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1. LIMIAR 

A lingua é unha das ferramentas fundamentais que a persoa utiliza para se 

relacionar na sociedade, para adquirir novos coñecementos, para analizar criticamente a 

información, para xerar e espallar ideas ou opinións, e mais para expresar a súa 

afectividade e regular as emocións. Por iso, a área de Lingua galega e literatura ten 

como finalidade fundamental o desenvolvemento da competencia comunicativa do 

alumnado. Debemos preparar os nosos estudantes para garantirmos que ao remate da 

educación secundaria obrigatoria, o alumnado sexa quen de interaccionar axeitadamente 

nas situacións de comunicación fundamentais dos ámbitos escolar, social, cultural e 

profesional, que comprenda a diversidade de mensaxes orais e escritas con que se vai 

atopar ao longo da súa vida adulta, e que sexa quen de producilas, non só coa debida 

corrección lingüística, senón tamén con creatividade e adecuación ao contexto en que se 

realiza a comunicación. 

Daquela, a aprendizaxe da lingua débese pór ao servizo das habelencias 

comunicativas e centrarse no traballo lingüístico das relacións interpersoais e sociais. 

Cómpre pór especial atención na oralidade e nas competencias activas, aproveitar os 

recursos que ofrece a biblioteca, así como as tecnoloxías da información e 



comunicación (TIC), e fomentar a investigación en grupo e o traballo colaborativo do 

alumnado. No tocante ao estudo da literatura, ten que contribuír á capacitación 

comunicativa do alumnado ao fornecerlle modelos de lingua axeitados e creativos en 

que prima a dimensión estética, pero tamén debe aproveitarse como fonte de pracer e de 

enriquecemento persoal. A literatura tamén debe utilizarse para que os alumnos e 

alumnas arrequenten o gusto pola lectura, melloren a súa capacidade de comprensión e 

interpretación de mensaxes escritas, e agudicen o seu espírito crítico.   

Amais, a materia de Lingua galega e literatura debe contribuír á comprensión e á 

valoración da realidade plurilingüe en que nos movemos e á superación dos prexuízos 

que bloquean o uso do galego en determinados contextos ou con determinadas persoas, 

encarando os condicionamentos sociolingüísticos derivados do proceso de minorización 

que sofre. Cómpre non esquecer que a lingua é transmisora de significados culturais e 

iso supón atender a aspectos como o seu papel de depositaria e, ao mesmo tempo, 

conformadora dunha determinada visión do mundo ou cultura e, así mesmo, como lugar 

de proxección simbólica de identidades. 

E pómoslle cabo a este limiar con dúas observacións finais:  

En primeiro lugar, o ensino desta área, así como a secuenciación de contidos en 

cada un dos bloques, parte do principio de que a aprendizaxe dunha lingua progresa en 

espiral, o que significa que a adquisición de novas habelencias debe ir paralela ao 

mantemento e á activación das dos cursos anteriores, pois sobre elas se asenta. Polo 

tanto, secuenciar contidos non implica en moitos casos facer unha selección dos que se 

dan en cada curso, senón indicar a atención e o grao maior ou menor de profundidade 

con que se van abordar. 

En segundo lugar, é preciso asegurar a coordinación do profesorado de lingua 

galega co que imparte as outras linguas no centro: faise preciso buscar a 



complementariedade nas programacións e evitar repeticións innecesarias dos aspectos 

máis teóricos e o uso de terminoloxías diverxentes para se referir aos mesmo 

fenómenos, causa de bastante confusión, etc. Sobre todo hai que procurar o xeito de 

rendibilizar os coñecementos lingüísticos e literarios que ten o estudantado, 

aproveitando todos os contidos adquiridos nunha das materias para a aprendizaxe das 

outras. Unha proposta didáctica integradora das distintas linguas do centro asegura a 

transferencia de saberes entre elas. Lembremos que o "currículo integrado das linguas" 

aparece como un aspecto salientado no Decreto publicado no DOG do 29 de xuño de 

2015. 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 A través dos contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do curso 

búscase que o alumnado traballe as distintas competencias:  

A) COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 Recoñecer o diálogo como ferramenta primordial para a convivencia e estar 

disposto ao diálogo crítico e construtivo. 

