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1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO  DE ESO 
 
1.1. CONCRECIÓN DOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

• Probas escritas = 70% na nota global. 
 
Realizaremos dúas por avaliación, nas cales os-as alumnos-as deberán demostrar a través de 
exercicios concretos que asimilaron os estándares traballados na aula das unidades 
correspondentes e  actividades nas que o alumnado evidencie que é competente no 
desenvolvemento dos temas tratados nas unidades.  
 



- Deberá indicarse en cada pregunta o valor numérico da mesma.. 
- Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta 

que un alumno copiou, permitiu que outros copiasen o seu traballo ou participou en 
calquera actividade ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios 
ou alleos). 

- Só se repetirán probas cando o alumnado aporte un xustificante médico ou a familia 
chame ao-á profesor-a da materia o mesmo día do exame. 
 

• Proba oral = 10% na nota global. 
 
Realizaremos polo menos unha por avaliación, será unha proba na que o alumnado deberá 
demostrar un dominio da lingua acorde ao nivel de estudos que realiza. Esta proba pode 
consistir en: exposición planificada de tema teórico, exposición de tema libre, exposición sobre 
a lectura optativa... Ademais da expresión e comprensión oral valorarase a investigación, o uso 
das TIC e o traballo colaborativo e cooperativo. Na segunda avaliación será sobre o tema 
elixido este curso para o Proxecto da Biblioteca Escolar e a celebración da  VIII Semana 
Temática do centro. A temática deste curso escolar e a súa celebración está aínda sen 
determinar a causa da situación sanitaria. 
 
A intención é realizar unha por avaliación, sempre e cando se dispoña do tempo necesario para 
levalas a cabo. De non ser así, esta proba pode ser substituída por análise de textos e/ou 
creación de textos individuais, ou mesmo por unha proba escrita de competencias dentro da 
avaliación.  
 

• Lectura obrigatoria = 10% na nota global. 
 
O alumnado deberá ler en cada avaliación unha obra literaria que determinará o-a profesor-a 
correspondente. O control desa lectura farase por escrito ou oral, cunha ou varias preguntas de 
situar un parágrafo no conxunto da obra, algunha pregunta concreta do tipo: perfil dos 
personaxes, espazo, tempo, cambia o final, etc... 
 
 
 O 50% da nota será para quen demostre que leu o libro (con preguntas determinantes). 
A nota completa será para quen redacte ben e con corrección ortográfica. No caso de ser unha 
proba oral, a nota completa será para quen se exprese ben nun galego correcto, evitando 
coloquialismos, castelanismos, palabras malsoantes,.... Con este procedemento valoramos a 
destreza lingüística do alumnado, tanto na súa versión escrita coma na oral. 
 
  

• Traballo na casa e na aula = 10% na nota global. 
 

 
O alumnado deberá demostrar unha actitude de traballo positiva cara á materia, 

traballando na aula nas tarefas que se encomenden, tanto a nivel individual coma a nivel de 
grupo, e participando na súa posta en común e corrección. 
 

Esta puntuación levarase a cabo no caderno do profesor con positivos, negativos e 
puntos (estes en caso de traballo a medio facer). Con isto avaliaremos o esforzo e capacidade 
de traballo individual do alumnado. Realizarase a través de exercicios do libro de texto, 
redaccións, resumos, traballos, etc ... que se manden facer na casa.  
 Cada alumno deberá ter un mínimo de cinco chamadas anotadas no libro de profesor. 
Se todo son positivos: 1 punto; a metade negativos: 0’5 puntos; se hai puntos (equivalente a 
regular), cada dous suma un positivo. Pode haber máis de cinco chamadas, así que porase a 
nota en proporción das mesmas. 
 Aquí irá incluída a nota do traballo de investigación que se levará a cabo na 3ª 
avaliación así como diferentes traballos que se oferten para a celebración de distintos días 
sinalados (Día das Letras Galegas, Día de Rosalía, Día da Muller...). Cabe a posibilidade de 
que se dea a estes traballos, sobre todo os do Proxecto da Semana Temática. 
 



NOTA: non haberá unha avaliación do caderno en si, pois este último punto xa implica unha 
avaliación diaria do mesmo. 
 
 

• PROMOCIÓN TRIMESTRAL DO ALUMNADO 
 

A cualificación trimestral corresponderá á suma das notas dos apartados anteriores 
(sempre e cando nas notas acadadas nas probas escritas se supere o 25/30%, de non ser así 
suspenderase a materia). E a nota final terá que ser igual ou superior a 5. No caso de que a 
nota final resulte ser un 4'8  ou 4'9  terase en conta o apartado 2.5.2 (actitude na aula) no 
relacionado co esforzo, participación e atención ademais da actitude positiva cara ó idioma. No 
resto dos casos asimilarase ao enteiro superior sempre que sexa 0'8 ou 0'9 o decimal, deste 
xeito o alumno coa nota final de 3'8 obterá na avaliación un 4 . 

 Así as cualificacións definitivas de cada unha das avaliacións expresarase do seguinte 
xeito: IN – do 1 ó 4 -( insuficiente ), SU – 5- ( suficiente ), B -6- (ben), (NOT ) -7 ou 8 - notable e 
( SOB)- 9 ou 10 - sobresaliente . Acompañadas tamén dunha cifra numérica pero sen decimais. 
 
 
 
1.2. OUTROS INSTRUMENTOS A TER EN CONTA 
 

• Actitude na aula 
 

Este apartado servirá para redondear os decimais da nota global en punto, ben pode ser 
para subir nota ou para baixala, dependendo dun comportamento adecuado tanto cos 
compañeiros como co profesorado, na que se aprecie un respecto mutuo  seguindo as normas 
mínimas de educación e convivencia: pedir permiso para entrar, non interromper as 
explicacións e/ou correccións, non insultar nin dicir palabras mal soantes, pedir desculpas, 
atender ás explicacións e non estar falando reiteradamente, en definitiva, comportarse como 
unha persoa. 

 
 Lecturas voluntarias 

 
Contemplamos a posibilidade de incrementar a nota da avaliación con lecturas opcionais 

ou participando no Club de Lectura da Biblioteca Escolar. O alumnado que queira subir nota 
pode facelo lendo libros en galego, que non ten por que indicar o-a profesor-a necesariamente, 
pode suxerir títulos, pero só por unha vez son os rapaces quen de elixir libremente. O-a 
profesor-a decidirá se é adecuado para a idade ou tendo en conta a súa capacidade. Farase 
unha proba oral de control de lectura co libro diante, mandaráselle ler e situar o fragmento no 
conxunto da obra. Así mesmo formularanse preguntas curtas determinantes. A puntuación 
máxima será de 0’5 puntos. 

 
 

No caso da suspensión das clases presenciais a causa da situación sanitaria, os criterios de 
cualificación serán modificados da seguinte maneira: 

- probas escritas = 70% 
 

- lectura obrigatoria = 10% 
- traballo telemático = 20% 

No caso de ter que recuperar algunha avaliación, o alumnado terá que ter o  15% ou 20% do 
traballo, do contrario non terá opción á recuperación e terá que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro. Todas as probas escritas serán, neste escenario, realizadas de 
forma telemática. 

 



 
 
 
 
 
1.3.  SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 

Na ESO non se realizará unha proba de recuperación de contidos ao finalizar cada 
avaliación. Trátase de contidos progresivos e non consideramos oportuna esta proba dado, 
ademais, o fracaso de cursos anteriores. Se ao final do curso facendo a media das tres 
avaliacións non consegue aprobar, terá dereito a unha proba final en xuño sempre que teña 
algunha avaliación aprobada; neste caso realizará unha recuperación das partes suspensas o 
mesmo día do exame final. Se ten dúas avaliacións aprobadas, fará a recuperación da 
avaliación suspensa en función das notas acadadas. 
 
 

• Convocatoria de setembro 
 

O sistema será da seguinte maneira: 
 
 Contidos = 100% 
 
 

Non haberá recuperación por avaliacións. Será un exame final de carácter global. 
 
 
 
1.4.  PENALIZACIÓNS 
 

• Por faltas de ortografía 
 

ESO: cada erro baixa 0’05 puntos, ata un máximo de 1 punto. 
 
 

Criterios para determinar a cualificación final 

 No mes de xuño na avaliación ordinaria o alumno terá superada a materia con carácter 
xeral sempre que obteña unha nota de 5 ou superior a 5 na media das tres avaliacións 
trimestrais.  

A nota da  avaliación  ordinaria será o resultado da media dos resultados acadados nos 
tres trimestres. 

Para o alumnado que non obtivera un valor en positivo (nun máximo de dúas 
avaliacións) haberá unha proba de recuperación en xuño que será ponderada nun 70 % e o 
30% do apartado relacionado co esforzo, atención, participación e actitude positiva cara ao 
idioma (isto último calcularase tendo en conta os tres puntos non correspondentes ao exame –
lectura ,traballo de aula e proba oral- e facendo a media dos tres trimestres) . A avaliación 
estará superada cando o alumno alcance unha nota de 5 ou superior a 5.  

 De non superar a proba da avaliación suspensa cunha nota inferior a 4, o alumno irá á 
convocatoria de setembro cos contidos de todo o curso . 

 Con carácter excepcional o alumno pode superar a materia con dúas avaliacións 
aprobadas e unha suspensa sempre que a nota sexa superior a 4,5. Terase en conta á hora de 
cualificalo, o feito de que o alumno non abandonase a materia. 



 Con carácter excepcional o alumno pode superar a materia tendo unha puntuación de 
4 ou insuficiente .Terase en conta á hora de cualificalo o traballo desenvolvido ao longo do 
curso e a actitude, atención e participación na aula.  

 

 

2. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 
ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RELSULTADOS. 

Dado que é alumnado procedente de 6º de primaria e, polo tanto, doutro centro educativo, na 
primeira ou segunda semana de curso realizarase unha proba escrita con cuestións básicas 
sobre comprensión lectora (texto con preguntas arredor do seu contido), e expresión escrita 
(breve redacción, descrición, ditado,...). Nesta proba non haberá cuestións específicas de 
contidos. 

Esta proba é un mero indicador de nivel básico para o-a profesor-a; non se lle devolverá ao 
alumnado dado que non ten unha cualificación en si, nin tampouco terá repercusións na 
cualificación trimestral, mais si servirá para evidenciar posibles trabas cara ao rendemento 
académico do alumnado. O resultado desta proba porase de manifesto na reunión de 
preavaliación da xunta de profesores do grupo, que, normalmente, se realiza a mediados do 
mes de outubro.  

O Departamento fará unha análise dos resultados da avaliación inicial  e adoptará medidas 
individuais ou colectivas como consecuencia dos resultados: 

- Poposta do alumno ou alumna para reforzo na materia. 
- Actividades extras de reforzo individual. 
- Atención durante os recreos para explicar dúbidas... 

 

 

3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE 2º DE 
BACHARELATO 

3.1. CONCRECIÓN DOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

• Probas escritas = 80% 
Realizaremos unha por avaliación, dividida en varios días (concretamente tres: unha será de 
estudo da lingua (gramática e sociolingüística), outra de competencia comunicativa 
(comprensión e produción textual) e outra de literatura). A nota máxima coa que se cualifican 
estas probas será: 
 
 Probas escritas = 80% 
 
 Desglosado da seguinte maneira: 
 

- gramática e sociolingüística = 40% 
- competencia comunicativa  (comentario de texto) = 10% 
- literatura = 30% 

 
 
 

- Deberá indicarse en cada pregunta o valor numérico da mesma.. 



- Calquera proba considerarase suspensa (cualificarase con 0 puntos) se se detecta 
que un-unha alumno-a copiou, permitiu que outros-as copiasen o seu traballo ou 
participou en calquera actividade ou estratexia deshonesta para mellorar os 
resultados (propios ou alleos). 

- Só se repetirán probas cando o alumnado aporte un xustificante médico ou a familia 
se poña en contacto co-a profesor-a o mesmo día do exame. 
 

• Comentario de texto 
 
Realizaremos polo menos un por avaliación, será unha proba na que o alumnado deberá 
demostrar un dominio da lingua acorde ao nivel de estudos que realiza e que é capaz de 
escribir unha argumentación con adecuación, coherencia, cohesión e gramaticalidade. 
 
Este comentario de texto tamén pode ser oral, proba na que o alumno debe demostrar todas as 
estratexias para unha boa comunicación (léxico adecuado, coherencia de ideas, progresión de 
contidos, modulación de voz, capacidade de convencer,...).  
 
 
A porcentaxe da competencia comunicativa irá aumentando a ponderación a medida que vaia 
avanzando o curso, así na terceira avaliación chegará a acadar o 20% na puntuación global. 
Desta maneira, os contidos de gramática e sociolingüística pasarían do 40% ao 30%. 
 
 

• Lectura obrigatoria = 10% 
 
O alumnado de Bacharelato deberá ler en cada avaliación unha obra literaria que determinará 
o-a profesor-a correspondente. O control desa lectura farase por escrito ou oral, cunha ou 
varias preguntas de situar un parágrafo no conxunto da obra, algunha pregunta concreta do 
tipo: perfil dos personaxes, espazo, tempo, cambia o final, etc... 
 
 
 O 50% da nota será para quen demostre que leu o libro (con preguntas determinantes). 
A nota completa será para quen redacte ben e con corrección ortográfica. No caso de ser unha 
proba oral, a nota completa será para que se exprese ben nun galego correcto, evitando 
coloquialismos, castelanismos, palabras malsoantes,.... Con este procedemento valoramos a 
destreza lingüística do alumnado, tanto na súa versión escrita coma na oral. 
 
 Traballo = 10% 
 
Traballo diario, participación, e entrega de tarefas como os comentarios de texto. 
 
 
3.2. OUTROS INSTRUMENTOS A TER EN CONTA 
 

• Actitude na aula    
 
Este apartado servirá para redondear os decimais da nota global en punto, ben pode ser para 
subir nota ou para baixala, dependendo dun comportamento adecuado tanto cos compañeiros 
como co profesor-a, na que se aprecie un respecto mutuo  seguindo as normas mínimas de 
educación e convivencia: pedir permiso para entrar, non interromper as explicacións e/ou 
correccións, non insultar nin dicir palabras mal soantes, pedir desculpas, atender ás 
explicacións e non estar falando reiteradamente, en definitiva, comportarse como unha persoa.  
 
Tamén se terá en conta a actitude e o interese cara á materia: un alumno que entrega en 
branco os exames, que non participa na corrección de exercicios nin na atención ás 
explicacións, que non le a obra de lectura proposta,... demostra unha falta de interese absoluta. 
Nesta situación a nota redondearíase dun xeito negativo.  
 

