e as que 
teñen  que ver cos exercicios da 
actividade. 
-Para as actividades  da parte da 
Comprensión lectora utilizarase as 
lecturas propostas para este curso e as 
guías de lectura feitas co esta 

finalidade. 
-marcapáxinas(nº do carné da 
biblioteca, citar una novela) 
-cartel publicitario ou unha postal. 
-elaboración dunha presentación Power 
Point relacionada ca novela Fernando 
el Temerario 

 
. 

● Libro de texto 
● libro de lectura 
● Guías de lectura 
● Traballo individual 
● Presentación de un power 

point 
● Classroom 
● Etikeles 
● Cartulinas,lápices de colores. 
● Aula virtual IES de Porto do 

Son  
 

9-10-11-12  
1ª 
avaliación 

2º 
 
 
 

B1.1- B1.2-B1.3-B1.4-B1.5 
B2.1- B2.2-B2.3-B2.4-B2.5 
B3.1- B3.2-B1.3-B3.4-B3.5-
B3.6- B3.7-B3.8 

-Tentaranse facer , dependendo do 
grupo, os Xogos colaborativos, as 
actividades Escoito e Falo e as que 
teñen  que ver cos exercicios da 
actividade. 

● Libro de texto 
● libro de lectura 
● Guías de lectura 
● Traballo individual e grupal 

5,6,7,8 2ª 
Avaliación 
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B4.1- B4.2-B4.3-B1.4-B1.5 -Para as actividades  da parte da 
Comprensión lectora utilizarase as 
lecturas propostas para este curso e as 
guías de lectura feitas co esta 
finalidade. 
-Elaboración dun texto narrativo ( un 
óceano de amor) 

-Exposición oral: tema relacionado co 
libro de lectura El jorobado de Notre 
Dame 

 

● Classroom 
● Etikeles 

3º 
 
 
 
 

B1.1- B1.2-B1.3-B1.4-B1.5 
B2.1- B2.2-B2.3-B2.4-B2.5 
B3.1- B3.2-B1.3-B3.4-B3.5-
B3.6- B3.7-B3.8 
B4.1- B4.2-B4.3-B1.4-B1.5 

-Tentaranse facer , dependendo do 
grupo, os Xogos colaborativos, as 
actividades Escoito e Falo e as que 
teñen  que ver cos exercicios da 
actividade. 
-Para as actividades  da parte da 
Comprensión lectora utilizarase as 
lecturas propostas para este curso e as 
guías de lectura feitas co esta 
finalidade. 
-Elaboración dun poemario. 

-Elaboración dun traballo de 

investigación sobre o seu 
entorno(interdisciplinar) 

● Libro de texto 
● libro de lectura 
● Guías de lectura 
● Traballo en grupo 
● Classroom 
● Con brillo de cometa 
● Power point 
● Etikeles 

1-2-3-4 3ª 
Avaliación 
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2º ESO 

AVA 
LIA 
CIÓ
N 

CONTIDOS OFICIAIS 
 

ACTIVIDADES DE AULA METODOLOXÍA UNIDADE
S LIBRO 
DE TEXTO 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

1º    
 
 
 

B1.1- B1.2-B1.3-B1.4-B1.5-
B1.6-B1.7 
B2.1- B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-2.6 
B3.1- B3.2-B1.3-B3.4-B3.5-
B3.6- B3.7-B3.8-B3.9-B3.10 
B4.1- B4.2 

-Tentaranse facer, dependendo do 
grupo, os xogos colaborativos, as 
actividades Escoito e Falo e as que 
teñen  que ver cos exercicios da 
actividade. 
-Para as actividades da parte de 
Comprensión lectora utilizaranse as 
lecturas propostas para este curso e 
as guías de lectura feitas con esta 
finalidade. 
-Webquest sobre a orixe dos seus 
nomes. 
 

Libro de texto 
Guías de lectura 
Traballo individual 
Power point 
Classroom 
 

1,2,3,4. 1ª 
avaliación 

2º 
 
 
 

B1.1- B1.2-B1.3-B1.4-B1.5-
B1.6-B1.7 
B2.1- B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-2.6 
B3.1- B3.2-B1.3-B3.4-B3.5-
B3.6- B3.7-B3.8-B3.9-B3.10 
B4.1- B4.2 

-Tentaranse facer , dependendo do 
grupo, os Xogos colaborativos, as 
actividades Escoito e Falo e as que 
teñen  que ver cos exercicios da 
actividade. 
-Para as actividades da parte de 
Comprensión lectora utilizaranse as 
lecturas propostas para este curso e 
as guías de lectura feitas con esta 
finalidade. 
-Elaboración dun traballo escrito sobre 
o tema interdisciplinar. 

Libro de texto 
Guías de lectura 
Traballo en grupo 
Documento DOC 
Classroom 
 

5,6,7,8 2ª 
avaliación 

3º 
 

B1.1- B1.2-B1.3-B1.4-B1.5-
B1.6-B1.7 

-Tentaranse facer, dependendo do 
grupo, os Xogos colaborativos, as 

Libro de texto 
Guías de lectura 

9,10,11,12 3ª 
avaliación 
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B2.1- B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-2.6 
B3.1- B3.2-B1.3-B3.4-B3.5-
B3.6- B3.7-B3.8-B3.9-B3.10 
B4.1- B4.2 

actividades Escoito e Falo e as que 
teñen  que ver cos exercicios da 
actividade. 
-Para as actividades da parte de 
Comprensión lectora utilizaranse as 
lecturas propostas para este curso e 
as guías de lectura feitas con esta 
finalidade. 
-Dramatización dun fragmento de 
teatro. 