 A comprensión oral e a comprensión escrita mediante a escoita e a lectura de 

textos de diversa índole e a escoita atenta das explicacións nas situacións 

comunicativas da aula.   

 A expresión oral e a expresión escrita mediante a elaboración de textos propios 

orais ou escritos cun vocabulario e unhas estruturas lingüísticas precisos e de 

forma coherente e adecuada a cada situación comunicativa. 

 A adquisición de habelencias que permitan o uso pleno da lingua nun amplo 

abano de contextos. 



B) COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

(CMCCT). 

 Presente naquelas unidades, lecturas e traballos en que se inclúen textos 

relacionados co medio e a ciencia. 

C) COMPETENCIA DIXITAL (CD). 

 Utilización de ferramentas en soportes variados para mellorar as habelencias de 

obtención de información, para solicitar información ou mesmo para ampliar os 

contidos ou traballar os medios de comunicación: dicionarios, correctores 

ortográficos, enciclopedias, xornais dixitais, bibliotecas virtuais... 

 Adquisición dos coñecementos axeitados para peneirar, analizar criticamente, 

organizar, relacionar e sintetizar a información co fin de transformala en 

coñecemento. 

D) APRENDER A APRENDER (CAA). 

 Perfeccionamento da lectura comprensiva. 

 Organización das ideas mediante resumos e esquemas. 

 Interpretación correcta das informacións lingüísticas dos dicionarios. 

 Valoración da lectura e a escrita como fontes de enriquecemento propio. 

 

E) COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC). 

 Comprensión crítica da realidade, así como o coñecemento e exercicio dos 

valores democráticos e dos dereitos civís. 

 Adquisición de habelencias para compartir e respectar saberes e referencias 

culturais. 



 Mellora na práctica de normas sociais de convivencia e no emprego da 

negociación para chegar a acordos. 

 Recoñecemento e o respecto da diversidade de ideas e opinións nos traballos de 

tipo colaborador de diálogo e debate e das vertidas, especialmente, nos ensaios e 

nos artigos de opinión.  

F) SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE). 

 Implica as habelencias necesarias para converter as ideas en actos, como a 

creatividade ou as capacidades para planificar e xestionar proxectos. 

 Achega de ideas, análise sistemática, aplicación do aprendido para xerar novas 

posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc.  

G) CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC). 

 Creación, comprensión, apreciación e valoración con criterio de todo tipo de 

manifestacións artísticas. 

 Coñecemento e valoración da diversidade lingüística e a expresividade popular 

da fala como unha riqueza cultural. 

 Apreciación cultural e a educación do gusto polo patrimonio artístico, cultural e 

literario. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

clave 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR   

 LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 

orais sinxelos (noticias de actualidade).  

 CCL 

 CAA 

 LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos 

sinxelos a resumos. 

 CCL 

 CAA 



Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

clave 

 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis 

relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con 

progresiva autonomía. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 

respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe 

discriminatoria). 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da linguaxe 

non verbal. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes 

medios de comunicación e extrae conclusións a partir das 

coincidencias e diferenzas atopadas. 

 CAA 

 

 LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan 

implícitos prexuízos ou discriminacións. 

 CSC 

 LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para 

seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis 

claras e visualmente atractivas. 

 CD 

 CCL 

 CSIEE 

 LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os 

erros de produción oral propia e allea e propón solucións para 

melloralas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se 

poidan asociar á pronuncia da lingua galega. 

 CAA 

 LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como 

a variedade habitual do seu contexto. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 

respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a 

colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia 

 CCL 



Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

clave 

das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

 LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións 

propias do galego (fraseoloxía adecuada). 

 CCL 

 LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico 

rico e variado. 

 CCL 

 LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, 

respectando as regras de interacción. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da 

persoa moderadora nos debates e coloquios. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións 

formais ou informais breves. 

 CAA 

 LG1B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal 

(a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das 

emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con 

autoconfianza e seguridade 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación 

comunicativa. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.9.4. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel 

formal ás súas producións orais. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e 

espontáneos. 