• Lecturas voluntarias = 0,5 puntos 
 



Contemplamos a posibilidade de incrementar a nota da avaliación con lecturas opcionais.. O 
alumnado que queira subir nota pode facelo lendo libros en galego, que non ten por que indicar 
o-a profesor-a necesariamente, pode suxerir títulos, pero só por unha vez son os-as rapaces-as 
quen de elixir libremente. O-a profesor-a decidirá se é adecuado para a idade ou tendo en 
conta a súa capacidade. Farase unha proba oral de control de lectura co libro diante, 
mandaráselle ler e situar o fragmento no conxunto da obra. Así mesmo formularanse preguntas 
curtas determinantes. A puntuación máxima será de 0’5 puntos. 
 
Esta puntuación tamén se pode acadar co traballo de investigación do Proxecto da Biblioteca 
Escolar que se traballará ao longo da segunda avaliación e se dará a coñecer durante a 
celebración da VIII Semana Temática do centro. 
 
 
3.3. PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

En todas as probas e traballos valorarase a expresión tanto oral como escrita, de acordo cos 
seguintes parámetros: adecuación (presentación correcta e rexistro apropiado), coherencia 
(aporte da información precisa, estrutura clara e parágrafos ben estruturados), cohesión (uso 
correcto da puntuación, uso de enlaces, etc)  corrección gramatical e ortográfica. Consonte a 
isto, poderase baixar a nota da proba ata 2 puntos por faltas de ortografía e/ou erros 
gramaticais,  -0,05 por cada falta. 

En todas as probas, a nota expresarase con dous decimais 

A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificación obtidas nos 
apartados anteriores (sempre tendo en conta as notas mínimas antes sinaladas). Malia que 
poida expresarse con ata dous decimais, as notas non se redondearán, correspondendo o 
INSUFICIENTE do 1 ao 4, SUFICIENTE  de 5 a 6, BEN de 6 a 7, NOTABLE de 7 a 8 e 
SOBRESALIENTE de 9 a 10. 

A cualificación final da materia terá como referente último o logro dos estándares programados. 
Cando as tres avaliacións fosen cualificadas cunha nota de 5 puntos ou superior, a 
cualificación final será o resultado de realizar a media aritmética das tres, se ben esa media se 
poderá corrixir en función das circunstancias singulares (actitude, hábito de traballo, grao de 
madureza, capacidades, etc).  

Non se realizarán recuperacións despois de cada avaliación. Cando a cualificación dunha 
avaliación siga sendo negativa (pero cunha nota non inferior a 4 puntos), utilizarase como 
referente o logro dos obxectivos programados para o curso. En ningún caso se considerará 
aprobada a materia se o alumno presenta dúas avaliacións suspensas  ou unha suspensa 
cunha nota inferior a 3-4 puntos, salvo que nas seguintes a cualificación sexa 6 ou máis de 6 
ou a media das tres avaliacións sume 5. No mes de maio farase un exame final das avaliacións 
suspensas e un exame final de toda a materia para o alumnado que non acadase o aprobado 
en ningunha das avaliacións. 

 

 

 
 
3.4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 



As probas de recuperación realizaranse en maio, como queda explicado no apartado anterior. 
Esta proba de recuperación tan só se fai sobre o 80% da nota global, é dicir, das probas 
escritas. Non se fai recuperación da proba de lectura.  

 
• Convocatoria de xuño 

Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de maio, poderán 
realizar unha proba no mes de xuño, segundo o calendario establecido polo Centro, que será 
cualificada de 0 a 10, podendo expresarse ata dous decimais. Considerarase superada a 
materia cando se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. Os criterios de 
corrección serán os mesmos do curso para os exames escritos. 

 
O sistema será da seguinte maneira: 
 
Exame = 100% 
 
Non haberá recuperación por avaliacións. Será un exame final de carácter global. 
 
 
 
 
3.5. PENALIZACIÓNS 
 

• Por faltas de ortografía 
 
Cada falta de ortografía descontará -0,05 puntos, ata un máximo de 2 puntos. 
 
 
 
 
 
 

4. RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Durante o curso escolar farase un seguimento do alumnado coa materia pendente do curso 
anterior, mediante a combinación de tres instrumentos: 

-Observación do seu traballo no curso de referencia e da evolución nas destrezas 
comúns nos dous cursos. 

-Realización de probas específicas para comprobar a aprendizaxe dos contidos da 
materia do curso pendente. 

-Actividades varias que deberá realizar e entregar o alumnado seguindo un calendario 
elaborado pola profesora. No material que se lle entregará ao alumnado distínguense 
dúas partes: 

• Exercicios de repaso semellantes aos que se realizaron o curso anterior e 
que lle permitan ao alumnado ir repasando os temas dos que se avaliará 
ao mesmo tempo que os realiza. 

• Exercicios para traballar con textos.  

O alumnado terá dúas posibilidades para recuperar a materia pendente: 



• A elaboración correcta do material de repaso e a súa entrega seguindo o calendario 
facilitado pola profesora e aprobar os exames do curso actual implicará aprobar a 
pendente por avaliacións: 
• O material de repaso ten unha puntuación de 1 punto. 
• O parcial = 4 puntos. 

Por parciais, é dicir, no conxunto da materia: 

Actividades de repaso = 80% 

Parciais = 20% 

• Se o alumno aproba as dúas primeiras avaliacións da materia do curso de referencia, 
considerarase a pendente aprobada pero deberá entregar o material de repaso e 
realizar as probas escritas. Se aproba a materia do curso de referencia en xuño, 
considerarase aprobada a do curso anterior. 

• Se o alumno entrega o material de repaso pero non aproba as dúas primeiras 
avaliacións do curso actual realizará un exame de carácter global no mes de maio para 
poder superar a materia pendente. 

Así mesmo unha vez por semana (durante un recreo) a xefa de departamento estará a 
disposición do alumnado para aclarar as dúbidas que xurdan. 

Calquera proba ou material considerarase suspenso (cualificarase con 0 puntos) se se detecta 
que un alumno/a copiou, permitiu que outros copiasen o seu traballo ou participou en calquera 
actividade ou estratexia deshonesta para mellorar os resultados (propios ou alleos). 

Os mínimos a avaliar serán os que figuran na programación do curso pasado. 

Datas dos exames de pendentes: 

- 1º parcial: 21 de xaneiro (entrega das actividades do Tema 1-4) 
- 2º parcial: 11 de marzo (entrega das actividades do Tema 5-8) 
- Final: 29 de abril 

 

 
 
 

5. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O profesorado avaliará cal é a situación concreta de cada aula e axustará os contidos, textos, 
exercicios e outras actividades ó nivel, estilo e ritmo de aprendizaxe, intereses e capacidades; 
farase un seguimento individualizado de cada alumno-a, para que aqueles-as que teñan máis 
dificultades nun ou noutro aspecto poidan atinxir ao final do curso os obxectivos esperados, e 
aqueles que teñen máis nivel continúen progresando. 

 Os exercicios e as actividades están secuenciados por niveis de dificultade, que faciliten a 
adquisición das competencias clave a todos os alumnos e alumnas. Propoñeremos actividades 
ben de reforzo (teñen como finalidade traballar a aprendizaxe dos contidos básicos e 
fundamentais que todos os alumnose alumnas adquiran as competencias clave ), ben de 
ampliación ( que teñen como obxectivo afondar nos contidos das diferentes unidades ou outros 
que estean directamente relacionados).  



 

 

 

 
	  

	  

6. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA 
SUPERAR A MATERIA (MÍNIMOS ESIXIBLES). 
 
 

CURSO	   CRITERIO	  DE	  AVALIACIÓN	   ESTÁNDARES	  DE	  APRENDIZAXE	  
MÍNIMOS	  ESIXIDOS	  

1º	  ESO	   B1.1. Comprender e interpretar a intención 
comunicativa e a idea xeral de textos orais 
(noticias de actualidade) e elaborar un 
resumo.  

Comprender o contido dunha noticia 
radiofónica. 
Resumir o seu contido. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a 
idea xeral de textos orais sinxelos dos 
ámbitos social e académico, e seguir 
instrucións para realizar tarefas guiadas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía.  

 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de 
cortesía nas intervencións orais propias e 
alleas, tanto espontáneas como 
planificadas.	  

Manter as normas de respecto e 
cortesía que rexen na comunicación 
oral.  

 

B1.4. Identificar e contrastar o propósito 
comunicativo en textos orais dos medios 
de comunicación, analizar criticamente os 
seus contidos e identificar prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

	  

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das 
TIC, as estratexias necesarias para realizar 
exposicións orais planificadas e participar 
de forma construtiva en diversas 
interaccións comunicativas.  

Coñecer e aplicar , con axuda das TIC, 
técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha 
fonética e prosodia correcta e amosar unha 
actitude crítica ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela.  

 

	   B1.7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección.	  

Producir textos breves, adecuados e 
correctos en intervencións 
espontáneas. 



	   B1.8. Participar activamente en situacións 
propias do ámbito académico (pedir 
aclaracións, intercambiar opinións e expor 
conclusións).	  

 

	   B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para 
falar en público, en situacións formais ou 
informais, de forma individual ou en grupo.	  

Saber utilizar as técnicas e estratexias 
para falar en público, tanto en 
situacións formais coma informais, 
de forma individual ou en grupo. 
Planificar os contidos dos textos 
orais. 

	   B1.10. Producir discursos breves e 
comprensibles sobre temas da vida cotiá, 
de interese persoal ou social.  

Producir discursos breves e 
comprensibles sobre temas da vida cotiá, 
de interese persoal ou social.  

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

Subliñar, esquematizar e resumir 
diferentes tipos de texto. 
Utilizar o dicionario para coñecer o 
significado de termos descoñecidos  

	   B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar 
textos da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos á experiencia 
do alumnado: mensaxes electrónicas ou 
de móbil e normas e instrucións de uso. 

Comprender, interpretar e sintetizar 
textos da vida cotiá e das relacións 
sociais do alumnado: mensaxes 
electrónicas ou de móbil e normas e 
instrucións de uso. 

	   B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar 
escritos dos medios de comunicación, 
especialmente, os narrativos e expositivos 
de estrutura descritiva e secuencial.  

Comprender, interpretar e sintetizar 
escritos dos medios de 
comunicación: noticias, sucesos. 

	   B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar 
escritos do ámbito académico do alumnado, 
especialmente, textos descritivos, narrativos 
e expositivos sobre as distintas materias 
curriculares: webs educativas, e 
información de dicionarios e enciclopedias 
en distintos soportes.  

 

	   B2.5. Utilizar de forma guiada as bibliotecas 
e as TIC para obter información e 
consultar modelos de composición 
escrita. 

Usa de forma guiada as bibliotecas e as 
TIC para obter información e consultar 
modelos de composición escrita. 

 B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e 
crítica ante as mensaxes que transmiten 
prexuízos e reflexionar sobre os usos 
lingüísticos discriminatorios. 

 

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

Ler en voz alta fluidamente un texto.  

 B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito 
co fin de producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e correctos 
gramaticalmente.  

Planificar e producir textos con 
adecuación, coherencia, cohesión, 
respectando as normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas.  



 B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, 
textos sinxelos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: notas, cartas, avisos, 
mensaxes electrónicas ou de móbil.  

Producir , en formato papel ou dixital, 
textos da vida cotiá ou das relacións 
sociais: cartas, notas, mensaxes.  

 B2.10. Producir, a partir dun modelo, textos 
propios dos medios de comunicación, 
fundamentalment e, noticias, en formato 
papel ou dixital. 

Producir, en soporte impreso ou dixital, 
textos xornalísticos tipo noticia.  

 B2.11. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos propios da vida académica, 
especialmente, resumos, exposicións 
sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas.  

 

 B2.12. Producir textos de distintos xéneros: 
descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos.  

 

 B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as 
TIC (procesadores de texto e correctores 
ortográficos) para planificar, revisar e 
mellorar a presentación dos escritos.  

Usar as TIC para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e facilitar a 
corrección dos textos escritos. 

 B2.14. Avaliar o seu proceso de 
aprendizaxe cunha actitude activa e de 
confianza.  

 

 B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 
amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na aula.  

Empregar o léxico e as expresións 
axeitadas en contextos comunicativos 
de uso formal e informal da lingua. 

 B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua 
galega. 

Pronunciar correctamente os fonemas 
propios da lingua galega. 

 B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou 
calquera outra fonte de consulta en 
calquera soporte, para resolver dúbidas e 
para progresar na aprendizaxe autónoma.  

Saber utilizar os dicionarios e as TIC 
para consultar e resolver dúbidas.  

 B3.4. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega.  

Respectar as normas gramaticais en 
textos orais e escritos.  

 B3.5. Analizar e usar correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión textual.  

Usar a puntuación de acordo coa 
cohesión textual. 

 B3.6. Recoñecer e explicar o uso das 
distintas categorías gramaticais, utilizar este 
coñecemento para distinguir erros e 
diferenciar as flexivas das non flexivas.  

 

 B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre 
os mecanismos da cohesión textual como a 
deíxe persoal.  

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das 
distintas categorías gramaticais, utilizar 
este coñecemento para distinguir erros e 
diferenciar as flexivas das non flexivas.  

 B3.8. Recoñecer, usar e explicar os 
conectores textuais máis comúns (sobre 
todo os temporais e os explicativos).  

B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar 
sobre os mecanismos da cohesión 
textual como a deíxe persoal.  



 das funcións sintácticas principais no seo 
da oración para elaborar enunciados cun 
estilo cohesionado e correcto.  

B3.8. Recoñecer, usar e explicar os 
conectores textuais máis comúns (sobre 
todo os temporais e os explicativos).  

 B3.10. Recoñecer as modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación coa intención comunicativa do 
emisor.  

 

 B3.11. Aplicar progresivamente o 
coñecemento e o uso das estratexias de 
autoavaliación e a aceptación do erro como 
parte do proceso de aprendizaxe.  

Recoñecer os erros nas producións 
orais e escritas propias e alleas. 

 B.3.12. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no 
centro, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais.  

 

 B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e a transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas 
de comprensión e para a produción de 
textos. 

 

 B4.1. Valorar as linguas como medios de 
relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, valorar positivamente 
o plurilingüísmo como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e coñecer a 
lusofonía e achegarse ás culturas que a 
integran.  