 

Traballo en grupo 

 
 
 
 
 

3ºESO 

 

AVA 
LIA 
CIÓ
N 

CONTIDOS OFICIAIS 
 

ACTIVIDADES DE AULA METODOLOXÍA UNIDADES 
LIBRO DE 
TEXTO 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

1º    
 
 
 

B1.1- B1.2-B1.3-B1.4-B1.5-B1.6 
B2.1- B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-
B2.6-B2.7-B2.8 
B3.1- B3.2-B1.3-B3.4-B3.5-
B3.6- B3.7-B3.8-B3.9-B3.10-
B3.11 

-Tentaranse facer, dependendo 
do grupo, os Xogos 
colaborativos, as actividades 
Escoito e Falo e as que teñen  
que ver cos exercicios da 
actividade. 

Libro de texto 
Guías de lectura 
Documento Doc 
Internet 

1,2,3,4. 1ª 
Avaliación 
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B4.1- B4.2-B4.3-B1.4 -Para as actividades da parte 
de Comprensión lectora 
utilizaranse as lecturas 
propostas para este curso e as 
guías de lectura feitas con esta 
finalidade. 
-”Caza del tesoro” sobre o 
Romancero. 

2º 
 
 
 

B1.1- B1.2-B1.3-B1.4-B1.5-B1.6 
B2.1- B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-
B2.6-B2.7-B2.8 
B3.1- B3.2-B1.3-B3.4-B3.5-
B3.6- B3.7-B3.8-B3.9-B3.10-
B3.11 
B4.1- B4.2-B4.3-B1.4 

-Tentaranse facer, dependendo 
do grupo, os Xogos 
colaborativos, as actividades 
Escoito e Falo e as que teñen  
que ver cos exercicios da 
actividade. 
-Para as actividades da parte 
de Comprensión lectora 
utilizaranse as lecturas 
propostas para este curso e as 
guías de lectura feitas con esta 
finalidade. 
-Elaboración dun traballo 
escrito sobre o tema 
interdisciplinar. 

Libro de texto 
Guías de lectura 
Traballo en grupo 
Documento DOC 
Classroom 

5,6,7,8 2ª 
avaliación 

3º 
 
 
 
 

B1.1- B1.2-B1.3-B1.4-B1.5-B1.6 
B2.1- B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-
B2.6-B2.7-B2.8 
B3.1- B3.2-B1.3-B3.4-B3.5-
B3.6- B3.7-B3.8-B3.9-B3.10-

-Tentaranse facer, dependendo 
do grupo, os Xogos 
colaborativos, as actividades 
Escoito e Falo e as que teñen  
que ver cos exercicios da 

Libro de texto 
Guías de lectura 
Traballo en grupo 
Do you buzz (TIC) 

9,10,11,12 3ª 
Avaliación 
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B3.11 
B4.1- B4.2-B4.3-B1.4 

actividade. 
-Para as actividades da parte 
de Comprensión lectora 
utilizaranse as lecturas 
propostas para este curso e as 
guías de lectura feitas con esta 
finalidade. 
-Currículum vitae dun escritor 
estudado no curso 

4º ESO 

 

AVA 
LIA 
CIÓ
N 

CONTIDOS OFICIAIS 
 

ACTIVIDADES DE AULA METODOLOXÍA UNIDADES 
LIBRO DE 
TEXTO 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

1º    
 
 
 

B1.1- B1.2-B1.3-B1.4-B1.5-
B1.6-B1.7- 
B1.8 
B2.1- B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-
B2.6-B2.7 
-B2.8 B2.9- 
B4.1 B4.2 B4.3 

Exercicios das unidades do libro. 
Comentario literario das obras 
románticas. 
Lectura e comentario dunha novela do 
realismo: Marianela. 

Exposición oral sobre a emerxencia 
climática oas migracións 

Libro de texto 
Guías de lectura 
Classroom 
Drive 
Exposicións orais con apoio 
power point 
Interacción constante na aula 

1,2,3,4 1ª 
avaliación 

2º 
 
 
 

B3.1- B3.2-B1.3-B3.4-B3.5-
B3.6- B3.7-B3.8-B3.9-B3.10-
B3.11- 
B3.12 

Exercicios das unidades do libro 
Traballo escrito sobre a antoloxía 
poética proposta: Las cuatro 
estaciones 

Libro de texto 
Classroom 
Drive 
Guías de lectura 

5,6,7,8 2ª 
avaliación 
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B4.1- B4.2-B4.3-B.4.4 
 

Recitados poéticos 
Comentarios literarios e críticos 

Gravacións na radio 
Traballo en equipo 
Interacción constante na aula 

3º 
 
 
 
 

B.1,1 B.12 B.1 .3 B.1.4 
B.2.1 B.2.2 B .2.3 B.2.6 B.2.7 
B.3.3 B.3.4 B.3.6 
B.4.1 B.4.3 B.4.4 

Exercicios das unidades do libro 
 Lecturas dramatizadas de La casa de 
Bernarda Alba. 
Comentarios literarios e críticos 

Libro de texto 
Classroom 
Drive 
Guías de lectura 
Gravacións na radio 
Interacción constante na aula 

9,10,11,12 3ª 
avaliación 

 

1º BACHARELATO 

 

AVA 
LIA 
CIÓ
N 

CONTIDOS OFICIAIS 
 

ACTIVIDADES DE AULA METODOLOXÍA UNIDADE
S LIBRO 
DE 
TEXTO 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 
sesións 

1º    
 
 
 

B.1.1 
B.1.2,B.1.3,B.1.4,B.2.1,B.2.2 
B.3.1,B.3.2 
B.4.1 

Exercicios do libro de texto 
 
Traballos e exposición oral 

Libro de texto 
Guías de lectura 
 

1,2,3,7 1ªAvaliación 

2º 
 
 
 