 CAA 

 LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, 

pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e 

trata, progresivamente, de evitalos. 

 CAA 

 CCL 

 LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia 

información e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e 

pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá 

que implique solicitar unha información ou un servizo. 

 CSC 

 CSIEE 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR  

 

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

esquemas e resumos. 

 CCL 

 CAA 



Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

clave 

 LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de 

elementos contextuais explícitos. 

 CCL 

 LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema 

xerarquizado das ideas. 

 CCL 

 LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a 

forma da palabra ou deduce o significado polo contexto. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos 

(símbolos, iconas, etc.). 

 CCL 

 

 LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das 

mensaxes a través de distintos recursos: xornais, revistas, libros, 

enciclopedias, buscadores de internet. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos 

propios, antes e despois da lectura. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos 

propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo 

electrónico, normas e instrucións de uso. 

 CCL 

 CSC 

 LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 

comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura 

descritiva e secuencial. 

 CCL 

 CSC 

 LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 

educativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios e 

enciclopedias en distintos soportes. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe 

guiadas, con progresiva autonomía. 

 CCL 

 

 LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter 

información e consultar modelos de composición escrita. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que 

transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos lingüísticos 

discriminatorios. 

 CCL 

 CSC 

 LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que 

evidencian prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais e 

sexistas. 

 CCL 

 CSC 

 LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e  CCL 



Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

clave 

con respecto pola puntuación do texto. 

 LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego.  CCL 

 LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz.  CCL 

 CD 

 LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 

estruturar o contido do texto. 

 CCL 

 

 LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o 

requira a situación comunicativa. 

 CCL 

 LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para 

a cohesión das ideas: conectores textuais básicos, e concordancias 

dentro do sintagma nominal e dentro do sintagma verbal. 

 CCL 

 LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a 

forma do texto (os parágrafos e a distribución e organización das 

ideas expresadas). 

 CCL 

 LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 

 CCL 

 CD 

 LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, 

avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios 

de comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou 

dixital. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os 

elementos paratextuais que acompañan as noticias. 

 CCL 

 LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 

narrativos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, 

resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e 

aprendizaxes realizadas. 

 CCL 

 CD 

 LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, 

narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

 CCL 

 

 LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas 

dun procesador de textos para organizar os contidos e mellorar a 

presentación. 

 CCL 

 CD 

 LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver 

dúbidas e revisar a ortografía. 

 CCL 

 CD 



Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

clave 

 LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e 

mellora das producións propias e alleas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e 

mostra unha actitude positiva de superación. 

 CCL 

 CAA 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA  

 LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 

claridade nun rexistro axeitado á situación. 

 CCL 

 LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios 

da lingua galega. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa 

á clase de palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes 

soportes, e noutras obras de consulta. 

 CCL 

 CD 

 LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

 CCL 

 LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical 

e ortográfica dos textos. 

 CCL 

 LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa 

cohesión textual. 

 CCL 

 LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 

flexivas das non flexivas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas 

persoais. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores 

textuais máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, 

usando as regras de concordancia. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da oración.  CCL 

 CAA 

 LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa 

intención comunicativa do emisor. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias 

e alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

 CCL 

 CAA 



Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

clave 

 LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e 

valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos 

textos traballados en calquera das outras. 

 CCL 

 CAA 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE  

 LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen 

todos os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo a través da identificación de elementos 

lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 

humorístico.  

 CCL 

 LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia.  CCL 

 LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade 

lusófona.  

 CCL 

 LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición 

oral, música e xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a 

partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do alumnado. 

 CCL 

 LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos.  CCL 

 LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a 

importancia de contribuír individual e socialmente á normalización 

da lingua galega. 

 CCL 

 CSC 

 LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos 

individuais. 

 CCL 

 CSC 

 LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza 

de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística 

e na do seu contorno. 

 CCL 

 CSC 

 LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo 

de riqueza lingüística e cultural. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e 

utiliza os trazos propios da súa zona. 

 CCL 



Estándares de aprendizaxe 

 

Competencias 

clave 

 LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e 

clasifica producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que 

pertencen. 