Valorar as linguas como medio de 
expresión, de relación e como sinal 
de identidade dun pobo. Recoñecer a 
importancia da lusofonía. 

 B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia a partir do estudo 
dos contextos familiares do alumnado.  

 

 B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia a partir do estudo 
dos contextos familiares do alumnado. 

 

 B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao 
uso do galego e asumir a importancia da 
contribución individual no desenvolvemento 
da lingua galega.  

Valorar a importancia de contribuír 
individualmente á normalización da 
lingua galega.  

 B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e 
legal das linguas de España. 

Coñecer a situación legal das linguas 
de España.  

 B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e 
analizar a situación persoal en relación a 
eles.  

Identificar prexuízos lingüísticos. 
Dar exemplos da súa contorna.  



 B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes 
diatópicas do galego.  

Recoñecer e apreciar as variantes 
diatópicas do galego.  

 B5.1. Ler, con regularidade e de maneira 
guiada, obras literarias para desenvolver o 
criterio lector; expor unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 
relacionando o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, procurando asimilar os trazos 
estéticos xerais que definen cada texto.  

Ler textos literarios e recoñecer 
neles trazos literarios. 
Ler obras literarias, de maneira 
guiada, e emitir un xuízo ou opinión 
argumentada.  

 B5.2. Comparar textos literarios e non 
literarios e diferenciar textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais.  

Diferenciar e caracterizar os tres 
xéneros literarios.  

 B5.3. Ler expresiva e comprensivament e, 
facer audicións de poemas recitados ou 
cantados, sinalar a temática ou temáticas 
abordadas e describir os valores estilísticos 
dos textos. 

Ler expresiva e comprensivamente 
diferentes textos poéticos. 

 B5.4. Ler expresiva e comprensivamente 
textos narrativos breves e recoñecer a 
funcionalidade dos elementos formais 
básicos.  

Ler expresiva e comprensivamente 
diferentes textos narrativos.  

 B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, 
visionar pezas teatrais e apreciar os seus 
compoñentes e procedementos máis 
relevantes.  

Ler expresiva e comprensivamente 
diferentes textos dramáticos.  

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

Escribir textos sinxelos de intención 
literaria, empregando diferentes 
recursos retóricos.  

 B5.7. Describir e caracterizar os trazos 
definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas.  

 

 B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas pautas 
orientadoras, co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a procura de 
información básica e a resolución de dúbidas 
de traballo. 

 

 

 
Destacados en negriña os estándares mínimos en caso de confinamento e suspensión das 
clases presenciais.	  

	  

	  

CURSO	   CRITERIO	  DE	  AVALIACIÓN	   ESTÁNDARES	  DE	  APRENDIZAXE	  



MÍNIMOS	  ESIXIDOS	  

2º	  ESO	  
B1.1. Comprender e interpretar a intención 
comunicativa, o tema, as ideas principais e 
os datos relevantes de diferentes textos 
orais dos medios de comunicación 
(crónicas, reportaxes e documentais) e 
elaborar esquemas e resumos.  

Comprender o sentido global e identificar 
a intención comunicativa de textos orais 
de carácter informativo.  

Elaborar esquemas ou resumos que 
recollan a información relevante de 
discursos orais dos medios de 
comunicación audiovisual.  

B1.2. Extraer a intención comunicativa, o 
tema, as ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes textos orais dos 
ámbitos social e educativo.  

Dar conta dos datos relevantes en textos 
orais do ámbito social e educativo. 
Comprender e seguir as instrucións para 
realizar tarefas de aprendizaxe con 
progresiva autonomía.  

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía 
nas intervencións orais propias e alleas da 
actividade educativa, tanto espontáneas 
como planificadas. 

Coñecer, valorar e usar as normas que 
rexen a cortesía na comunicación oral. 
Recoñecer a importancia dos aspectos 
prosódicos e o significado dos trazos 
máis característicos da linguaxe non 
verbal. 

B1.4. Identificar o propósito comunicativo 
en textos orais dos medios de 
comunicación, analizar criticamente os seus 
contidos e interpretar as connotacións e 
mensaxes discriminatorias implícitas  

Diferenciar as ideas principais e as 
secundarias en programas de carácter 
informativo. 
Recoñecer e rexeitar usos lingüísticos 
que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións.	  

B1.5. Valorar as producións emitidas 
cunha fonética e prosodia correcta e 
amosar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela.  

Recoñecer e rexeitar os prexuízos que 
se poidan asociar á pronuncia galega.  

B1.6. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección  

Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas,adecuados á situación, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
Participar en intervencións orais 
espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas da lingua galega.  

Empregar nas intervencións orais 
espontáneas fraseoloxía propia da lingua 
galega  

Usar nas intervencións orais 
espontáneas léxico rico e variado. 

	  
B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda 
das TIC, técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas.  

Consultar medios de información dixitais 
para seleccionar contidos relevantes e 
incorporalos a diferentes tarefas. 
Empregar as TIC para facer as 
presentacións máis claras e atractivas.  



	  

B1.8. Participar activamente en situación 
propias do ámbito educativo e de interese 
para o alumnado que xeren intercambio de 
opinión  

Intervir en debates e coloquios do ámbito 
educativo respectando as regras de 
interacción e as opinións alleas  

Cinguirse ao tema e non divagar nos 
debates e coloquios. 
Expresar a opinión sobre unha obra de 
lectura e comparala coa doutros 
compañeiras/os.  

	  

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para 
falar en público, en situacións formais ou 
informais, de forma individual ou en grupo  

Elaborar guións para organizar os 
contidos de exposicións formais ou 
informais breves.  

Poñer en práctica os aspectos 
prosódicos da linguaxe non verbal ao 
falar en público, así como o autocontrol. 
Incorporar progresivamente palabras 
propias do nivel formal nas prácticas 
orais da lingua. 
Axeitar a pronuncia á finalidade da 
práctica oral. Recoñecer a avaliar erros 
nos discursos orais propios e alleos e 
tratar, progresivamente, de evitalos. 

	  

B1.10. Producir discursos breves e 
comprensibles, nun rexistro neutro, informal 
ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou 
educativa  

Participar en conversas informais para 
intercambiar información e expresar a 
súa opinión.  

Desenvolverse correctamente en 
situacións da vida cotiá queimpliquen 
solicitar unha información ou un servizo. 
Utilizar as fórmulas de tratamento e as 
regras de cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación comunicativa. 
Analizar similitudes e diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos.  

	  

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua e as normas do uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión.  

Analizar e sintetizar o contido dun 
texto en resumos e esquemas. 
Buscar o significado do léxico 
descoñecido, ben polo contexto, ben 
usando dicionarios.  

Identificar e relacionar a idea principal 
e as secundarias.  

	   B2.2. Comprender e interpretar textos 
propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas persoais, avisos e 
solicitudes.  

Comprender e interpretar a 
información máis relevante de textos 
da vida cotiá e das relacións sociais.  

 

	   B2.3. Comprender e interpretar, en formato 
papel ou dixital, textos propios dos medios 
de comunicación (noticias).  

Comprender e interpretar as noticias 
dos medios de comunicación. 
 



	   B2.4. Comprender e interpretar en formato 
papel ou dixital, textos propios da vida 
educativa, especialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias.  

Comprender e interpretar textos 
propios da vida educativa, 
especialmente, os instrutivos e 
expositivos.  

	   B2.5. Seleccionar a información que se 
obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras 
fontes e integrar os coñecementos 
adquiridos non proceso de aprendizaxe 
continua. 

Utilizar diversas fontes de información e 
integrar os coñecementos adquiridos 
nos seus textos orais e escritos. 
Coñecer e utilizar dicionarios impresos 
ou en versión dixital. 
Coñecer o funcionamento da biblioteca 
do centro. 

 B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e 
crítica ante a lectura que permita identificar 
usos lingüísticos discriminatorios e 
manifestar posturas  

de acordo ou desacordo e respecto ás 
mensaxes expresadas.  

 

Identificar e expresar posturas de 
acordo e desacordo sobre aspectos 
parciais ou globais dun texto 
Interpretar o significado dun texto.  

Respectar as opinións dos demais.  

 B2.7. Ler en voz alta co dicción, entoación e 
ritmo adecuados á situación comunicativa e 
á súa función.  

Ler en voz alta con dicción,entoación 
e ritmo adecuados.  

 B2.8. Usar procedementos de planificación 
e revisión para conseguir a adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección dos 
contidos nas relacións internas e externas 
do texto  

Elaborar esquemas sinxelos para 
ordenar as ideas e estruturar o texto. 
 

 B2.9. Producir, en formato papel ou 
dixital, textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas persoais, 
avisos, solicitudes e participación en foros  

Producir textos propios da vida cotiá. 

 B2.10. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos propios dos medios de 
comunicación a partir dun modelo (noticias).  

Producir textos propios dos medios 
de comunicación a partir dun modelo.  

 B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, 
textos de carácter educativo: cuestionarios, 
resumos, informes de tarefas, descricións e 
explicacións sobre contidos das materias 
curriculares.  

Producir textos de carácter 
educativo: resumos. 

 
B2.12. Producir e sintetizar, en formato 
papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía, 
fundamentalment e, narracións e 
descricións. 

Producir textos narrativos e 
descritivos, descritivos de distinta 
tipoloxía. 
Sintetizar e resumir narracións e 
descricións sen parafrasear o texto 
resumido. 

 B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar 
e mellorar os escritos: procesadores de 
texto, programas de presentación e 
dicionarios electrónicos  

Usar as TIC para elaborar e presentar 
os textos.  



 B2.14. Valorar a escritura como fonte de 
aprendizaxe e como unha forma de 
comunicar experiencias, ideas e 
coñecementos propios  

 

 B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 
amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na aula.  

Utilizar un vocabulario amplo e preciso, 
sobre todo nos campos léxicos 
traballados na aula.  

 B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua 
galega  

Recoñecer e pronunciar 
correctamente os fonemas da lingua 
galega.  

 B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou 
calquera outra fonte de consulta, en papel 
ou en soporte electrónico, para resolver 
dúbidas e para progresar na aprendizaxe 
autónoma.  

Atopar a información lingüística 
necesaria, en diferentes soportes  

 B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas 
que regulan os textos orais e escritos  

Completar, transformar e valorar 
textos orais ou escritos de maneira 
adecuada e correcta.  

 
B3.5. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

Aplicar correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega.  

 

 B3.6. Analizar e usar correctamente 
a puntuación, de acordo coa cohesión 
textual.  

Puntuar correctamente os textos 
producidos.  

 B3.7. Recoñecer a estrutura de 
substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica para mellorar a 
comprensión e produción textuais.  

Coñecer e utilizar adecuadamente 
substantivos e formas verbais para  
producir textos orais e escritos.  

 B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais 
de espazo, oposición e contraste, así como 
os mecanismos gramaticais e léxicos de 
cohesión interna.  

Identificar e usar distintos tipos de 
conectores. 

 B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos 
para elaborar enunciados, orais e escritos, 
cun estilo cohesionado e correcto.  

Completar, transformar e elaborar 
enunciados de maneira axeitada.  

 
B3.10. Aplicar progresivamente o 
coñecemento e o uso das estratexias 
de autoavaliación e a aceptación do erro 
como parte do proceso de aprendizaxe.  

Recoñecer os erros nas producións 
orais e escritas propias . 

 B3.11. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 

Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos 
transversais, noemadamente no Plan 



estereotipos lingüísticos ou culturais Proxecta.  

Evitar estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valorar as competencias 
como persoa plurilingüe. 

 B3.12. Reflexionar sobre o sistema 
e as normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas 
de comprensión e para a produción de 
textos.  

 

 

B4.1. Valorar as linguas como medios de 
relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. Apreciar o 
plurilingüismo como expresión da riqueza 
cultural da humanidade  

e coñecer a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran  

Valorar a lingua como medio de 
relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo.  

Distinguir entre linguas maioritarias, 
minoritarias e minorizadas e aplicar 
estes conceptos ao caso galego. 
Coñecer as linguas que se falan en 
España e valorar a súa existencia como 
un elemento de riqueza cultural Valorar 
a importancia da relación de Galicia coa 
comunidade lusófona Coñecer recursos 
en rede de lecer e educativos en lingua 
galega adaptados á súa idade. 

 
B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega no contorno.  

Describir a situación sociolingüística de 
Galicia a partir do estudo do seu 
contorno. 
Coñecer e valorar os topónimos 
galegos.  

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

Coñecer as principais iniciativas 
normalizadoras no ámbito educativo. 
Analizar a súa propia práctica 
lingüística.  

 B4.4. Describir a situación legal das linguas 
do Estado español  

Coñecer a situación legal do galego e 
das linguas do Estado español.  

 B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e 
analizar a situación persoal en relación a 
eles.  

Coñecer o que é un prexuízo e 
identificar e analizar os existentes 
cara ao galego no seu contorno  

 
B.4.6. Identificar e clasificar as variantes 
diafásicas do galego, recoñecer os trazos 
da variedade estándar da lingua galega e 
valorala como variante unificadora, así 
como apreciar a variante diatópica propia. 

Identificar e clasificar as variantes 
diafásicas do galego. 
Recoñecer os trazos da variedade 
estándar da lingua galega e valorala 
como variante unificadora. Rexeitar 
os prexuízos sobre as variedades 
dialectais. 

 B5.1. Ler con regularidade obras Ler obras literarias para 



literarias e desenvolver criterio lector; expor 
unha opinión persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relacionar o seu 
sentido coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e valorar o uso 
dos elementos propios de cada xénero 
literario, o punto de vista empregado e o uso 
estético da linguaxe.  

desenvolver criterio lector; expoñer 
unha opinión persoal sobre a 
lecturan dunha obra axeitada á 
idade. Describir os elementos propios 
de cada xénero literario, o punto de 
vista empregado e o uso estético da 
linguaxe nos textos literarios  

 B5.2. Ler expresiva e comprensivamente 
e facer audicións de poemas recitados ou 
cantados, determinar o tema principal, a 
estrutura xeral e pór de relevo os principais 
recursos estilísticos  

Ler expresiva e comprensivamente 
poemas, determinar o tema principal, 
a estrutura xeral e os principais 
recursos estilísticos.  

 B5.3. Ler expresiva e comprensivamente 
textos narrativos breves, localizando e 
describindo os elementos estruturais e 
formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais  

Ler expresiva e comprensivamente 
textos narrativos breves e recoñecer 
os elementos estruturais e formais 
máis salientables  

 B5.4. Ler dramatizada ecomprensivamente, 
visionar pezas teatrais e recoñecer os 
compoñentes e procedementos que 
caracterizan os subxéneros.  