B.2.2,B2.3,B.2.4,B.3.3.B.3.4.B.3
.5 
B.3.6,B.3.7,B.3.8 
B.4.2 

Exercicios do libro de texto 
Traballos escritos 

Libro de texto 
Guías de lectura 
 

4,5,6,8 2ª Avaliación 

3º 
 

B.3.9,B.3.10,B.3.11,B.3.12,B.3.
14 

Exercicios do libro de texto 
Traballos e exposición oral 

Libro de texto 
Guías de lectura 

9,10,11,1
2 

3ª Avaliación 
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B.3.15,B.3.16 
B.4.2,B4.3,B4.4,B.4.5,B.4.6 

 

 

 
 
 
 
1º BAC LIT UNIVERSAL 
 

AVALI

ACION 

CONTIDOS OFICIAIS ACTIVIDADES DE AULA METODOLOXÍA UNIDADE

S LIBRO 

DE 

TEXTO 

TEMPORA

LIZACIÓN 

sesións 

1º B1.1, B1.2,B1.3,B1.4, 

B2.1,B2.2,B2.3,B2.4, 

B2.5,B2.6  

Traballos e exposición oral 

Traballos escritos 

Resumes 

Lectura de textos  

Apuntes  e material fotocopiado 

libros de lectura 

material audiovisual 

Power point 

 

   1ºav 

2º B1.1, B1.2,B1.3,B1.4, 

B2.1,B2.2,B2.3 B2.4, 

B2.5,B2.6  

Traballos e exposición oral 

Traballos escritos 

Resumes 

 Apuntes  e material fotocopiado 

libros de lectura 

material audiovisual 

   2ºav 
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Lectura de textos   Power point 

3º B1.1, B1.2,B1.3,B1.4, 

B2.1,B2.2,B2.3 B2.4, 

B2.5 ,B2.6  

 Traballos e exposición oral 

Traballos escritos 

Resumos 

Lectura de textos  

 Apuntes  e material fotocopiado 

libros de lectura 

material audiovisual 

Power point 

   3ºav 

 

2º BACHARELATO 

 

AVA 
LIA 
CIÓ
N 

CONTIDOS OFICIAIS 
 

ACTIVIDADES DE AULA METODOLOXÍA UNIDADES 
LIBRO DE 
TEXTO 

TEMPORA 
LIZACIÓN 

1º    
 
 
 

B.1.1 B1.2 
B.2.1 B.2.2 B.2.3 
B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 
B.3.6 B3.7 B.3.9 B.3.10 B.3.11 
B.3.12 B.3.13 
B.4.1,B.4.2 B.4,3 

exercicios do libro de texto 
comentarios críticos de 
diversos exames de 
selectividade 
exercicios de gramática 
control de lectura de Crónica 
de una muerte anunciada 

Libro de texto 
 
Guías de lectura 

1,2,3,4  
1º 
Avaliación 

2º 
 
 
 

B.1.3 
B.2.1 B.2.2 
B.311 B3.12 B.3.13 
B.4.1 B.4.2 B.4.3 

exercicios libro de texto 
comentarios e vocabulario 
exercicios de gramática 
control de lectura de La 

Libro de texto 
 
Guías de lectura 

5,6,7,8  
2ª 
Avaliación 
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verdad sobre el caso 
Savolta e El romancero 
gitano 

3º 
 
 
 
 

B.2.2 
B.3.11 B.3.12.B.3.14 B.3.15 
B.3.17 
B.4.1 B.4.2 

Exercicios libro de texto 
exames selectividade ou tipo 
selectividade 
control de lectura de La 
fundación 

Libro de texto 
 
Guías de lectura 

9,10,11,12 3ª 
Avaliación 

 

7º. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

❖ Variedade de instrumentos didácticos. 
A presenza de distintos formatos (libro do alumno, fotocopias, documentos dixitais)  deben intervir non proceso de ensino-

aprendizaxe contribuíndo a desenvolver as capacidades e as competencias básicas dos alumnos, así como a enriquecer a súa 
experiencia de aprendizaxe. 
 

❖ Propostas de diversos tratamentos didácticos. 
Realización de resumos, esquemas, sínteses, redaccións, debates, comentarios de texto, traballos monográficos, etc., que 

nos axudan a que os alumnos e alumnas poidan captar ou coñecemento desde diversas ópticas. 
 

❖ O emprego do libro de texto como recurso base. 
É de uso obrigatorio (e por tanto, forma parte do material que ou alumno debe traer diariamente á clase xunto co 

correspondente caderno da materia). Corresponder coa seguinte ficha técnica: 
LIBRO DE TEXTO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA    
Vicens vives., para todos os cursos da ESO 

           Casals, 1º de bacharelato e 2º de bacharelato 
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❖ Emprego das ferramentas do blog da biblioteca ETIKELES 

 
❖ Emprego dos ordenadores Abalar no 1º ciclo de ESO. 

 Cada alumno conta case sempre cun ordenador (ás veces están avariados ou sen batería) para o seu individual , o que 
permite levar a cabo  actividades que poñan en práctica estándares do TIC e tamén da propia materia. 

❖  Uso das ferramentas google: classroom e DRIVE 

Algunhas das actividades anteriores continúanse na casa a través do dominio ieson.gal con ferramentas como o DRIVE ou 
Classroom. 

Son ferramentas habituais nos cursos superiores, sobre todo de Bacharelato. 
 

❖ O emprego de recursos complementarios. 
 

A maiores do libro de texto, empregaranse ao longo do curso escolar, outros materiais complementarios como fotocopias, 
elementos visuais, musicais, xornalísticos, cinematográficos ou en específico formato dixital que se entregarán, mantendo ou eixo 
estrutural da programación.  
 