 CCL 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  

 LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 

para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a 

lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila os 

trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

 CCL 

 LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as 

súas diferenzas e similitudes. 

 CCL 

 LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos 

seus trazos característicos máis xerais. 

 CCL 

 LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de 

poemas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas 

abordadas e describe os valores estilísticos dos textos. 

 CCL 

 LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos 

breves e recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

 CCL 

 LGLB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas 

teatrais e aprecia os seus compoñentes e procedementos máis 

relevantes. 

 CCL 

 LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose 

dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 

traballados na aula. 

 CCL 

 CCEC 

 LGLB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do 

cómic como linguaxe artística. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos 

definitorios. 

 CCL 

 CCEC 

 LGLB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da 

canción como linguaxe artística. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os seus 

principais trazos definitorios. 

 CCL 

 CCEC 

 LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co 

emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 

as virtuais, para a procura de información básica e a resolución de 

dúbidas de traballo. 

 CCL 

 CD 



 

3. -OBXECTIVOS 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade 

social, cultural e académica, sendo quen de resumir as ideas esenciais.  

2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e axeitado aos 

distintos contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o 

diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais e mais asimilando 

estratexias para a resolución de conflitos.  

3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e axeitado aos 

distintos contextos da actividade social, laboral e cultural. Seguir un método 

estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores, revisión e 

redacción. Interiorizar e usar adecuadamente as regras ortográficas e 

gramaticais. 

4. Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e 

analizar información e mais para redactar ou expor textos propios do ámbito 

académico. 

5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de 

comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar 

informacións de diversos tipos e opinións diferentes. 

6. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de 

Europa e do mundo actual; facerse consciente da riqueza que representa e 

entender as situacións que provoca o contacto de linguas. Analizar os diferentes 

usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñen xuízos de valor 

ou prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 



7. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo. 

8. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións 

de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos 

estilísticos. 

4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

  Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

 d 

 e 

 h 

 l 

 ñ 

 B1.1. 

Comprensión, 

interpretación e 

resumo de calquera 

texto oral ou 

daqueles propios 

dos medios de 

comunicación, 

especialmente 

noticias de 

actualidade, 

próximas aos 

intereses do 

alumnado. 

 B1.1. Comprender 

e interpretar a 

intención 

comunicativa e a 

idea xeral de textos 

orais (noticias de 

actualidade) e 

elaborar un 

resumo. 

 LGB1.1.1. 

Comprende e 

interpreta a 

intención 

comunicativa de 

textos orais 

sinxelos (noticias 

de actualidade).  

 CCL 

 CAA 

 LGB1.1.2. 

Traslada a 

información 

relevante ou a idea 

xeral de textos 

sinxelos a 

resumos. 

 CCL 

 CAA 

 d 

 e 

 h 

 B1.2. Comprensión 

e interpretación de 

textos orais 

utilizados no 

ámbito social e 

educativo 

(instrucións, 

presentacións de 

tarefas e breves 

exposicións orais 

de temáticas 

variadas). 

 B1.2. Extraer a 

intención 

comunicativa e a 

idea xeral de textos 

orais sinxelos dos 

ámbitos social e 

educativo, e seguir 

instrucións para 

realizar tarefas 

guiadas de 

aprendizaxe con 

progresiva 

autonomía. 

 LGB1.2.1. 

Recoñece, xunto 

ao propósito e a 

idea xeral, os datos 

máis relevantes en 

textos orais do 

ámbito social e 

educativo. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.2.2. Segue 

instrucións para 

realizar tarefas de 

aprendizaxe con 

 CCL 

 CAA 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

progresiva 

autonomía. 

 a 

 c 

 d 

 h 

 

 B1.3. 

Desenvolvemento 

de habilidades de 

escoita activa con 

actitude de 

interese, de 

cooperación e de 

respecto. 

 B1.3. Coñecer e 

apreciar as normas 

de cortesía nas 

intervencións orais 

propias e alleas, 

tanto espontáneas 

como planificadas. 