 

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

 

 B5.6. Analizar textos literarios, de maneira 
guiada, identificar os trazos dos subxéneros 
e a funcionalidade dos recursos retóricos.  

Analizar textos literarios, de maneira 
guiada, identificar os trazos 
característicos e os recursos retóricos.  

 B5.7. Escribir textos de intención estética 
servíndose dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula 

Escribir textos de intención estética 
servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula 

 B5.8. Describir e caracterizar os trazos 
definitorios básicos da linguaxe 
cinematográfica  

 

 B5.9. Servirse, seguindo unhas pautas 
orientadoras, dos fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, 
para a realización de traballos e cita 
axeitada destes  

Empregar, seguindo pautas 
orientadoras, fondos e recursos de 
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a 
realización de traballos. 

	  

 
Destacados en negriña os estándares mínimos en caso de confinamento e suspensión das 
clases presenciais. 

 

 



CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
MÍNIMOS ESIXIDOS 

3º ESO §  B1.1. Comprender e interpretar a 
intención comunicativa implícita e 
explícita, o tema, a idea principal e as 
secundarias, o datos relevantes de 
textos orais dos medios de 
comunicación audiovisual. 

Recoñecer a definición dos conceptos 
texto, xénero textual e xéneros do ámbito 
de comunicación social. Clasificar 
diferentes xéneros periodísticos orais en 
función da intención comunicativa que 
vehiculan indicando, en cada caso, a 
secuencia discursiva prototípica (diálogo, 
narración, descrición, exposición, 
argumentación).  

§  Identificar a estrutura textual global dos 
xéneros noticia e entrevista (seccións, 
ou partes, que os constitúen) en 
mostras destes xéneros audiovisuais. 
Resumir de forma oral o contido dunha 
noticia e dunha entrevista emitidas por 
radio ou TV. 

B1.2. Identificar o propósito 
comunicativo en textos orais dos medios 
de comunicación, analizar criticamente 
os seus contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes 
discriminatorias implícitas. 

Identificar a información fundamental 
dunha noticia (que?, quen?, cando?, 
onde?, como?, por que?) emitida por radio 
ou por TV.  

Identificar o tema e a información máis 
relevante nunha entrevista realizada a un 
persoeiro da cultura galega (escritor, 
músico, actor, científico, pintor...) e indicar 
a intención comunicativa do entrevistado.  

Comparar dúas noticias que tratan o 
mesmo feito emitidas por distintos medios 
e indicar as diferenzas que existen en 
canto á información fundamental que 
proporcionan.  

§  Localizar en noticias e en entrevistas 
palabras e expresións que manifesten 
de modo implícito ou explícito prexuízos 
ou discriminacións e explicar cal é o 
prexuízo ou a discriminación que 
expresan. 

§  B1.3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais expositivos e 
argumentativos. 

Recoñecer a definición do concepto de 
xéneros do ámbito académico. Clasificar 
diferentes xéneros académicos segundo a 
canle e segundo a intención comunicativa 
que vehiculan indicando en cada caso a 
secuencia discursiva e o rexistro 
prototípicos.  

Identificar a estrutura textual global dos 
xéneros presentación académica oral 
(PAO) e debate en mostras destes 



xéneros. Sinalar se o emisor utiliza o 
galego estándar ou se utiliza unha 
variedade dialectal indicando os trazos 
lingüísticos que a caracterizan e identificar 
o rexistro. 
Indicar cal é secuencia discursiva 
dominante nunha mostra dunha PAO e a 
intención comunicativa do emisor. 

B1.4. Comprender textos orais 
expositivos e argumentativos utilizados 
no ámbito académico (presentacións, 
relatorios e intervencións en mesas 
redondas) e identificar as ideas 
principais e secundarias, o propósito 
comunicativo implícito ou explícito, e 
diferenciar as explicacións dos 
argumentos. 

Identificar a modalidade discursiva dunha 
mostra do xénero debate. Indicar a 
intención que vehicula a modalidade 
discursiva argumentativa. Tomar notas 
durante un debate e explicar cal é a tese 
defendida e os argumentos de apoio, así 
como a postura contraria e os seus 
argumentos correspondentes.  

Indicar que procedementos lingüísticos se 
utilizan para manifestar acordo cunha tese 
e para manifestar a postura en contra 
dela. 

B1.5. Coñecer e usar as normas de 
cortesía nas intervencións orais propias 
e alleas da actividade académica, tanto 
espontáneas como planificadas. 

Escoitar con atención as intervencións de 
compañeiros e profesor e respectar as 
súas ideas: non descualificalas, 
ridiculizalas ou desvalorizalas.  

Pedir a palabra con fórmulas e xestos 
adecuados e respectar a intervención dos 
demais: non interromper, nin solapar ou 
roubar a vez para intervir.  

§  Non utilizar expresións que manifesten 
algún tipo de prexuízo ou discriminación 
e, en caso de que se produzan, amosar 
rexeitamento ante a súa emisión. 
Utilizar os elementos paralingüísticos da 
comunicación (entoación, volume, 
énfase, ritmo, pausas...) adecuados e 
eficaces á situación comunicativa. 

B1.6. Valorar as producións emitidas 
cunha fonética galega correcta e 
actitude crítica ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

§  Identificar erros de pronunciación nos 
fonemas característicos da lingua 
galega nas expresións orais tanto 
propias coma alleas. Autoavaliar a 
propia produción oral indicando os erros 
de pronunciación. 

 B1.7. Participar activamente en 
situación propias do ámbito académico 
e de interese para o alumnado que 
xeren intercambio de opinión. 

§  Participar construtivamente nas 
conversacións e debates, espontáneos 
ou planificados, que se desenvolven 
dentro da aula respectando as normas 
de petición e uso da palabra para 
expresar a propia opinión e atendendo 
ás indicacións dun moderador ou do 
propio profesor. Autoavaliar a propia 



produción oral indicando os erros de 
pronunciación. Intervir nas 
conversacións e debates achegando 
ideas, opinións ou información 
pertinentes con respecto ao tema 
tratado. 
Escoitar con atención as intervencións 
dos demais, tomar notas, reflexionar 
sobre o que se comunica e emitir unha 
valoración. Respectar o uso da palabra 
e non xesticular nin elevar a voz para 
interromper, solapar ou roubar a quenda 
 

 B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para 
falar en público, en situacións formais 
ou informais, de forma individual ou en 
grupo. 

 

 B1.9. Producir discursos breves e 
comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, sobre temas da 
vida cotiá ou académica. 

 

 B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das 
TIC, técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

Utilizar as TIC para buscar e seleccionar 
información. Empregar as TIC para 
realizar traballos académicos utilizando 
diversos recursos para presentalos de 
forma visualmente atractiva. 

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

Subliñar a idea principal de cada un 
dos parágrafos do texto e resumir 
textos escritos incluíndo a información 
relevante. Organizar nun esquema ou 
nun cadro as ideas principais e as 
ideas secundarias dun texto. Utilizar 
dicionarios para buscar o significado 
de palabras.  

Identificar o significado literal de 
determinadas expresións e o sentido 
que posúen no contexto concreto en 
que se utilizan. 

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

 

 B2.3. Comprender e interpretar escritos 
propios dos medios de comunicación e 
distinguir entre información e opinión en 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

Identificar a estrutura (ou esquema) 
textual dos xéneros noticia e entrevista 
xornalísticas en mostras destes xéneros. 
Recoñecer a modalidade discursiva 
dominante nos xéneros noticia e 
entrevista xornalísticas e indicar a 
intención que vehiculan.  

Resumir o contido dunha mostra dos 
xéneros noticia e entrevista 



xornalísticas incluíndo a información 
fundamental.  

§  Identificar as marcas lingüísticas 
características e a forma prototípica 
de organizar as ideas da modalidade 
discursiva narrativa. 
Identificar en textos xornalísticos os 
trazos lingüísticos característicos da 
expresión da opinión e da 
transmisión de información. 

 B2.4. Comprender e interpretar textos 
de carácter académico, especialmente 
os expositivos e explicativos: 
enciclopedias, webs educativas e outros 
materiais de consulta. 

§  I Resumir o contido de entradas de 
enciclopedias e de fragmentos de 
manuais de diferentes áreas de 
coñecemento. 

§  Identificar as marcas lingüísticas 
características e a forma de organizar 
as ideas da modalidade discursiva 
descritiva. Identificar as marcas 
lingüísticas características da 
modalidade discursiva expositiva 
Identificar as marcas lingüísticas 
características da modalidade discursiva 
argumentativa. 
Utilizar dicionarios enciclopédicos, 
manuais e webs para aclarar dúbidas 
sobre o contido dos textos. Interpretar a 
información expresada en gráficas e 
diagramas e explicala 

 §  B2.5. Identificar o tema, os subtemas 
e a estrutura comunicativa dos textos 
expositivos e explicativos. 

 

 §  B2.6. Usar, de maneira case 
autónoma, os recursos que ofrecen as 
bibliotecas e outros recursos 
relacionados coas TIC para obter, 
organizar e seleccionar información. 

 

 B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva 
e crítica ante a lectura de calquera tipo 
de texto, para detectar prexuízos e 
descriminacións.  

 

 B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e 
respectar os patróns fonéticos do 
galego. 

Ler en voz alta con fluidez utilizando o 
volume, a entoación, o ritmo e as pausas 
adecuadas e acentuando correctamente 
as palabras.  

§  Ler en voz alta espectando os patróns 
fonéticos da lingua galega. 

 B2.9. Producir, en formato papel ou 
dixital, textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas 
de reunión e intervencións en foros. 

§  Redactar en soporte papel ou dixital 
unha mostra dos xéneros acta e 
convocatoria reproducindo o esquema 
textual destes xéneros así como o seu 
rexistro. 



 B2.10. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos xornalísticos informativos 
e de opinión, fundamentalment e, 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

§  Reproducir por escrito en soporte papel 
ou dixital os xéneros noticia e entrevista 
xornalísticas seguindo o esquema 
textual destes xéneros, o modo de 
desenvolver o contido e o seu rexistro 
prototípicos. 

 B2.11. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos expositivos do ámbito 
académico: informes e proxectos sobre 
tarefas académicas das materias 
curriculares. 

 

Reproducir por escrito o xénero PAO 
seguindo o esquema textual deste xénero 
e o seu rexistro prototípico.  

§  Usar correctamente títulos, 
índice,paxinación e citas bibliográficas 
na presentación escrita dunha PAO. 

 B2.12. Planificar producir e revisar 
textos con adecuación, coherencia, 
cohesión e con respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

Utilizar o rexistro adecuado en 
función dos factores presentes na 
situación comunicativa, e o xénero 
adecuado segundo o ámbito de uso. 
Producir textos coherentes mantendo 
a unidade temática e seleccionando a 
información precisa e pertinente para 
o desenvolvemento do tema, e 
utilizar marcadores discursivos para 
cohesionar o texto. Revisar os textos 
e corrixir, se fose preciso, a 
secuenciación das ideas, as 
contradicións, as repeticións 
innecesarias, os erros tipográficos, 
os gramaticais e os ortográficos. 

 B2.13. Utilizar as TIC para organizar os 
contidos, mellorar a presentación e 
corrixir as producións escritas. 

§  Utilizar as TIC para realizar unha 
primeira corrección ortográfica das 
producións textuais 

 B2.14. Utilizar as TIC como un medio de 
comunicación e interrelación social a 
través da escritura. 

 

 B3.1. Recoñecer e explicar os valores 
de léxico preciso de diferentes 
categorías gramaticais, así como da 
fraseoloxía. 

§  Recoñecer o significado de terminoloxía 
específica das diferentes materias 
curriculares e utilizala nos propios 
escritos. 

 B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as 
distintas categorías gramaticais na 
elaboración de textos escritos e orais. 

Recoñecer a definición do concepto de 
palabra. Definir as diferentes 
categorías gramaticais de palabras (ou 
clase de palabras).  

§  Identificar a categoría gramatical das 
palabras e, dentro delas, a clase. 
Definir e recoñecer as diferentes 
categorías de grupos de palabras 
(sintagmas ou frases). Identificar en 
cada modalidade discursiva a clase 
de palabras que as caracterizan. 



 B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de 
palabras, os valores dos morfemas e as 
súas posibilidades combinatorias para 
crear novos termos e identificar a súa 
procedencia grega ou latina. 

§  Recoñecer e usar os procedementos 
de creación de novas palabras. 
Identifica prefixos e sufixos e 
empregar a prefixación e a 
sufixación. 
Identificar a procedencia dalgunhas 
palabras do noso léxico. 

 B3.4. Recoñecer e usar a fonética da 
lingua galega 

§  Expresarse empregando os patróns 
fonéticos do galego. 

 B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e 
outras fontes de consulta, tanto en papel 
como en soporte electrónico, para 
resolver dúbidas, para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para 
enriquecer o propio vocabulario. 

 

 B3.6. Aplica e valora as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega 

§  Recoñecer e utilizar correctamente 
as regras de acentuación de 
palabras. 
Utilizar correctamente a acentuación 
diacrítica. Escribir correctamente 
palabras con b/v; c/qu/z; g/ gu. 

 B3.7. Analizar e usar correctamente 
a puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 

§  Utilizar correctamente a coma, o 
punto e seguido, o punto e á parte e 
o punto e coma nos propios escritos 
para facilitar a comprensión do 
contido e cohesionar o texto. 

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

Identificar o concepto de oración. 
Indicar cales son, segundo a actitude 
do emisor, as modalidades oracionais 
básicas.  

Clasificar as oracións simples como 
declarativas, interrogativas, 
imperativas e exclamativas.  

§  Identificar os constituíntes 
inmediatos da oración e definilos. 
Indicar que clase de palabras ou de 
grupo de palabras (sintagma) poden 
funcionar como suxeito e como 
predicado. Identificar o suxeito e o 
predicado en oracións simples e 
indicar a palabra que funciona como 
núcleo da FN e da FV. Recoñecer os 
complementos do predicado e 
indicar as clases de palabras que 
cumpren as funcións de OD, OI e 
Atributo. Clasificar oracións simples 
en función da natureza do predicado 
como transitivas, intransitivas, 
pasivas e impersoais. 

 B3.9. Recoñecer, explicar e usar os 
nexos textuais de causa, consecuencia, 

§  Localizar os conectores dun texto e 
explicar o seu valor 



condición, hipótese e os conclusivos, así 
como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna. 