 
8º. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

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 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. 

https://etikeles.wordpress.com/
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Segundo a LOMCE, a atención á diversidade e un conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a proposta 
educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e 
culturais de todo o alumnado. 
Os alumnos que requiren estas medidas son aqueles que, de forma temporal ou permanente, presenten dificultades específicas de 
aprendizaxe,  altas capacidades intelectuais, que se incorporan tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de 
historia escolar. 
 

Alumnado con necesidade específica de apoio educativo 
 

● Unha vez realizada a avaliación inicial( 8 e 9 de outubro), e tendo en conta as orientacións dos colexios de precedencia e o 
departamento de Orientación de noso instituto, estes alumnos terán unha hora semanal de reforzo no ámbito de lingua 
castelá (1º ESO) e lingua galega (2º ESO)  impartido polo departamento. Os alumnos con estas características están 
exentos na materia de francés. 

● As adaptacións curriculares se irán elaborando tendo en conta os informes dos cursos anteriores e a axuda do 
Departamento de Orientación. Estes alumnos contan con dúas horas de lingua castelá e dúas horas mais na aula especifica 
coa profesora de PT. 
Este ano seguimos tendo o mesmo  alumno con trastorno de espectro autista (TEA). Ademais da AC, a profesora de 
audición e linguaxe reforzará os contidos curriculares dentro do grupo clase. 

● Un alumno con discapacidade visual que presenta altas capacidades integrado dentro da aula ordinaria. 
● Alumnos diagnosticados de TDAH, TDA e asperger. 
● Un alumno con trastorno de negativismo e conducta desafiante. 
● Dous alumnos con integración do idioma. 

Estes alumnos e alumnas terán máis tempo nas probas escritas como exames, probas de lectura... para facilitar a súa 
realización.Con este alumnado empregaremos una metodoloxía adaptada a súas necesidades especificas: contemplarase a 
introdución de imaxes, exames adaptados, un maior espaciado entre as liñas entre outros recursos co propósito de 
incentivar a atención visual. 
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9º. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

Xustifícase a importancia das actividades complementarias e extraescolares partindo da premisa que considera unha educación de calidade 
aquela que responde ás novas demandas sociais de modo eficaz e proporciona non só un incremento da súa calidade de vida, senón tamén 
igualdade, xustiza e oportunidades para todos. Neste contexto é non que se foi recoñecendo a contribución das actividades  
complementarias e extraescolares para lograr unha formación plena dos alumnos/as. 
 
Por outra banda, este tipo de actividades permite unha maior participación da comunidade educativa na xestión, organización e realización das 
actividades, desenvolvendo valores relacionados coa socialización, a participación e a cooperación. 
 
Este tipo de actividades promoven non alumno un sentimento de pertenza ao centro e ao grupo, axudan a conseguir que adquiran unha maior 
autonomía e responsabilidade na organización do seu tempo libre, favorecendo a autoestima nunha serie de alumnos e alumnas que nas 
materias escolares van mal e que moitas veces as actividades extraescolares dánlle a oportunidade de destacar respecto dos seus 
compañeiros e compañeiras de maneira positiva. 
Hoxe en día é fundamental mellorar as relacións entre alumnos e alumnas e axudarlles a adquirir habilidades sociais e de comunicación.  Por 
iso desde o departamento propóñense as seguintes actividades: 
 
Complementarias 
 

❖ Formación de usuarios da biblioteca do centro 
❖ Animacións á lectura 
❖ Representacións teatrais na casa de cultura da localidade 
❖ Club de lectura 
❖ Concursos literarios 
❖ A semana cultural 
❖ Ruta da auga 
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❖ Ruta da pedra 
❖ Roteiro a Fontandurín: reforestación e patrimonio nos montes de Baroña. 
❖ Visitas de autores. 
❖ Charlas e conferencias. 
❖ Obradoiros de lecto-escritura. 

 
Extraescolares 
O departamento ven organizando anualmente unha serie de actividades. A realización das mesmas depende de que haxa un alumnado 
suficiente interesado nelas, xa que non son gratuitas e polo tanto tampouco obrigatorias. Son as seguintes: 
 

● Tentrase unha saída interdisciplinar para os alumnos de 3º da ESO a Madrid,para que poidan visitar a Biblioteca Nacional e un roteiro 
literario. 

● FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO LUGO – OURENSE: oferta obras clásicas grecolatinas. Aprovéitase a viaxe con outra 
actividade: roteiro pola cidade vella ourensá con xogo de pistas, visita ás termas, visita ao Castro de Santo Tomé, visita a Allariz… 

● Outras obras teatrais ofertadas por outras compañías: cada ano chegan ao centro distintas ofertas cun repertorio diferente de obras 
que poden interesar. Para representarse dentro ou fóra do Concello (lugares non moi afastados como Noia ou Santiago de 
Compostela). 

● El Lazarillo de Tormes .OMIS producciones teatrales. 
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10º. PLAN LECTOR: OBRAS DE LECTURA OBRIGATORIA POR CURSO E NIVEL  
 

NIVEL/ 
CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

 
ESO/BAC 

・Lectura do libro de texto 

・Lectura de artigos científicos e noticias de prensa,  

seleccionados polo profesor e/ou os alumnos 

・Lectura de fragmentos de obras. 

・Textos creativos sobre temas libres: narrativa, poesía, teatro, 

cómic… 

・ Completar táboas coa información dun texto 

・Visita a páxinas web relacionadas con determinados temas 

・ Interpretación de imaxes 

・Interpretación de obras artísticas 

・ Lectura dun xornal 

 
 

- Libro texto 
-Fondos biblioteca escolar 
- Internet (ordenadores 
Abalar, biblioteca, aula de 
informática, teléfonos 
móbiles -alumnado de 
cursos superiores-…) 
- Xornais 
 
 

- Diariamente 
  

- Aula 
- Biblioteca 
- Casa 

 Certames literarios Propostos polo 
departamento ou 
biblioteca como 
inspiradores 

trimestral casa 
biblioteca 
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 Redacións Documento DRIVE Cada quince días casa 

 Uso de dicionarios, manuais… Dicionarios virtuais e en 
papel 
 

Diariamente aula, casa, 
biblioteca... 