 LGB1.3.1. Coñece 

e aprecia as 

normas que rexen a 

cortesía na 

comunicación oral 

(intervén na orde 

que lle 

corresponde, 

manifesta respecto 

polas opinións 

alleas e recoñece e 

rexeita a linguaxe 

discriminatoria). 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.3.2. 

Recoñece a 

importancia dos 

aspectos 

prosódicos 

(entoación, pausas, 

ton, timbre e 

volume) e o 

significado da 

linguaxe non 

verbal. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 a 

 c 

 d 

 e 

 h 

 B1.4. Escoita 

crítica e reflexiva 

das mensaxes dos 

medios de 

comunicación, con 

especial atención 

aos programas 

informativos. 

 B1.4. Identificar e 

contrastar o 

propósito 

comunicativo en 

textos orais dos 

medios de 

comunicación, 

analizar 

criticamente os 

seus contidos e 

identificar 

prexuízos ou 

mensaxes 

discriminatorias. 

 LGB1.4.1. 

Identifica a 

intención 

comunicativa, as 

ideas principais e 

as secundarias de 

programas 

informativos. 

 CCL 

 

 LGB1.4.2. 

Compara o 

tratamento da 

mesma noticia en 

diferentes medios 

de comunicación e 

extrae conclusións 

a partir das 

 CAA 

 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

coincidencias e 

diferenzas 

atopadas. 

 LGB1.4.3. 

Identifica e rexeita 

os usos lingüísticos 

que levan 

implícitos 

prexuízos ou 

discriminacións. 

 CSC 

 h 

 o 

 

 B1.5. 

Coñecemento e 

aplicación, con 

axuda das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación 

(TIC), de 

estratexias 

necesarias para 

producir textos 

orais sobre temas 

de actualidade. 

 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. 

 LGB1.5.1. 

Consulta os medios 

de información 

dixitais para 

seleccionar 

contidos relevantes 

e incorporalos ás 

súas producións. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB1.5.2. 

Emprega as TIC 

para facer as súas 

presentacións máis 

claras e 

visualmente 

atractivas. 

 CD 

 CCL 

 CSIEE 

 h 

 o 

 B1.6. Valoración 

das producións 

orais emitidas 

cunha fonética e 

prosodia correcta e 

actitude crítica ante 

os prexuízos que se 

poidan asociar a 

ela.  

 B1.6. Valorar as 

producións 

emitidas cunha 

fonética e prosodia 

correcta e amosar 

unha actitude 

crítica ante os 

prexuízos que se 

poidan asociar a 

ela. 

 LGB1.6.1. Aprecia 

a emisión dunha 

pronuncia correcta, 

recoñece os erros 

de produción oral 

propia e allea e 

propón solucións 

para melloralas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.6.2. 

Comprende, 

interpreta e rexeita 

os prexuízos que se 

poidan asociar á 

pronuncia da 

lingua galega. 

 CAA 

 LGB1.6.3. Usa, se  CCL 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

a posúe, a variante 

dialectal propia e 

asúmea como a 

variedade habitual 

do seu contexto. 

 CCEC 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B1.7. Produción de 

discursos orais, en 

intervencións 

espontáneas, 

adecuados á 

situación e á 

intención 

comunicativa 

desexada, con 

coherencia, 

cohesión e 

corrección. 

 B1.7. Producir 

textos orais, en 

intervencións 

espontáneas, 

adecuadas á 

situación e á 

intención 

comunicativa 

desexada, con 

coherencia, 

cohesión e 

corrección. 

 LGB1.7.1. Produce 

textos orais, en 

intervencións 

espontáneas, 

adecuadas á 

situación e á 

intención 

comunicativa 

desexada, con 

coherencia, 

cohesión e 

corrección. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.7.2. 

Participa con 

fluidez nas 

intervencións orais 

espontáneas 

respectando as 

regras 

morfosintácticas 

desta lingua, en 

especial a 

colocación do 

pronome átono, así 

como a fonética 

galega (pronuncia 

das sete vogais, n 

velar e fonema 

fricativo palatal 

xordo). 

 CCL 

 LGB1.7.3. 