 B3.10. Identifica adecuadamente en 
textos alleos e propios a estrutura, a 
construción e xustificación dos 
parágrafos, a vinculación e progresión 
temáticas, e elabora textos de acordo 
con estes parámetros. 

§  Identificar o tema desenvolvido nun 
texto e indicar se o texto presenta 
unidade e progresión temáticas. 

 B.3.11. Comprender o sentido global e a 
intención comunicativa de textos orais e 
escritos. 

Interpretar o sentido dunha mensaxe en 
función do contexto de produción e 
identificar a intención comunicativa do 
emisor. 

 B.3.12. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro, relacionados cos 
elementos transversais e nos que se 
eviten estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

§  Xustificar a adecuación das producións 
en función do contexto, do tema e do 
xénero textual e ser quen de elaboralas 
correctamente. 

 B3.13. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia,folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro 
docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

 B4.1. Valorar as linguas como medios 
de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, apreciar o 
plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e 
coñecer e describir o papel da lusofonía 
nas linguas no mundo do século XX. 

Recoñecer a lingua como o 
instrumento de comunicación máis 
eficaz para o intercambio comunicativo 
entre individuos.  

Recoñecer a lingua como elemento 
fundamental da identidade 
sociocultural 
e histórica dos grupos humanos, e 
identificar o galego como a lingua 
propia de Galicia. Diferenciar os 
conceptos de bilingüismo social, de 
bilingüismo individual e de diglosia.  

Identificar o concepto de bilingüismo, 
ou plurilingüismo, inclusivo. 
Recoñecer a competencia lingüística 
en dúas ou máis linguas como un 
beneficio intelectual para os individuos 



que a posúen.  

§  Recoñecer a lingua romance da que 
proceden o portugués e o galego, e 
indicar a partir de que momento 
histórico son consideradas como 
dúas linguas diferentes. 

 B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega nos 
principais ámbitos e contextos sociais e 
privados así como ás tendencias de 
evolución 

§  Explicar, fundamentándose en datos 
extraídos da realidade social, se o 
galego e o castelán son utilizados de 
forma equilibrada nos mesmos ámbitos 
e situacións de intercambio 
comunicativo. Aplicar os conceptos 
de bilingüismo e de diglosia á 
situación sociolingüística galega e 
explicar que conclusión se pode 
extraer. 
Analizar gráficas sobre o uso do 
galego en función da idade das 
persoas e explicar se nun 
determinado rango de idades o uso 
do galego e do castelán é 
equilibrado. Identificar os 
castelanismos na fraseoloxía 
utilizada na lingua oral e corrixilos 
no propio discurso. 

 B4.3. Identificar os elementos do 
proceso normalizador e adquirir vínculos 
positivos cara ao seu uso asumindo a 
importancia da contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

Valorar a contribución individual no 
proceso de normalización da lingua. 
Diferenciar claramente entre 
normalización e normativización.  

§  Coñecer os factores que contribúen 
á normalización. 

 B4.4. Recoñecer os principais 
elementos de evolución da lingua 
galega, así como identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis 
relevantes da súa historia social, e 
sinalar as distintas etapas desde 1916. 

Indicar cal é a lingua base na 
formación do galego e cales son as 
linguas de substrato e superestrato 
que contribuíron á súa conformación.  

Identificar e poñer exemplos de léxico 
común, antropónimos e topónimos de 
orixe preindoeuropea, celta, xermánica e 
árabe. Indicar cales son os grandes 
períodos e, dentro deles, as etapas da 
historia social da lingua galega 
comprendidos entre os séculos IX e 
1916. Situalos tanto cronoloxicamente 
coma nas distintas idades nas que se 
enmarcan. Explicar a situación 
sociolingüística do galego nos 
diferentes períodos e etapas que se 
poden diferenciar na historia social 
desta lingua, indicando os seus 
ámbitos de uso.  

Describir os feitos políticos e 



económicos que determinan a 
situación sociolingüística do galego en 
cada período e etapa da historia da 
lingua dende o século IX ata 1916.  

§  Describir as consecuencias dos 
feitos políticos e económicos para o 
uso, a normativización e a valoración 
social do galego en cada período e 
etapa da historia da lingua. 
Buscar nas TIC e ler textos sobre a 
historia social da lingua galega e 
extraer información relacionada cos 
acontecementos políticos e económicos 
de cada período e coas súas 
consecuencias. 

 B4.5. Describir a situación 
sociolingüística e legal das linguas de 
España 

§  Coñecer a lexislación estatal e 
autonómica que regula a utilización 
do galego e a súa promoción. 

 B4.6. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

§  Coñecer o que é un prexuízo. 
Detectar e analizar a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao 
galego na súa práctica lingüística e 
na do seu contorno e rebatelos 
argumentalmente. 

 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas, diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e da función 
da lingua estándar.  

Utilizar a terminoloxía lingüística con rigor 
e precisión conceptuais diferenciando os 
conceptos variante e variedade 
lingüísticas. Recoñecer as variedades 
xeográficas (dialecto, ou xeolectos) e as 
variedades socioculturais (nivel de 
lingua, ou sociolecto) do galego 
identificando os trazos lingüísticos 
(conxunto homoxéneo de variantes) que 
as caracterizan. 
Recoñecer a variedade estándar galega 
como unha variedade supradialectal 
común a todos os falantes galegos. 
Identificar e utilizar nos propios escritos 
académicos os trazos lingüísticos 
característicos da variedade estándar 
galega.  

Identificar os trazos lingüísticos 
característicos da variedade dialectal 
propia da súa zona xeográfica e 
utilizalos na interacción oral. 

 B5.1. Identificar e comprender os 
distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade.. 

Recoñecer as definicións de literatura, 
de xéneros literarios e das súas clases.  

Identificar os principais subxéneros 
dentro de cada xénero. 
Identificar os principais recursos 



estilísticos da linguaxe literaria. 
Recoñecer os grandes períodos (Lírica 
Medieval, Séculos Escuros, 
Ilustración,Rexurdimento) 

 B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e 
comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade e relaciona o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

Lectura e comentario de textos 
representativos das principais etapas e 
xeracións desde 1916 ata a 
actualidade. 
Comparar textos literarios, 
distinguindo os trazos característicos. 

Ler os textos seleccionados e analizar o 
contexto de produción indicando: idade 
histórica e século da súa produción, así 
como o período da historia social da 
lingua galega e a época ou movemento 
literario nos que se inclúen. 
Analizar o contido e a forma dos textos 
literarios poéticos lidos indicando: 

tema e idea principal; rima, metro e 
estrofa; recursos literarios e 
características lingüísticas... 
Analizar os textos narrativos lidos 
indicando o seu esquema textual, o 
tema e o argumento e o modo de 
desenvolver o seu contido. Comparar 
textos dunha mesma época ou 
movemento literario e establecer 
semellanzas e diferenzas. 

 B5.3. Ler expresiva e comprensivament 
e, 
facer audicións e ler dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

Lectura expresiva e/ou dramatización de 
distintos tipos de textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. Audicións de textos literarios. 

Indicar tema e idea principal (ou 
argumento nos textos narrativos). 

 B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou 
en grupo nos que se describan e 
analicen textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

Elabora traballos individual e/ ou 
colectivamente analizando textos 
representativos dalgúns dos autores. 

 

B5.5. Consultar fontes de información 
variadas e recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada 
destes  

Emprego de recursos das TIC e consulta 
doutras fontes de información para a 
realización de traballos. 

Utilizar bibliografía específica para 
documentarse. Presentar un índice 
bibliográfico do material utilizado na 
realización do traballo.  

 B5.6. Crear ou recrear textos de 
intención literaria partindo das 

Crear textos con intención literaria, en 
verso ou en prosa, reproducindo os 



características dos traballados na aula 
co fin de desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos 

modelos dos analizados na aula. 

	  

	  

Aparacen en negriña os estándares de aprendizaxe mínimos para aprobar a materia 
no caso de suspensión das clases presenciais. 

	  

	  

CURSO	   CRITERIO	  AVALIACIÓN	  	   ESTÁNDARES	  DE	  APRENDIZAXE	  
MÍNIMOS	  ESIXIDOS	  

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

§  Identificar a estrutura dun texto de 
carácter oral. Identificar e comprender 
textos propios dos medios de 
comunicación audiovisual. Analizar a 
estrutura e o contido. 

B1.2. Comprender e analizar textos 
expositivos e publicitarios, diferenciar 
neles información, opinión e persuasión.	  

§  Comprender e analizar o contido e a 
forma dun texto expositivo e dunha 
mensaxe publicitaria oral. 

§  B1.3. Comprender e interpretar textos 
orais expositivos e argumentativos 
utilizados no ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas redondas). 

Comprender e interpretar textos orais 
expositivos e argumentativos: intención, 
tese e argumentos. Elaborar un esquema 
ou resumo. 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais.	  

Obter información relevante dun texto oral 
formal ou informal, escrito en galego 
estándar ou nunha variante dialectal. 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, a cohesión e 
a claridade expositiva, así como normas 
de cortesía nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas	  

§  Elaborar unha breve exposición oral 
seguindo as pautas que deben rexela e 
tendo presentes os aspectos máis 
relevantes á hora de presentala en 
público. 

B1.6. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, valorar 
esta pronuncia e amosar unha actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela.	  

§  Ler un texto coa pronuncia e a 
entoación axeitadas, atendendo ao 
contido e aos signos de puntuación. 

	   B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 

§  Participar en intervencions orais 
espontáneas con fluidez, cun léxico rico 
e variado e cunha fonética, morfoloxía e 
sintaxe propias do galego 



corrección.	  

	   B1.8. Manifesta una actitude crítica e 
reflexiva que permite identificar 
prexuízos e mensaxes discriminatorias	  

 

	   B1.9. Realizar exposicións orais 
planificadas e claras de traballos e de 
informacións de actualidade, coa axuda 
das TIC 

Planificar a presentación dun proxecto 
seguindo unhas pautas e empregando as 
TIC.  

§  Presentar unha proposta de proxecto na 
que organice os contidos de xeito 
ordenado e claro. 

	   B1.10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais ropias e alleas as 
dificultades expresivas	  

 

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

 

	   B1.12. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal.	  

Participar e desenvoverse con soltura 
en diferentes situacións cotiás e de 
estudo. 

	   B1.13. Valorar a lingua oral como un 
instrumento útil na aprendizaxe e nas 
relacións sociais.	  

 

	   B2.1. Empregar estratexias e técnicas 
que faciliten a lectura comprensiva e 
crítica dos textos.	  

Resumir o contido dun texto e/ou 
elaborar un esquema no que se 
recollen as ideas principais.  

§  Buscar información nun texto para 
responder a determinadas cuestións. 
Obter información relativa a un tema a 
partir da lectura dun texto nun rexistro 
culto e comprender o significado do 
léxico presente nel. 

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

§  Diferenciar o esquema textual dun 
xénero do seu contido. 
Comprender e interpretar distintos tipos 
de textos do ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

	   B2.3. Comprender e interpretar 
textos relacionados co ámbito educativo, 
tanto materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, etc.), como 
libros de texto e recursos de temas 

§  Comprender e interpretar textos do 
ámbito educativo. 



especializados en internet.	  

	   B2.4. Comprender e interpretar textos 
argumentativos.	  

§  Interpretar a intención do autor dun 
texto argumentativo e 
reflexionar sobre determinadas 
cuestións que lle suxire a súa lectura. 
Ser quen de interpretar o significado 
de dúas afirmacións contidas nun 
texto. 

	   §  B2.5. Comprende e interpreta textos 
xornalísticos de opinión: carta ao 
director, editorial, columna e artigo de 
opinión. 

Indicar como se relaciona o título dun 
artigo co contido dese mesmo artigo. 
Diferenciar e explicar as dierenzas que 
existen entre un texto expositivo 
argumentativo e un artigo de opinión.  

§  Diferenciar entre noticia e reportaxe. 
Baseándose no contido, estrutura, ton e 
linguaxe dun texto xornalístico, explicar 
por que non é unha noticia. Recoñecer 
a intención comunicativa dun texto 
xornalístico en determinadas 
secuencias textuais. 

	   §  B2.6. Comprende e interpreta as 
mensaxes explícitas e implícitas que 
transmiten os textos publicitarios dos 
medios de comunicación. 

§  Analizar criticamente mensaxes 
persuasivas contidas en anuncios 
publicitarios. 

	   B2.7. Identificar os usos lingüísticos que 
conteñan prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

§  Reflexionar sobre o uso de termos 
ofensivos e politicamente incorrectos 
para referirse a determinados pobos ou 
colectivos sociais. 

	   B2.8. Usar e seleccionar materiais de 
consulta das bibliotecas e doutras fontes 
de información impresa ou en formato 
dixital. 

§  Buscar información sobre temas e 
personaxes relevantes na historia de 
Galicia. 

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

Planificar unha proposta de proxecto 
definindo en primeiro termo os obxectivos, 
os medios dos que se dispón e o plan de 
traballo. Redactar a proposta de proxecto 
seguindo unha estrutura proposta.  

§  Revisar o texto para comprobar que 
empregou os trazos lingüísticos e 
formais dos textos expositivos. 

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

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

	   B2.11. Producir, respectando as súas 
características formais e de contido, 
textos propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos ámbitos tanto 

§  Producir en formato papel ou dixital 
textos do ámbito laboral, administrativo 
e comercial. 



en formato papel como dixital:  

laborais, administrativos e comerciais. 

	   B2.12. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, cartas á dirección e columnas de 
opinión. 

 

	   B2.13. Producir en soporte impreso ou 
dixital textos argumentativos, 
redactados a partir da información 
obtida de distintas fontes. 

§  Producir textos argumentativos 
elaborados a partir de información 
obtida en bibliotecas e outras fontes 
de  información. 
Resumir un texto sen parafrasealo. 

	   B2.14. Valorar a escritura como un 
instrumento moi útil na aprendizaxe, nas 
relacións sociais e no desenvolvemento 
do individuo 

 

	   B3.1. Recoñecer e explicar os valores 
de léxico preciso de diferentes 
categorías gramaticais, así como da 
fraseoloxía. 

Recoñecer e expliicar o significado de 
léxico variado relacionado con 
determinados temas. •Explicar o 
significado de diversos refráns e 
sinalar en que contextos se poden 
aplicar.  

§  •Recoñecer o significado de 
diferentes expresións propias da 
lingua galega e facer un uso correcto. 