 Libros de lectura obrigatoria libros….(1) 1 ou máis por 
avaliación 

casa/ aula 

 Hora de ler: 10 minutos de lectura silenciosa  libre escollido polo 
alumnado 

Dúas veces á 
semana 

aula 

Libros de lectura obligatoria 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC 2º BAC 

Fernando el 
Temerario de José 
Luis Velasco 

  Poesía española 
para jóvenes de Ana 
Maria Pelegrin 

El efecto 
Frankenstein  
Elia Barceló 

Marianela de Benito 

Pérez Galdós 

● La nieta del señor 
Linh  de Philippe 
Claudel  

● Coplas a la muerte 
de su padre de 

Jorge Manrique 
● Égloga I de 

Garcilaso de la 
Vega 
 

Crónica de una 
muerte anunciada de 
Gabriel García 
Márquez 
 

 
El jorobado de Notre 
Dame adaptacion de  

Nunca seré tu héroe 
 María Menéndez 
Ponte 

Consumir 
preferentemente de 
Raúl Vacas 

Las cuatro 
estaciones. 
Invitación a la poesía 

El Lazarillo de 
Tormes , anónimo 

-El lector de novelas 
de Julio Verne, 
Almudena Grandes. 
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Miguel Trisán  de VV.AA -Romancero gitano 

de Federico García 
Lorca 

Las aventuras de 
Mowgli de Rudyard 

Kipling 

La ratonera de 
Agatha Christie 

Cuentos crudos de 
 Ricardo Gómez 

La casa de Bernarda 
Alba, Federico 
García Lorca 

El perro del hortelano 
de Lope Félix de 
Vega Carpio 
 

La fundación de 
Antonio Buero Vallejo 

    LIT universal 
Intentarase que cada 
alumno se achegue á 
lectura e a comparta 
cos demais. 
Adentarémonos na 
figura e obras de 
Shakespeare.En 
conxunto lerán  
Frankenstein o el 
moderno Prometeo 
de Mary Shelley 
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11º ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

11.1 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 

 
11.1.1 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 na autocrítica, orientados á convivencia democrática no grupo-clase. 
Os contidos tranversais a traballar serán os recollidos na LOMCE: 

1. -A educación cívica, encamiñada a fomentar hábitos de convivencia que reforcen os valores de xustiza, solidariedade, cooperación, etc. 
2. -A educación ambiental, tanto no que respecta ao medio natural como ao contexto do centro e o entorno educativo. 
3. -A educación do consumidor, dirixida ao coñecemento dos dereitos e obrigas dos alumnos e alumnas como cidadáns. Procúrase  a 

valoración do impacto da sociedade de consumo e a necesidade de actuar de forma responsable. 
4. -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.). 
5. -A educación para a paz, promovendo no alumnado o posicionamento activo e comprometido como posibilidade para lograr un cambio  

nas sociedades. 
6. -A educación para a saúde, vencellada ao establecemento de hábitos de vida saudables no día a día do alumnado. 
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11.1.2  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC E TIL 
 
-Valoración e aprendizaxe dos recursos lingüísticos para a comprensión de textos e a aplicación na produción propia. Respecto pola variedade 
lingüística española e galega.(Plan TIL) 
 
-Desenvolvemento do Plan TIC e do TIL (no que respecta ao uso das tecnoloxías): 
 Plan TIC  e  TIL 
 -Utilización de ferramentas colgadas no blog da biblioteca e na páxina web do centro para aprender a facer traballos, exposicións orais e  
escritas e  aprender a estudar. 
-Comezar a utilizar en 1º da ESO a ferramenta didáctica Classroom e as ferramentas de Google. 
-Utilizar na práctica docente a aula virtual. 
 
11.1.3  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN  AOS PLANS DO CENTRO 
  
-Tendo en conta o Plan de Convivencia desenvolvido no noso Centro, dende o departamento se propoñerán lecturas e traballos que 
fomentan a integración, o respecto e  a igualdade.  
 -Plan de acción titorial  como 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 11.1.1; orientación no estudo, etc.. 
-Plans de formación nos que colaborará o departamento 
 

● Edición radio. 

● Aprendendo a facer no espazo maker 

● Igualdade, convivencia e inclusión. Módulo 0 

● Actualización didáctica do uso das TICs no contexto do desenvolvemento do proxecto de centro 

● Integración dicáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos virtuais. Educación dixital. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/PLAN-TIC-17-18_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO%20DO%20SON.pdf
https://etikeles.wordpress.com/
https://etikeles.wordpress.com/
https://etikeles.wordpress.com/
https://etikeles.wordpress.com/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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11.1.4  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 
apartado11.1.2 ,  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 alumnado: 
●    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 dixita is, 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. 
●    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. 
Ás lecturas foron elixidas tendo en conta estes aspectos transversais ( punto 10) e axustándonos ao tema interdisdiclinar para este curso: a 
emerxencia climática e as migracións, segundo os obxectivos  da  AXENDA 2030 para o desenvolvememto sostible.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–. 
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Colaboraremos co equipo de biblioteca nas actividades de dinamización, formación de usuarios e alfabetización informacional. 
 

11.1.5  OUTRAS ACTIVIDADES NAS QUE PARTICIPARÁ  O DEPARTAMENTO 

Como xa ven sendo habitual o departamento participará 
 

● ROTEIROS (Traballos feitos na aula dentro do proxecto interdisciplinario) 
1º  As costumes de outras culturas: O que din os nenos do noso IES que proceden doutros países (xunto co Departamento de 
Orientación) 
3º Os roteiros: Proxectos interdisciplinares no que estarán involucrados distintos departamentos arredor dun tema central : a auga 

● Ruta da auga:Do IES a Cans . 
● Ruta do patrimono e o mar:Do Dique ao IES. 
● Roteiro a Fontandurín: reforestación e patrimonio nos montes de Baroña. 