Emprega nas 

intervencións orais 

espontáneas 

expresións propias 

do galego 

(fraseoloxía 

adecuada). 

 CCL 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

 LGB1.7.4. 

Emprega nas 

intervencións orais 

espontáneas un 

léxico rico e 

variado. 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 h 

 

 B1.8. Participación 

activa en situacións 

propias do ámbito 

educativo 

(pedimento de 

aclaracións, 

intercambio de 

opinións e 

exposición de 

conclusións).  

 B1.8. Participar 

activamente en 

situacións propias 

do ámbito 

educativo (pedir 

aclaracións, 

intercambiar 

opinións e expor 

conclusións). 

 LGB1.8.1. Intervén 

en debates e 

coloquios do 

ámbito educativo, 

respectando as 

regras de 

interacción. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.8.2. 

Cínguese ao tema, 

non divaga e 

atende ás 

instrucións da 

persoa moderadora 

nos debates e 

coloquios. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 o 

 B1.9. 

Coñecemento e 

aplicación de 

estratexias 

necesarias para 

falar en público: 

planificación do 

discurso, prácticas 

orais formais e 

informais. 

 B1.9. Aplicar 

técnicas e 

estratexias para 

falar en público, en 

situacións formais 

ou informais, de 

forma individual 

ou en grupo. 

 LGB1.9.1. Elabora 

guións para 

organizar os 

contidos de 

exposicións 

formais ou 

informais breves. 

 CAA 

 LG1B1.9.2. 

Respecta os 

aspectos 

prosódicos da 

linguaxe non 

verbal (a posta en 

escena, os xestos e 

a mirada), 

manifesta 

autocontrol das 

emocións ao falar 

en público e 

diríxese ao 

auditorio con 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

autoconfianza e 

seguridade 

 LGB1.9.3. Adecúa 

a súa pronuncia á 

finalidade da 

situación 

comunicativa. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.9.4. 

Incorpora 

progresivamente 

palabras propias do 

nivel formal ás 

súas producións 

orais. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.9.5. Analiza 

similitudes e 

diferenzas entre 

discursos formais e 

espontáneos. 

 CAA 

 LGB1.9.6. 

Recoñece e avalía 

erros (repeticións 

de conectores, 

pobreza léxica e 

castelanismos) nos 

discursos orais 

propios e alleos e 

trata, 

progresivamente, 

de evitalos. 

 CAA 

 CCL 

 a 

 d 

 h 

 l 

 ñ 

 B1.10. Construción 

de discursos 

adecuados, 

cohesionados e 

coherentes desde o 

punto de vista 

comunicativo, 

sobre temas de 

interese persoal ou 

social da vida cotiá 

e educativa. 

 B1.10. Producir 

discursos breves e 

comprensibles 

sobre temas da 

vida cotiá, de 

interese persoal ou 

social. 

 LGB1.10.1. 

Participa en 

conversas 

informais nos que 

intercambia 

información e 

expresa a súa 

opinión, fai 

invitacións e 

ofrecementos, e 

pide e dá 

indicacións ou 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

instrucións 

sinxelas. 

 LGB1.10.2. 

Desenvólvese 

correctamente en 

situacións da vida 

cotiá que implique 

solicitar unha 

información ou un 

servizo. 

 CSC 

 CSIEE 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

 b 

 f 

 h 

 B2.1. Aplicación 

de técnicas de 

análise do contido 

e estratexias de 

lectura 

comprensiva. 

 B2.1. Aplicar 

técnicas de análise 

do contido e 

estratexias de 

lectura 

comprensiva. 

 LGB2.1.1. Utiliza 

técnicas de análise 

e síntese do 

contido: 

subliñados, 

esquemas e 

resumos. 

 CCL 

 CCA 

 LGB2.1.2. 

Recoñece a 

intencionalidade 

do emisor a partir 

de elementos 

contextuais 

explícitos. 

 CCL 

 LGB2.1.3. 

Reconstrúe o 

sentido global e 

compón o esquema 

xerarquizado das 

ideas. 

 CCL 

 LGB2.1.4. Procura 

o léxico 

descoñecido en 

dicionarios, analiza 

a forma da palabra 

ou deduce o 

significado polo 

contexto. 