	   B3.2. Recoñecer e usar correctamente 
as formas verbais e as perífrases 
verbais da lingua galega. 

§  Recoñecer e usar correctamente 
perífrases e formas verbais. 

	   B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de 
palabras, os valores dos morfemas e as 
súas posibilidades combinatorias para 
crear novos termos e identificar a súa 
procedencia grega ou latina. 

§  Recoñecer e usar os procedementos 
de creación de novas palabras. 
Identifica prefixos e sufixos e 
empregar a prefixación e a 
sufixación. 
Identificar a procedencia dalgunhas 
palabras do noso léxico. 

	   B3.4. Recoñecer e usar a fonética da 
lingua galega 

§  Expresarse empregando os patróns 
fonéticos do galego. 

	   B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e 
outras fontes de consulta, tanto en papel 
como en soporte electrónico, para 
resolver dúbidas, para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para 
enriquecer o propio vocabulario. 

§  Saber usar os dicionarios e as TIC para 
resolver dúbidas e ampliar o léxico. 

	   B3.6. Aplica e valora as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega 

§  Respectar as normas gramáticas en 
textos orais e escritos e recoñecer o 
valor funcional e social das mesmas. 



	   B3.7. Analizar e usar correctamente 
a puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 

§  Usar correctamente a puntuación. 

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

Recoñecer e clasificar enunciados. 
Recoñecer os complementos dunha 
oración.  

§  Clasificar oracións segundo a 
modalidade e a natureza do 
predicado. 

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

§  Localizar os conectores dun texto e 
explicar o seu valor 

	   B3.10. Identifica adecuadamente en 
textos alleos e propios a estrutura, a 
construción e xustificación dos 
parágrafos, a vinculación e progresión 
temáticas, e elabora textos de acordo 
con estes parámetros. 

§  Identificar a estrutura dun texto. 
Elaborar textos cunha estrutura 
apropiada de acordo a uns parámetros. 

	   B3.11. Identificar e explicar os trazos 
que permiten diferenciar e clasificar os 
xéneros textuais, especialmente os 
argumentativos. 

 

	   B3.12. Xustifica a adecuación dos 
textos, en función do contexto, do tema 
e do xénero e elabora producións 
propias cunha adecuación apropiada. 

§  Xustificar a adecuación das producións 
en función do contexto, do tema e do 
xénero textual e ser quen de elaboralas 
correctamente. 

	   B3.13. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia,folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro 
docente, relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

	   B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a 
produción de textos 

 

	   B4.1. Valorar as linguas como medios 
de relación interpersoal e de sinal de 

§  Valorar as linguas como medio de 
expresión, de relación interpersoal e 
como sinal de identidade. Coñecer 



identidade dun pobo, apreciar o 
plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e 
coñecer e describir o papel da lusofonía 
nas linguas no mundo do século XX. 

os territorios lusófonos e a 
importancia da lusofonía. 

	   B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega nos 
principais ámbitos e contextos sociais e 
privados así como ás tendencias de 
evolución 

§  Coñecer a lexislación estatal e 
autonómica básica en materia 
lingüística. 
Coñecer a situación sociolingüística 
de Galicia. Analizar a situación da 
lingua a partir da súa situación 
actual. 

	   B4.3. Identificar os elementos do 
proceso normalizador e adquirir vínculos 
positivos cara ao seu uso asumindo a 
importancia da contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

Valorar a contribución individual no 
proceso de normalización da lingua. 
Diferenciar claramente entre 
normalización e normativización.  

§  Coñecer os factores que contribúen 
á normalización. 

	   B4.4. Recoñecer os principais 
elementos de evolución da lingua 
galega, así como identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis 
relevantes da súa historia social, e 
sinalar as distintas etapas desde 1916. 

§  Recoñecer a importancia das 
Irmandades da Fala na evolución 
social do galego. Coñecer os 
acontecementos máis importantes 
da historia social do galego e as 
distintas etapas desde 1916 ata a 
actualidade. Identificar as causas e 
as consecuencias deses feitos. 

	   B4.5. Describir a situación 
sociolingüística e legal das linguas de 
España 

§  Coñecer a situación sociolingüística 
e legal das linguas de España e 
analizar criticamente textos. 

	   B4.6. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

§  Coñecer o que é un prexuízo. 
Detectar e analizar a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao 
galego na súa práctica lingüística e 
na do seu contorno e rebatelos 
argumentalmente. 

 
B4.7. Recoñecer e valorar os principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas, diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e da función 
da lingua estándar.  

Coñecer a situación sociolingüísitica 
de Galicia e recoñecer e valorar as 
distintas variedades lingüísticas e os 
principais fenómenos que as 
caracterizan. Recoñecer as 
características da lingua estándar e 
valorar a súa función como variedade 
unificadora. 

 B5.1. Identificar e comprender os 
distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade.. 

Identificar e coñecer as etapas e 
xeracións da literatura galega desde 
1916 ata a actualidade e coñecer as 
súas principais características. 

 B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e 
comentar obras representativas da 

Lectura e comentario de textos 
representativos das principais etapas e 



literatura galega de 1916 ata a 
actualidade e relaciona o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

xeracións desde 1916 ata a 
actualidade. 
Comparar textos literarios, distinguindo os 
trazos característicos. 

 B5.3. Ler expresiva e comprensivament 
e, 
facer audicións e ler dramatizadament e 
textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

Lectura expresiva e/ou dramatización de 
distintos tipos de textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. Audicións de textos literarios. 

 B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou 
en grupo nos que se describan e 
analicen textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

Elabora traballos individual e/ ou 
colectivamente analizando textos 
representativos dalgúns dos autores. 

 B5.5. Consultar fontes de información 
variadas e recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada 
destes  

Emprego de recursos das TIC e 
consulta doutras fontes de información 
para a realización de traballos. 

 B5.6. Crear ou recrear textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula 
co fin de desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos 

 

 

 

Apararecen en negriña os estándares mínimos de aprendizaxe para aprobar a 
materia, en caso de confinamento. 

 
	  

CURSO	   CRITERIO	  AVALIACIÓN	  	   ESTÁNDARES	  DE	  APRENDIZAXE	  
MÍNIMOS	  ESIXIDOS	  

1º	  BACH	   B1.1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais..	  

Comprender e interpretar textos orais 
dos medios de comunicación e 
trasladar a información relevante a 
esquemas e resumos.	  

B1.2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias) . 

Diferenciar as ideas principais e as 
secundarias e identificar a intención 
comunicativa de textos 
argumentativos como conferencias e 
presentacións.	  

B1.3. Comprender, nterpretar e valorar 
textos orais e audiovisuais dos medios de 

Identificar a intención comunicativa e 
as ideas principais de textos orais e 



comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas).	  

audiovisuais dos medios de 
comunicación 

B1.4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto.	  

Identificar as marcas de cohesión 
nun texto oral Recoñecer o rexistro e 
a súa adecuación. Distinguir textos 
coherentes e non coherentes. 

 B1.5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún contido 
do currículo ou tema de actualidade 
adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa axuda das TIC así 
como de elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar en público.	  

Elaborar un esquema para unha 
exposición 
Producir textos PAO adecuados á 
situación Utilizar as TIC para buscar 
información e presentar os textos de 
xeito atractivo. Utilizar con corrección 
a prosodia e a linguaxe corporal.	  

B1.6. Expor oralmente con rigor e claridade 
un tema especializado de textos do ámbito 
académico ou de divulgación científica e 
cultural. 

Expoñer un tema do currículo con 
claridade, corrección gramatical e 
precisión léxica.	  

	   B1.7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

Participar nas intervencións orais 
espontáneas de maneira 
adecuada. Respectar as regras 
morfosintácticas e a fonética 
galega. 
Evitar os castelanismos. 

	   B1.8. Participar activa e argumentadament e 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 

Achegar argumentos a un debate. 
Participar en debates ou coloquios 
respectando as regras de 
interacción, intervención e cortesía. 

	   B1.9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 

Participar con intervencións breves e 
comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou mais culto, sobre temas 
da vida cotiá ou académica. 

	   B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais 
á avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 

Recoñecer os erros máis habituais 
da produción oral propia e allea: 
colocación do pronome átono, 
castelanismos, pobreza léxica, 
rexistro non adecuado e discurso 
pouco elaborado. 

	   B1.11. Participar oralmente cunha fonética e 
prosodia correcta, valorar esta pronuncia 
e amosar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 

 

	   B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para comprender, analizar e 
comentar o texto na súa integridade. 

Usar técnicas de síntese do 
contido dos 
textos: esquemas e resumos. 
Interpretar o sentido global dos 
textos e dar unha opinión. 
Distinguir temas e subtemas 



	   B2.2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección gramatical 
e boa presentación. 

Compoñer textos escritos que 
cumpran as propiedades 
textuais. 

	   B2.3. Comprender, producir e sintetizar o 
contido de textos expositivos e 
argumentativos de tema especializado do 
ámbito académico ou de divulgación 
científica e cultural. 

Identificar o tema, os subtemas e a 
estrutura comunicativa dos textos 
expositivos e argumentativos. 
Distinguir as ideas principaise 
secundarias en textosexpositivos 
e argumentativos.  

Producir, en soporte impreso ou 
dixital,textos expositivos e 
argumentativos sobre distintas 
materias curriculares 
empregando léxico adecuado. 

	   B2.4. Comprender, producir e valorar de 
forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo ou de 
opinión. 

Comprender, producir e valorar de 
forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo 
ou de opinión. Interpretar as 
mensaxes publicitarias e recoñecer 
os elementos de persuasión dos 
anuncios.  

Identificar e rexeitar as ideas e os 
usos lingüísticos discriminatorios 
dos textos publicitarios. 

	   B2.5. Caracterizar, identificar e producir 
textos descritivos pertencentes a distintos 
ámbitos de uso. 

 

	   B2.6. Caracterizar, identificar e producir 
textos expositivos pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 

 

	   B2.7. Caracterizar, identificar e producir 
textos narrativos pertencentes a distintos 
ámbitos de uso. 

Producir, identificar e analizar a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos narrativos. 

	   B2.8. Caracterizar, identificar e producir 
textos argumentativos pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 

Producir, identificar e analizar a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos argumentativos. 

	   B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e 
producir textos dialogados pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 

Producir, identificar e analizar a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos dialogados. 

	   B2.10. Planificar, producir e revisar textos 
de investigación a partir da información 

Organizar e estruturar os contidos 
de textos de investigación. 



obtida en fontes impresas e dixitais e con 
axuda dos recursos que ofrecen as TIC. 

Usar as TIC para buscar 
información, mellorar a 
presentación e facilitar a 
corrección dos textos escritos.  

Producir, en soporte impreso ou 
dixital,textos elaborados a partir 
de información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de 
información. 
Revisar os textos escritos: 
normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas, así 
coma as súas propiedades. 

	   B3.1. Verificar o coñecemento formal e a 
capacidade de reflexión sobre a lingua 
que posúe o alumnado. 

Entender e analizar textos 
vinculados á comunicación e á  

linguaxe. 

 B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes 
rexistros lingüísticos en función dos ámbitos 
sociais valorando a importancia de usar o 
rexistro axeitado a cada momento. 

Identificar as características 
dos rexistros lingüísticos en 
textos orais e escritos. 

 B3.3. Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, B3.3. 
Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 

Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros que cumpran as 
regras de corrección gramatical e as 
propiedades textuais. 

 B3.4. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos das categorías gramaticais 
substantivo e adxectivo, explicar os seus 
usos e valores nos textos. 

Recoñecer substantivos e 
adxectivos e explicar os seus 
usos e valores. 

 B3.5. Recoñecer e dentificar os trazos 
característicos da categoría gramatical dos 
determinantes, explicando os seus usos e 
valores nos textos. 

Recoñecer os determinantes e 
explicar os seus usos e valores. 

 B3.6. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical do 
verbo e as perífrases verbais e explicar os 
seus usos e valores nos textos.  

Recoñecer verbos e perífrases 
verbais e explicar os seus usos e 
valores.  

 B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole 
e usar nas producións propias orais e 
escritas os diferentes conectores textuais.  

Identificar os distintos tipos de 
conectores e usalos nas 
producións escritas.  

 B3.8. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical do 

Recoñecer adverbios e explicar os 
seus usos e valores.  



adverbio e explicar os seus usos e valores 
nos textos.  

 B3.9. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical dos 
pronomes e explicar os seus usos e valores 
nos textos.  

Recoñecer pronomes e explicar 
os seus usos e valores.  

 B.3.10. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que 
se utilicen varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro, 
relacionados cos elementos transversais e 
nos que se eviten estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

 

 B3.11. Reflexionar sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas 
de comprensión e para a produción de 
textos.  

 

 B.4.1. Distinguir as funcións sociais da 
lingua e determinar a situación do galego 
respecto a elas.  

Distinguir as funcións sociais da 
lingua e determinar a situación do 
galego respecto a elas. 

 

B.4.2. Describir a diversidade lingüística no 
mundo, en Europa e na Península Ibérica, 
determinar o papel da lusofonía, distinguir 
conceptos básicos de contacto de linguas e 
describir os fundamentos do ecolingüismo.  

Describir a diversidade lingüística 
en Europa e na Península Ibérica. 
Recoñecer a importancia da 
lusofonía.  

Diferenciar e explicar os 
conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria 
e lingua minorizada, conflito 
lingüístico e diglosia.  

 
B.4.3. Describir a historia da lingua do latín 
ao galego e distinguir os elementos 
constitutivos deste. 

Describir a romanización e o 
nacemento das linguas romances. 
Distinguir os elementos 
constitutivos do substrato, estrato 
e superestrato. 

 
B.4.4. Recoñecer os cultismos, 
semicultismos e palabras patrimoniais e 
citar exemplos, así como distinguir as 
familias léxicas irregulares e utilizalas 
correctamente.  

Recoñecer cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais e dar exemplos.  

Distinguir familias léxicas 
irregulares e ser quen de poñer 
exemplos.  

 B.4.5. Identificar e describir as 
características lingüísticas fundamentais do 
galego antigo, o seu contexto e identificalo 
en textos.  

Identificar e describir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo.  



Describir o contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do 
galego antigo.  

 B.4.6. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII), describir o seu 
contexto e identificalo en textos.  

B.4.6. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII), describir o seu contexto e 
identificalo en textos.  