 

12. A AVALIACIÓN  
12.1. PROCEDEMENTOS  E 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. 
             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. 
             Dentro 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 
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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 dos 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 
eleboración de traballos escritos. 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. 
b)  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.). 
c)  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. 
             
12.2. AVALIACIÓN INICIAL. 
             A proba de avaliación inicial realizarase nos cursos da ESO a comezo de curso, na primeira semana do mes de outubro(días  7 
e 8 )  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. 
 

 
 
 
 
12.3. AVALIACIÓN ORDINARIA NA ESO. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

  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 mediantes 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. Os estándares de lingüística serán sumativos, é dicir, os que se expliquen na 1ª avaliación seguirán 
entrando nas seguintes, o que quere dicir que o aprobado da 3ª avaliación supón o aprobado das anteriores. En canto aos estándares de 
literatura si que serán materia eliminatoria e, polo tanto, faranse probas de recuperación se non fose acadado o aprobado. 
Na cualificación dos exames terase en conta o seguinte baremo: 

● Cada falta de ortografía correspondente a unha grafía ou erro léxico suporá 0,1 menos e por cada acento descontarase 0,05 ata un 
máximo de 2 puntos en total. Teranse en conta os estándares referentes á ortografía explicados para aplicar este baremo. 

● Por faltas de redacción (coherencia, adecuación e cohesión) ata 0,5 puntos. 
● Por presentación (enmendas, tachaduras, ausencia de marxes…) ata 0,5 puntos. 

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 
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cuantitativa. No caso de que estes traballos non teñan a suficiente complexidade, contemplarase a compensación da porcentaxe noutros 
apartados, subindo proporcionalmente nestes. 
A data de presentación de traballos ou cadernos será inaprazable e a demora suporá que non se recolle o traballo (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 mesmo baremo que nos exames. E ademais por non seguir os criterios de 
“como presentar un traballo” do TIC, poderase descontar ata 1 punto. 
Adaptaremos o criterio en casos de disortografías, dislexias, 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  (cada obra levará unha puntuación asociada para a 

súa avaliación, dependendo da dificultade, extensión, etc. da mesma). Avaliaranse mediante proba oral e poderá solicitarse a realización 

dunha reseña sobre a obra lida. Tamén poderán ser tema dunha exposición oral, neste caso pasarán a avaliarse tamén dentro das probas 

obxectivas, como avaliación da expresión oral. 

c) Nota pola actitude e o esforzo: 
A nota dos contidos actitudinais (un 10%) é o resultado de: 

 
1. 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 castelá. (0,5) 
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2. 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 (0,5) 
 

             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. 
 
12.4. AVALIACIÓN FINAL E PROMOCIÓN NA ESO 

A avaliación final será resultado de facer unha media ponderada das tres avaliacións nas que se divide o curso: de tal xeito que a 
primeira e segunda avaliación valerán 30% e a terceira o 40%. Para conseguir o aprobado terá que ter superado dúas delas e ter un 3 como 
mínimo na que estivese suspensa, que nunca será a terceira avaliación, e acadar a puntuación media que se considere aprobado (5).  
Insistimos: para facer a media das tres avaliacións é indispensable obter un 5 na terceira avaliación . 

         Para a promoción de curso na ESO farase: 
- 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. 
  

12.5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ E  LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BAC 

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 mediantes exames e outro tipo de probas obxectivas. 

A. Exames: cando se empreguen como procedemento de avaliación, suporán  un 70% (dependendo de se hai outras probas 

obxectivas). Esta proba 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 (sen redondar se a puntuación está próxima ao 3). 
Os estándares de lingüística serán sumativos, é dicir, os que se expliquen na 1ª avaliación seguirán entrando nas seguintes. En canto aos 
estándares de literatura si que serán materia eliminatoria e, polo tanto, faranse probas de recuperación se non fose acadado o aprobado. 
Estas probas realizaranse despois dun periodo amplo (vacacional, preferiblemente) onde o alumnado realmente poida preparala 
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axeitadamente, salvo na 3ª avaliación onde isto non será posible pola organización do curso, aínda que se tentará realizar primeiro a proba de 
literatura para que quede un prazo antes da posible recuperación. 
Na cualificación dos exames terase en conta o seguinte baremo: 

● Cada falta de ortografía correspondente a unha grafía ou erro léxico suporá 0,1 menos e por cada acento descontarase 0,05 ata un 
máximo de 2 puntos en total. Teranse en conta os estándares referentes á ortografía explicados para aplicar este baremo. 

● Por faltas de redacción (coherencia, adecuación e cohesión) ata 0,5 puntos. 
● Por presentación (enmendas, tachaduras, ausencia de marxes…) ata 0,5 puntos. 