 B.4.7. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde o século XIX ata 1916), 
describir o seu contexto e identificalo en 
textos, elaborar traballos individuais e/ou en 
grupos nos que se describan ou analicen 
textos anteriores a 1916. 

B.4.7. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916), describir o seu 
contexto e identificalo en textos, 
elaborar traballos individuais e/ou 
en lingua galega. 

 

B5.1. Definir "literatura" e "texto literario", 
caracterizar os diferentes xéneros e analizar 
os seus principais recursos formais e 
describir a cronoloxía xeral da historia da 
literatura galega.  

Definir "literatura" e "texto 
literario". 
Caracterizar os xéneros literarios e 
e analizar as súas características 
principais.  

Identificar as distintas etapas da 
literatura galega así como os 
autores e obras máis destacadas.  

 B5.2. Definir "literatura galega de tradición 
oral" e as súas principais concrecións 
xenéricas, historiar a súa vitalidade e mais 
as principais manifestacións e compilacións 
nos diferentes períodos históricos ata a 
actualidade.  

Definir "literatura galega de 
tradición oral" e as súas principais 
características e xéneros.  

Ler comprensivamente textos dos 
diferentes xéneros da literatura 
galega de tradición oral.  

 B5.3. Identificar, analizar e describir a 
literatura medieval: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticame nte as 
súas orixes, definir as características 
principais e analizar a lírica profana (cantiga 
de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a 
prosa medieval. 

Coñecer o contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico da 
literatura galega 
Definir as características 
principais e analizar a lírica 
profana, a lírica relixiosa e a prosa 
medieval. 

 B5.4. Ler textos significativos da literatura 
medieval, identificar as súas características 
temáticas e formais e poñelas en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

Ler e comentar textos 
representativos da literatura 
medieval: e relacionalos co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 B5.5. Identificar, analizar e describir a 
literatura do galego medio (séculos XVI, 
XVII e XVIII): contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticame nte a produción desta 
etapa, e describir e analizar as obras e 
os/as autores/as principais.  

Coñecer o contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico da 
literatura do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII).  

Definir as características das 



obras e autores principais deste 
período  

 B5.6. Ler textos significativos da literatura 
do galego medio, identificar as súas 
características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen.  

Ler e comentar textos 
representativos da literatura deste 
período e relacionalos co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico.  

 B5.7. Identificar, analizar e describir a 
literatura do Rexurdimento: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticame nte a 
produción do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e 
analizar as obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

Coñecer o contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico da 
literatura do Rexurdimento 
(Prerrexurdimento e Rexurdimento 
pleno ata 1916).  

Definir as características 
principais da literatura do 
Rexurdimento (Prerrexurdimento e 
Rexurdimento pleno ata 1916).  

Analizar as obras e os/as 
autores/as principais deste 
período. 

 B5.8. Ler textos significativos dos/das 
principais autores/as do Prerrexurdimento, o 
Rexurdimento pleno e os comezos do 
século XX ata 1916, identificando as súas 
características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

Ler e comentar textos 
representativos da literatura deste 
período e relacionalos co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico 

	  

	  

	  

Aparecen marcados en negriña os estándares mínimos en caso de confinamento. 

 

	  

 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar   

D 
e 
g 

B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos orais e 
audiovisuais de natureza 

B1.1. Comprender, interpretar 
e valorar diferentes tipos de 
discursos orais, audiovisuais 
e a situación en que se 

LGB1.1.1. Identifica a 
intención comunicativa, a 
idea principal e as 
secundarias, de calquera 

CCL 
 



 Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

h diversa. desenvolven. Captar o 
sentido global, a intención 
do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e 
secundarias. 

 
 

texto oral, formal ou 
informal, producido na 
variante estándar ou en 
calquera das variedades 
dialectais. 

LGB1.1.2. Recolle as ideas 
fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas 
conceptuais. 

CCL 

LGB1.1.3. Interpreta, 
reflexiona e emite xuízos 
críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza.  

CAA 

D 
e 
h 
i 

B1.2. Comprensión 
interpretación e valoración 
de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 

B1.2. Comprender, interpretar 
e valorar textos orais de 
carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados 
(conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencia). 

LGB1.2.1. Identifica as ideas 
principais e contidos 
relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo).  

CCL 
CAA 

LGB1.2.2. Recoñece as 
distintas estratexias de 
organización do contido 
nunha exposición oral sobre 
un tema especializado 
propio do ámbito educativo 
ou de divulgación científica 
e cultural. 

CAA 
 

LGB1.2.3. Escoita de maneira 
activa, toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que 
se desprenden da 
exposición oral. 

CCL 
CAA 

D 
e 
g 
h 

B1.3. Comprensión 
interpretación e valoración 
de textos orais procedentes 
dos medios de 
comunicación social 
(xéneros informativos e de 
opinión, e da publicidade). 

B1.3. Comprender, interpretar 
e valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios.  

LGB1.3.1. Interpreta e 
identifica a intención 
comunicativa, o tema e a 
estrutura en anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 

CCL 
CAA 

LGB1.3.2. Identifica as 
características propias dos 
principais xéneros 
informativos e de opinión 
dos medios de 
comunicación social. 

CCL 
CAA 
CSC 

LGB1.3.3. Analiza os recursos 
verbais e non verbais que 
se empregan na publicidade 
para convencer os 
destinatarios ou 
destinatarias. 

CCL 
CSC 

LGB1.3.4. Analiza de forma CAA 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

crítica a forma e contido das 
mensaxes publicitarias e 
evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

CCL 

A 
b 
e 

B1.4. Desenvolvemento das 
habilidades de escoita 
activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e 
de respecto. 

B1.4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, 
a cohesión e a claridade 
expositiva, así como as 
normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias 
da actividade educativa, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

LGB1.4.1. Identifica os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 

CCL 

LGB1.4.2. Coñece e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral e 
respecta as opinións alleas. 

CSC 
CAA 

LGB1.4.3. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e 
posición do corpo), así 
como o autocontrol das 
emocións ao falar en 
público. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

D 
e 
g 
h 
i 
m 

B1.5. Produción (planificación 
e execución de textos orais 
relacionados con algún 
contido do currículo ou tema 
de actualidade) adecuada á 
situación comunicativa, con 
coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das 
TIC, así como de elementos 
non verbais e con control 
das emocións ao falar en 
público. 

B1.5. Realizar producións 
orais planificadas, 
relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema 
de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das 
TIC así como de elementos 
non verbais e con control 
das emocións ao falar en 
público. 

LGB1.5.1. Planifica os seus 
textos orais e produce 
discursos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados. 

CAA 
CCL 

LGB1.5.2. Consulta fontes de 
información diversas e 
revisa os borradores e 
esquemas. 

CAA 

LGB1.5.3. Presenta os 
contidos de forma clara e 
ordenada e con corrección 
gramatical, cínguese ao 
tema e non divaga. 

CCL 
 

LGB1.5.4. Emprega 
axeitadamente os 
elementos prosódicos 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, 
timbre e volume), a linguaxe 
corporal (mirada e posición 
do corpo) así como o 
autocontrol das emocións 
ao falar en público. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

LGB1.5.5. Exprésase con 
facilidade e recorre a 
paráfrases ou circunloquios 
cando non encontra a 
expresión precisa. 

CCL 
CSIEE 

LGB1.5.6. Utiliza o rexistro 
adecuado á situación 

 CCL 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

comunicativa. 

LGB1.5.7. Tenta buscar a 
complicidade do público e 
demostra seguridade ao 
responder as preguntas do 
auditorio. 

CSIEE 

LGB1.5.8. Emprega as TIC 
para documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

CD 
CCL 
CAA 

E B1.6. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

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

CCL 

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

CCL 

LGB1.6.3. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 

CCL 

LGB1.6.4. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado. 

CCL 

E 
g 
h 
i 

B1.7. Exposición oral de textos 
expositivos e 
argumentativos do ámbito 
educativo e de divulgación 
científica e cultural. 

B1.7. Expor oralmente, con 
rigor e claridade, un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e 
cultural. 

LGB1.7.1. Desenvolve un 
tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
gramatical e fonética. 

CCL 

LGB1.7.2. Emprega léxico 
preciso e especializado e 
evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 

CCL 

A B1.8. Participación activa e 
argumentada en debates 

B1.8. Participar activa e 
argumentadamente en 

LGB1.8.1. Desenvolve 
argumentos de forma 

CCL 
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clave 

b 
e 

 

nos que se expresen 
opinións acerca dun tema 
de actualidade. 

debates nos que se 
expresen opinións acerca 
dun tema de actualidade. 

comprensible e convincente 
e comenta as contribucións 
das persoas interlocutoras. 

CAA 
CSC 

LGB1.8.2. Aplica as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta 
as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha 
linguaxe non discriminatoria. 

CCL 
CSC 

A 
b 
c 
e 
m 

 

B1.9. Participación en 
interaccións orais sobre 
temas de interese persoal 
ou social ou asuntos da vida 
cotiá, en diferentes 
rexistros. 

B1.9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun 
rexistro formal, neutro ou 
informal. 

LGB1.9.1. Desenvólvese con 
eficacia en situacións que 
xorden na vida diaria así 
como noutras de estudo ou 
traballo e participa en 
conversas informais. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

B 
d 
e 

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

B1.10. Aplicar os 
coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer, 
en exposicións orais propias 
e alleas, as dificultades 
expresivas. 

LGB1.10.1. Recoñece en 
exposicións propias e 
alleas as dificultades 
expresivas 
(incoherencias, 
repeticións, 
ambigüidades, mal uso 
dos rexistros pobreza 
léxica, fonética e 
entoación inadecuada), e 
identifica interferencias 
lingüísticas e desviacións 
da norma. 

CAA 
CCL 

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

CAA 

E B1.11. Participación nas 
producións orais cunha 
fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia 
e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela.  

B1.11. Participar oralmente 
cunha fonética e prosodia 
correcta, valorar esta 
pronuncia e amosar unha 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

LGB1.11.1. Recoñece a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta, identifica os 
erros na produción oral allea 
e produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega.  

CCL 
CAA 

LGB1.11.2. Recoñece e 
rexeita argumentadamente 
os prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia 
da lingua galega. 

CCL 
CSC 

LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a 
variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

CCL 
CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

B B2.1. Comprensión e 
produción de textos propios 

B2.1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 

CCL 
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d 
f 
h 

dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial con axuda de 
estratexias e coñecementos 
lingüísticos, 
sociolingüísticos e 
pragmáticos. 

sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar 
e producir textos propios 
dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 

CCA 

LGB2.1.2. Interpreta o sentido 
global e identifica a 
intención comunicativa do 
emisor en textos expositivos 
e argumentativos de 
distintos ámbitos. 

CCL 

LGB2.1.3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias 
e sintetiza o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 

CCL 

LGB2.1.4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 

CCL 
CD 
CAA 

B 
f 
h 

B2.2. Planificación, produción 
e revisión de textos de 
distintos ámbitos 
adecuados, coherentes e 
ben cohesionados; 
axustados ás normas 
morfolóxicas e gramaticais e 
ben presentados. 

LGB2.2.2. Produce textos 
propios de distintos ámbitos 
usando o rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 

LGB2.2.1. Planifica os seus 
traballos seguindo unha 
orde predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 

CCL 
 

LGB2.2.2. Produce textos 
propios de distintos ámbitos 
usando o rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 

CCL 
CSC 

B 
d 
f 
h 

B2.3. Produción de traballos 
educativos individuais e en 
grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou 
da actualidade social, 
científica e cultural. 

B2.3. Realizar traballos 
educativos individuais ou en 
grupo sobre temas 
controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 

LGB2.3.1. Desenvolve un 
tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
gramatical. 

CCL 

LGB2.3.2. Adecúa a súa 
expresión ás condicións da 
situación comunicativa 
(tema, destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 

CCL 

LGB2.3.3. Emprega léxico 
preciso e evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 

CCL 

LGB2.3.4. Organiza os 
contidos dos seus traballos 
en función duns obxectivos 
fixados previamente, 
contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 

CCL 
CSC 
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opinión con argumentos. 

D 
f 
h 

B2.4. Análise e comentario de 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

B2.4. Analizar e comentar 
textos argumentativos e 
expositivos propios dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

LGB2.4.1. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 

CCL 

LGB2.4.2. Recoñece e explica 
a función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 

CCL 

B 
e 
f 
h 

B2.5. Busca e selección de 
información procedente de 
fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior 
organización e revisión das 
producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 

B2.5. Extraer información de 
fontes bibliográficas e 
dixitais e utilizar as TIC ao 
longo de todo o proceso de 
escritura, desde a 
planificación, organización e 
produción do texto á súa 
revisión e corrección final. 

LGB2.5.1. Consulta 
información en fontes 
bibliográficas e dixitais e 
compila os datos máis 
relevantes en fichas-
resumo. 

CCL 
CD 
CAA 

LGB2.5.2. Respecta as 
normas de presentación dos 
traballos escritos, a 
organización en epígrafes, 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina, 
bibliografía. 

CCL 
CD 

 

LGB2.5.3. Utiliza procesadores 
de texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 

CCL 
CD 

B 
f 
h 

B2.6. Descrición das 
propiedades do texto e 
análise, nas producións 
propias e alleas, dos 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión. 

B2.6. Describir as propiedades 
do texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

LGB2.6.1. Recoñece, describe 
e utiliza recursos de 
cohesión gramaticais e 
léxico-semánticos. 

CCL 
CAA 

LGB2.6.2. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 

CCL 
CAA 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua    

E B3.1. Pronuncia correcta dos 
fonemas propios do galego 
e das transformacións 
fonéticas que se dan nas 
palabras ao longo da cadea 
falada. 

B3.1. Definir e identificar os 
fonemas da lingua galega e 
recoñecer a importancia e o 
valor das normas fonéticas 
como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 

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

CCL 
CAA 
CCEC 
 

LGB3.1.2. Valora as normas 
fonéticas como medio para 
facilitar a comunicación 
eficaz. 

CCL 
CCEC 

D 
e 

B3.2. Coñecemento e 
explicación das variedades 
dialectais de Galicia. 

B3.2. Coñecer as variedades 
dialectais, recoñecer e 
explicar os seus trazos 

LGB3.2.1. Explica as principais 
variedades dialectais e 
valora a diversidade 

CCL 
CCEC 
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característicos en 
manifestacións orais e 
escritas e valorar a 
diversidade lingüística como 
parte do patrimonio cultural. 

lingüística como parte de 
noso patrimonio cultural. 