B. Outras probas obxectivas: traballos individuais e/ou colectivos, actividades de expresión escrita e oral, proxectos, etc. Suporán un  
20% da nota cando se realicen, 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. E ademais por non seguir os criterios de “como presentar un traballo” 
do TIC, poderase descontar ata 1 punto da nota do mesmo cando esta sexa un 10. 
Adaptaremos o criterio en casos de disortografías, dislexias, disgrafías, etc. en coordinación co departamento de orientación. 
No caso de que nalgunha avaliación non haxa traballos suficientes que poidan puntuar o 20%, o resto da nota pasará a avaliarse dende os 
exames, polo que a porcentaxe do 70% pode subir ata o 80%. Os alumnos serán informados debidamente e con suficiente antelación das 
tarefas a realizar en cada avaliación e dos criterios de avaliación en cada caso. En principio, e coa debida coordinación que está establecida 
no TIL, deberán realizar dous traballos de investigación como mínimo no curso: un será en grupo e exposto oralmente e outro escrito. 
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 escrita da lectura: suporá un 10% da nota. Se a lectura forma parte do programa de literatura, dita proba pode ir incluída no 
exame correspondente aos temas de literatura onde se ubica a obra. Neste caso a puntuación pode exceder o 10% estipulado para os libros 
de lectura e incluir outras preguntas do programa xeral (depende do valor das preguntas relativas á mesma). 
●      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 en “outras probas obxectivas. 
Proporanse unha serie de lecturas voluntarias (de libros recomendados) que poden incrementar a nota ata un punto (cada obra levará unha 
puntuación asociada para a súa avaliación, dependendo da dificultade, extensión, etc. da mesma) por riba das porcentaxes explicadas 
anteriormente. Avaliaranse mediante proba oral e poderá solicitarse a realización dunha reseña sobre a obra lida. 
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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: 
Non se terá en conta cunha porcentaxe fixa, se non que fará redondeo cara a alza ou a baixa. A nota destes contidos actitudinais será o 
resultado de: 

 
1. Esforzo: refírese ao traballo diario e ao compromiso na autoavaliación e a iniciativa na mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. 
2. 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 impartida. 
3. A observación na aula, as notas recollidas na libreta de aula do profesor e as rúbricas –nos seus posibles formatos-, serán mecanismos 

que  complementarán a avaliación do grao de cumprimento dos contidos e estándares de aprendizaxe. 
 

EXAMES OUTRAS PROBAS OBXECTIVAS NOTAS POR LIBROS DE LECTURA NOTA POLA ACTITUDE E O ESFORZO 

7 2 1 REDONDEO Á ALZA OU A BAIXA DA 

NOTA MEDIA. 

 
Na materia de LITERATURA UNIVERSAL non se realizará probas escritas (exames) en todas as avaliacións, se non que se optará por 
avaliar o traballo feito na aula que consiste en elaborar, por parte de cada alumna e alumno cada un dos temas que forman o currículum da 
materia. Farano por escrito e a profesora avaliará esta execución que terá que cumplir cos requisitos que previamente foron expostos na aula. 
Nestes traballos aplicaranse os baremos propios e xa recollidos nesta programación dos traballos escritos. Se non se realizan probas escritas 
estes traballos pasarán a valorarse nun 80%.  
c) Nota pola actitude e o esforzo: 
A nota dos contidos actitudinais (un 10%) é o resultado de: 
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1. 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 castelá. (0,5) 

2. 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 (0,5) 

 

EXAMES/OUTRAS PROBAS OBXECTIVAS NOTAS POR LIBROS DE LECTURA NOTA POLA ACTITUDE E O ESFORZO 

8 1 1 

 
12.6. AVALIACIÓN FINAL 1º BAC 
             A avaliación final será resultado de facer unha media ponderada das tres avaliacións nas que se divide o curso: de tal xeito que 
a primeira e segunda avaliación valerán 30% e a terceira o 40%. Para conseguir o aprobado terá que ter superado dúas delas e ter un 3 como 
mínimo na que estivese suspensa, que nunca será a terceira avaliación, e acadar a puntuación media que se considere aprobado (5).  
Insistimos: para facer a media das tres avaliacións é indispensable obter un 5 na terceira avaliación . 
 
 

 

12.7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN LINGUA E LITERATURA 2º DE BACH 

 

O ÚNICO CRITERIO DE CUALIFICACIÓN QUE SE TERÁ EN CONTA NESTE CURSO SON AS PROBAS OBXECTIVAS, QUE TERÁN UN VALOR DE 10 

PUNTOS. PROCURARASE  DESDE O COMEZO DO CURSO POÑER EXAMES TIPO ABAU COAS DÚAS OPCIÓNS CORRESPONDENTES. 

 

12.8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN   

Recuperación na ESO DURANTE O CURSO ACADÉMICO 
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             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. Os estándares de lingüística serán sumativos, é dicir, os que se expliquen na 
1ª avaliación seguirán entrando nas seguintes. En canto aos estándares de literatura si que serán materia eliminatoria e, polo tanto, faranse 
probas de recuperación se non fose acadado o aprobado. 
             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 ( Vicens Vives) 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. 
             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, do curso. 
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             A recuperación na ESO debe realizarse a través de probas obxectivas que se poden fixar antes de cada avaliación e se 
realizarán ao comezo da avaliación seguinte ou nun exame final no caso de ter algunha avaliación aprobada. 
 Recuperación no BAC DURANTE O CURSO ACADÉMICO 

Igual que na ESO 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). 
Recuperación na ESO e no BAC EN SETEMBRO 
En setembro, dado que é unha convocatoria extraordinaria, só se empregará  un exame como procedemento de avaliación que  suporá o 
100% da calificación, xa que non haberá outras probas obxectivas.  
 
12.8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO CON PENDENTES 
Pendentes na ESO 

            Para superar a materia pendente o alumnado poderá optar a unha das tres opcións que se explican á continuación:  
    1. As alumnas e alumnos poderán facer unha proba de carácter extraordinario no mes de maio onde entrará toda a materia correspondente 
ao curso que non ten aprobado. 
    2. En lugar desta proba poden realizar unhas fichas de exercicios que se porán á disposición do alumnado na conserxería para que eles 
fagan as fotocopias; alí asinarán un xustificante de que recolleron ditas actividades. Estas fichas deben estar ben feitas (o docente está 
dispoñible durante todo o curso para solucionar as dúbidas que lles poidan xurdir aos alumnos o alumnas), completas e entregadas dentro do 
plazo establecido. 
Faranse en dous bloques: o primeiro ao inicio de curso que o alumno ou alumna devolverá debidamente realizado despois de Nadal, antes do 
día 10 de xaneiro de 2020, e un segundo no mes de febreiro que será recollido antes do día 17 de abril de 2020. A entrega deste segundo 
bloque so se fará se o alumno supera o primeiro. 
No caso de non estaren ben feitas as actividades o alumno ou alumna deberá presentarse ao exame extraordinario do día 13  de maio de 
2020. 
    3. A materia pendente será aprobada automáticamente se o alumno ou alumna supera as 1ª e 2ª avaliacións do curso actual. 
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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- 
reflectidos nesta programación. Prestaráselles especial atención aos non presentes no curso seguinte. 
3. Dada a imposibilidade da organización de clases de recuperación fóra do horario lectivo xeral, as profesoras do curso actual estarán 
dispostas a realizar apoios nos recreos e serán quen informen e orienten sobre os resultados das actividades de recuperación.         
 
Pendentes no BAC 
            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. 
          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. 
  
.  

13º. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. INDICADORES DE LOGRO 
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Nas distintas materias do Departamento se realizará a  avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe empregando os seguintes indicadores: 
 
 
En relación coa programación: 
 
-Contempla os obxectivos xerais da área, os contidos, os criterios de avaliación. 
-Son coherentes en canto a cantidade e contido dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 
-Secuencia dos contidos ao longo da etapa. 
-Define os criterios metodológicos. 
-Define os procedementos de avaliación e os criterios de cualificación. 
-Contempla medidas ordinarias de atención á diversidade. 
-A programación é coherente co proxecto curricular. 
-A programación é independente dunha opción editorial. 
-A programación toma en consideración a utilización do TIC. 
 
En relación cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación 
-Os obxectivos xerais da área fan referencia aos obxectivos xerais da Etapa. 
-Están contextualizados en relación co nivel de desenvolvemento e de competencia do alumnado. 
-Contempla obxectivos e contidos. 
-Os contidos están organizados e categorizados en función de bloques temáticos. 
-A secuenciación dos contidos facilita ou recordo e ou repaso. 
-Establece uns mínimos de suficiencia nos criterios de avaliación. 
-As actividades desenvolven suficientemente os diferentes tipos de contido. 
-As actividades favorecen ou desenvolvemento de distintos estilos de aprendizaxe. 
-As actividades favorecen ou desenvolvemento da creatividade. 
 
En relación coa metodoloxía. 
-A profesora habitualmente introduce ou tema 
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-A profesora orienta individualmente ou traballo dos alumnos. 
-Ou alumno segue a secuencia de actividades dun texto escolar. 
-Utilízanse outros textos de apoio. 
-Utilízanse materiais de elaboración propia. 
-Parte das actividades realízanse en grupo. 
-Aténdese á diversidade dentro do grupo. 
-A distribución da clase modificar coas actividades. 
-Ou tempo da sesión distribúese de maneira flexible. 
-Úsanse outros espazos. 
-Ou traballo da aula harmonízase co traballo de casa. 
-A actuación docente na aula se guía por un enfoque globalizador e interdisciplinar. 
-A actuación docente tenta aproveitar ao máximo dos recursos do Centro e as oportunidades que ofrece a contorna. 
 
En relación coa avaliación 
-Valorar ou traballo que desenvolve ou alumno na aula. 
-Valorar ou que desenvolve en casa. 
-Avalíanse os coñecementos previos. 
-Avalíase ou proceso de aprendizaxe de maneira directa e a través dúas materiais de traballo do alumnado. 
-Avalíanse os resultados. 
-As probas contemplan diferentes niveis de dificultade. 
-A avaliación é continua. 
-Prográmanse actividades para ampliar e reforzar. 
-Coñece ou alumnado e as súas familias os criterios de avaliación e de cualificación. 
-Analízanse os resultados co grupo de alumnos. 
-Avalíase periódicamente a programación. 
 
Esta programación será revisada e modificada antes do comezo do curso escolar de acordo con: 
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-As “Memorias finais” de cada grupo, nas que se reflicte ou número de aprobados e suspensos, a súa porcentaxe, os obxectivos non 
alcanzados ou os contidos non impartidos, así como as causas que o motivan, xunto á previsión de posibles cambios ou correccións para o 
próximo curso. 
-Os resultados da avaliación inicial. 
-E nas “Actas do departamento” nas que, ao longo dos meses, fóronse recollendo modificacións e acordos, e liquidando cuestións puntuais na 
coordinación da materia. 

13.1. INDICADORES DE LOGRO. PROCESO DO ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Os Indicadores de logro concrétanse: 

→ Seguimento da programación. 

→ Rendemento académico dos alumnos en cada avaliación –e comparación con cursos anteriores-. 

→ As propostas de renovación e actualización da metodoloxía empregada. 

→ os posibles cambios na secuenciación dos contidos. 

→ As actividades de recuperación e atención a pendentes e ou seu seguimento. 

→ As propostas para incentivar a participación dos alumnos en actividades relacionadas coa materia.  

→ A Análise dos resultados das Probas de Acceso á Universidade para proceder do mesmo xeito. 

 
 

 Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     
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2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- Ou desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar ou peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a uns/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os  temas  transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo ou departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- Ou libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para ou alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para ou bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta ou valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     
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26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC non desenvolvemento da materia?     
1 nunca 
2 as veces 
3 case sempre  
4 sempre 
 

 
 
 
13.2. MELLORAS CON RESPECTO AO CURSO PASADO 
 

● Maior coordinación entre os departamentos (Traballos por proxectos, libros de lectura obrigatoria, realización de traballos escritos e 
exposicións orais) e maior seguimento do TIL e TIC. 

 
 
 