E B3.3. Análise e explicación do 
léxico e dos seus 
procedementos de 
formación. 

B3.3. Recoñecer e explicar o 
proceso de formación das 
palabras e aplicar os 
coñecementos adquiridos 
para a mellora, comprensión 
e enriquecemento do 
vocabulario activo. 

LGB3.3.1. Explica os 
procedementos de 
formación das palabras.  

CCL 
CAA 

LGB3.3.2. Recoñece e explica 
os tipos de morfemas así 
como a análise morfolóxica. 

CAA 

LGB3.3.3. Recoñece, analiza e 
explica a estrutura 
morfolóxica. 

CAA 

E B3.4. Observación, reflexión e 
explicación das unidades e 
funcións sintácticas. 

B3.4. Observar, reflexionar e 
explicar as distintas 
unidades e función 
sintácticas e aplicar os 
coñecementos sobre análise 
sintáctica na produción de 
textos. 

LGB3.4.1. Recoñece as 
diferentes estruturas 
sintácticas, explica as 
relacións que se establecen 
e emprega a terminoloxía 
axeitada. 

CAA 

E B3.5. Reflexión e explicación 
das relacións e unidades 
semánticas. 

B3.5. Reflexionar e explicar as 
relacións e unidades 
semánticas. 

LGB3.5.1. Identifica e explica 
as relacións e unidades 
semánticas. 

CCL 
CAA 

B 
e 
h 

B3.6. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, 
relacionados cos 
elementos transversais 
enos que se 
evitenestereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

B3.6. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais 
enos que se 
evitenestereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

LGB3.6.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas 
erelacionados cos 
elementos 
transversais,evita 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

CCL 
CAA 
CD 

B 
e 

B3.7. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

B3.7. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a 
comparación e 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos 
para solucionar problemas 
de comprensión e para a 
produción de textos. 

LGB3.7.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos 
de ámbito contextual, 
textual, oracional e da 
palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión 
e produción dos textos 
traballados en calquera das 
outras. 

CCL 
CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  

P B4.1. Estereotipos e prexuízos 
lingüísticos: a súa 
repercusión nos usos.  

B4.2. Elaboración de traballos 

B4.1. Recoñecer os 
estereotipos e prexuízos 
lingüísticos, determinar a 
súa repercusión nos usos e 

LGB4.1.1. Recoñece os 
estereotipos e prexuízos 
lingüísticos e determina a 
súa repercusión nos usos.  

CCL 
CSC 
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individuais e/ou en grupo 
nos que se describan e 
analicen cuestións 
sociolingüísticas. 

elaborar traballos individuais 
e/ou en grupo nos que se 
describan e analicen 
cuestións sociolingüísticas. 

LGB4.1.2. Elabora traballos de 
xeito individual e/ou en 
grupo nos que se describen 
e analizan cuestións 
sociolingüísticas. 

CCL 
CSC 

H 
p 

B4.3. Construción da variante 
estándar da lingua galega.  

B4.4. Interferencias 
lingüísticas: castelanismos. 

B4.2. Describir e interpretar o 
proceso de construción da 
variante estándar da lingua 
galega, recoñecer as 
interferencias lingüísticas no 
galego con especial 
atención aos castelanismos 
e desenvolver un discurso 
propio libre destes 
elementos. 

LGB4.2.1. Describe e 
interpreta o proceso de 
construción da variante 
estándar da lingua galega. 

CCL 

LGB4.2.2. Recoñece as 
interferencias lingüísticas no 
galego, con especial 
atención aos castelanismos 
e desenvolve un discurso 
propio libre destes 
elementos. 

CCL 
CCEC 

P B4.5. Historia da lingua: 
galego moderno (desde 
1916 ata 1978); contexto 
histórico e cultural; situación 
sociolingüística e 
características lingüísticas. 

B4.3. Distinguir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno desde 1916 ata 
1978, describir o seu 
contexto e identificalo en 
textos. 

LGB4.3.1. Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno (desde 1916 ata 
1978). 

CCL 

LGB4.3.2. Describe o contexto 
histórico e cultural do galego 
moderno (desde 1916 ata 
1978), así como a súa 
situación sociolingüística. 

CCL 
CSC 

LGB4.3.3. Diferencia e 
describe as etapas que 
podemos establecer entre 
1916 e 1978 desde o punto 
de vista sociolingüístico. 

CCL 

LGB4.3.4. Analiza a 
importancia da etapa 1916-
1978 no desenvolvemento 
posterior da lingua. 

CCL 
CSC 

LGB4.3.5. Identifica o galego 
moderno (desde 1916 ata 
1978) en documentos non 
literarios e literarios. 

CCL 

P B4.6. Historia da lingua: 
galego moderno (desde 
1978 ata a actualidade); 
contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística; 
situación legal e 
características lingüísticas. 

B4.4. Distinguir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno desde 1978 ata a 
actualidade e identificalo en 
textos, describir o seu 
contexto e a situación legal, 
recoñecelo como unha 
lingua en vías de 
normalización e elaborar 
traballos sobre a historia da 
lingua. 

LGB4.4.1. Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno (desde 1978 ata a 
actualidade). 

CCL 

LGB4.4.2. Describe o contexto 
histórico e cultural do galego 
moderno desde 1978 ata a 
actualidade, así como a súa 
situación sociolingüística. 

CCL 
CSC 

LGB4.4.3. Analiza a 
importancia da etapa desde 
1978 ata a actualidade no 

CCL 
CSC 
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desenvolvemento do 
galego. 

LGB4.4.4. Recoñece o galego 
como unha lingua en vías 
de normalización e sinala as 
súas fortalezas e 
debilidades. 

CCL 
CSC 

LGB4.4.5. Sinala as principais 
características lingüísticas 
en documentos non 
literarios e literarios desde 
1978 ata a actualidade. 

CCL 

P B4.7. Elaboración dunha 
descrición esquemática na 
que se detallen as 
diferentes etapas da historia 
da lingua galega e as súas 
principais características. 

B4.5. Elaborar unha descrición 
esquemática na que se 
detallen as diferentes 
etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais 
características. 

LGB4.5.1. Elabora unha 
descrición esquemática na 
que se detallen as 
diferentes etapas da historia 
da lingua galega e as súas 
principais características. 

CCL 

P B4.8. A evolución da 
conciencia lingüística. 

B4.6. Analizar e interpretar a 
evolución da conciencia 
lingüística na historia da 
lingua galega. 

LGB4.6.1. Analiza e interpreta 
a evolución da conciencia 
lingüística na historia da 
lingua galega. 

CCL 
CSC 

 Bloque 5. Educación literaria   

E 
n 

B5.1. Literatura galega de 
1916 a 1936: 
Poesía: autores/as de 

Vangarda e outros/as 
autores/as. 

Prosa: autores/as das 
Irmandades, o Grupo Nós 
(narrativa e ensaio) e 
outros/as autores/as. 

Teatro: autores/as das 
Irmandades, Vangardas e 
Grupo Nós. 

B5.1. Identificar, analizar e 
describir a literatura galega 
de 1916 a 1936: 
Poesía: autores/as de 

Vangarda e outros/as 
autores/as. 

Prosa: autores/as das 
Irmandades, o Grupo Nós 
(narrativa e ensaio) e 
outros/as autores/as. 

Teatro: autores/as das 
Irmandades, Vangardas e 
Grupo Nós. 

LGB5.1.1. Identifica, analiza e 
describe a poesía galega de 
1916 a 1936: autores/as de 
Vangarda e outros/as 
autores/as. 

CCL 

LGB5.1.2. Identifica, analiza e 
describe a prosa galega de 
1916 a 1936: autores/as das 
Irmandades, o Grupo Nós 
(narrativa e ensaio) e 
outros/as autores/as. 

CCL 

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

CCL 

E 
d 
n 

B5.2. Lectura e comentario de 
textos significativos da 
literatura galega de 1916 a 
1936, identificación das 
súas características 
temáticas e formais e 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

B5.2. Ler e comentar textos 
significativos da literatura 
galega de 1916 a 1936, 
identificar as súas 
características temáticas e 
formais e poñelas en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

LGB5.2.1. Le e comenta textos 
representativos da poesía 
galega de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.2.2. Le e comenta textos 
representativos da prosa 
galega de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e 

CCL 
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ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

LGB5.2.3. Le e comenta textos 
representativos do teatro 
galego de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

CCL 

E 
n 

B5.3. Literatura galega entre 
1936 e 1975: 
Poesía: produción bélica e 

autores/as do exilio. A 
Xeración de 1936, a 
Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas 
Minervais. 

Prosa: produción bélica e 
autores/as do exilio. Os 
renovadores da prosa: 
ÁnxelFole, Eduardo 
Blanco-Amor, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas. A Nova Narrativa 
Galega. Autores/as dos 
primeiros 70. 

Teatro: o teatro do exilio, a 
Xeración dos 50 e o 
Grupo de Ribadavia. 

B5.3. Identificar, analizar e 
describir a literatura galega 
entre 1936 e 1975: 
Poesía: produción bélica e 

autores/as do exilio. A 
Xeración de 1936, a 
Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas 
Minervais. 

Prosa: produción bélica e 
autores/as do exilio. Os 
renovadores da prosa: 
ÁnxelFole, Eduardo 
Blanco-Amor, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas. A Nova Narrativa 
Galega. Autores/as dos 
primeiros 70. 

Teatro: o teatro do exilio, a 
Xeración dos 50 e o 
Grupo de Ribadavia. 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e 
describe a poesía galega 
entre 1936 e 1975: 
produción bélica e 
autores/as do exilio, a 
Xeración de 1936, a 
Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas 
Minervais. 

CCL 

LGB5.3.2. Identifica, analiza e 
describe a prosa galega 
entre 1936 e 1975: 
produción bélica e os 
autores do exilio, os 
renovadores da prosa 
(ÁnxelFole, Eduardo 
Blanco-Amor, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas) así como A Nova 
Narrativa Galega e 
autores/as dos primeiros 70. 

CCL 

LGB5.3.3. Identifica, analiza e 
describe o teatro galego 
entre 1936 e 1975: teatro do 
exilio, a Xeración dos 50 e o 
Grupo de Ribadavia. 

CCL 

E 
d 
n 

B5.4. Lectura e comentario de 
textos significativos da 
literatura galega de 1936 a 
1975, identificación das 
súas características 
temáticas e formais e 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

B5.4. Ler e comentar textos 
significativos da literatura 
galega de 1936 a 1975, 
identificar as súas 
características temáticas e 
formais e poñelas en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

LGB5.4.1. Le e comenta textos 
representativos da poesía 
galega de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.4.2. Le e comenta textos 
representativos da prosa 
galega de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.4.3. Le e comenta textos 
representativos do teatro 

CCL 
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galego de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

E 
n 

B5.5. Literatura galega de 
1975 ata a actualidade: 
Poesía: temas, xéneros e 

subxéneros, e estéticas 
dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 

Prosa: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas 
dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 

Teatro: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas 
dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 

B5.5. Identificar, analizar e 
describir a literatura galega 
de 1975 ata a actualidade: 
Poesía: temas, xéneros e 

subxéneros, e estéticas 
dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 

Prosa: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas 
dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 

Teatro: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas 
dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 

LGB5.5.1. Identifica, analiza e 
describe a poesía galega de 
1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas 
dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século. 

CCL 

LGB5.5.2. Identifica, analiza e 
describe a prosa galega de 
1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas 
dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século. 

CCL 

LGB5.5.3. Identifica, analiza e 
describe o teatro galego de 
1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas 
dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século. 

CCL 

E 
d 
n 

B5.6. Lectura e comentario de 
textos significativos da 
literatura galega de 1975 á 
actualidade, identificación 
das súas características 
temáticas e formais e 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

B5.6. Ler e comentar textos 
significativos da literatura 
galega de 1975 á 
actualidade identificar as 
súas características 
temáticas e formais e 
poñelas en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

LGB5.6.1. Le e comenta textos 
representativos da poesía 
galega de 1975 á 
actualidade, caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.6.2. Le e comenta textos 
representativos da prosa 
galega de 1975 á 
actualidade, caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.6.3. Le e comenta textos 
representativos do teatro 
galego de 1975 ata a 
actualidade, caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e 

CCL 
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sociolingüístico. 

E 
n 

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

B5.7. Analizar e comentar, a 
través de probas escritas ou 
traballos, cando menos 
unha obra completa de cada 
un dos períodos literarios 
referidos. 

LGB5.7.1. Analiza e comenta, 
a través de probas escritas 
ou traballos, cando menos 
unha obra completa de cada 
un dos períodos literarios 
referidos. 

CCL 

 
	  

	  

7. LIBROS DE LECTURA OBRIGATORIOS: 

 

1º ESO: 

- 1ª avaliación: Esmeraldina, a pequena defunta, Ledicia Costas, Xerais. 
- 2ª avaliación: Chamábanlle Simbad, Francisco Castro, Galaxia. 
- 3ª avaliación: O achado do castro, Manuel Núñez Singala, Galaxia. 

 

2º ESO: 

- 1ª avaliación: Unha estrela no vento, Ledicia Costas, Xerais. 
 

- 2ª avaliación: Cartas de inverno, Agustín Fernández Paz, Xerais. 
- 3ª avaliación: Atranco no banco, Manuel Núñez Singala, Galaxia. 

 

3º ESO: 

-1ª avaliación: O corazón de Xúpiter, Ledicia Costas, Xerais. 

(as demais avaliacións por determinar) 

4º ESO: 

-1ª avaliación: Memoria do silencio, Eva Mejuto, Xerais. 
 
(as demais por determinar) 
 

 
1º BACHARELATO: 
 

- 1ª avaliación: O mal querer, Natalia Carou, Baía. 
 

- 2ª avaliación: A casa xunto ao volcán, X. Ricardo Losada, Galaxia. 



- 3ª avaliación: por determinar. 

 

2º BACHARELATO: 
 

 -1ª avaliación: Infamia, Ledicia Costas, Xerais. 

 - 2ª avaliación: As horas roubadas, María Solar, Xerais. 

 - 3ª avaliación: Deixe a súa mensaxe despois do sinal,Arantxa Portabales, Xerais. 

 

 

9. ENSINO VIRTUAL 
 
En caso de suspensión das clases presenciais, os membros do departamento 
traballarán a través da Aula Virtual do centro (ou clasroom) dentro do horario 
habitual, coa redución de tres sesións a dúas no denominado horario espello. 

 

 

 

 

 