 CCL 

 CCA 

 LGB2.1.5.  CCL 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Interpreta o 

significado de 

elementos non 

lingüísticos 

(símbolos, iconas, 

etc.). 

 

 LGB2.1.6. Busca 

información para 

ampliar e 

completar o 

contido das 

mensaxes a través 

de distintos 

recursos: xornais, 

revistas, libros, 

enciclopedias, 

buscadores de 

internet. 

 CCL 

 CCA 

 CD 

 LGB2.1.7. 

Contrasta os 

contidos 

analizados cos 

coñecementos 

propios, antes e 

despois da lectura. 

 CCL 

 CCA 

 d 

 e 

 h 

 B2.2. Comprensión 

e interpretación de 

textos propios da 

vida cotiá e das 

relacións sociais en 

ámbitos próximos 

á experiencia do 

alumnado: 

mensaxes 

electrónicas ou de 

móbil, normas e 

instrucións de uso.  

 B2.2. Comprender, 

interpretar e 

sintetizar textos da 

vida cotiá e das 

relacións sociais en 

ámbitos próximos 

á experiencia do 

alumnado: 

mensaxes 

electrónicas ou de 

móbil e normas e 

instrucións de uso. 

 LGB2.2.1. 

Comprende, 

interpreta e 

sintetiza o contido 

de textos propios 

da vida cotiá: 

mensaxes 

electrónicas ou de 

móbil, de correo 

electrónico, 

normas e 

instrucións de uso. 

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 B2.3. 

Comprensión, 

interpretación e 

síntese de textos 

dos medios de 

 B2.3. Comprender, 

interpretar e 

sintetizar escritos 

dos medios de 

comunicación, 

 LGB2.3.1. 

Comprende, 

interpreta e 

sintetiza escritos 

dos medios de 

 CCL 

 CSC 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

comunicación, 

fundamentalmente 

textos narrativos. 

especialmente, os 

narrativos e 

expositivos de 

estrutura descritiva 

e secuencial. 

comunicación, 

especialmente, os 

narrativos e 

expositivos de 

estrutura descritiva 

e secuencial. 

 d 

 e 

 h 

 B2.4. Comprensión 

e interpretación de 

textos do ámbito 

educativo, 

especialmente, 

descritivos, 

narrativos e 

expositivos sobre 

as distintas 

materias 

curriculares: webs 

educativas, 

dicionarios, 

glosarios e 

enciclopedias en 

diversos soportes. 

 B2.4. Comprender, 

interpretar e 

sintetizar escritos 

do ámbito 

educativo do 

alumnado, 

especialmente, 

textos descritivos, 

narrativos e 

expositivos sobre 

as distintas 

materias 

curriculares: webs 

educativas, e 

información de 

dicionarios e 

enciclopedias en 

distintos soportes. 

 LGB2.4.1. 

Comprende, 

interpreta e 

sintetiza textos 

propios da vida 

educativa: webs 

educativas, 

información de 

dicionarios, 

glosarios e 

enciclopedias en 

distintos soportes. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 LGB2.4.2. Segue 

instrucións para 

realizar tarefas de 

aprendizaxe 

guiadas, con 

progresiva 

autonomía. 

 CCL 

 

 b 

 e 

 h 

 B2.5. Utilización 

guiada da 

biblioteca e das 

TIC para obter 

información e 

consultar modelos 

de composición 

escrita.  

 B2.5. Utilizar de 

forma guiada as 

bibliotecas e as 

TIC para obter 

información e 

consultar modelos 

de composición 

escrita. 

 LGB2.5.1. Usa de 

forma guiada as 

bibliotecas e as 

TIC para obter 

información e 

consultar modelos 

de composición 

escrita. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 c 

 d 

 h 

 B2.6. Actitude 

reflexiva e crítica 

ante as mensaxes 

que transmitan 

prexuízos ou usos 

lingüísticos 

discriminatorios, 

especialmente, os 

que aparecen nos 

 B2.6. Amosar unha 

actitude reflexiva e 

crítica ante as 

mensaxes que 

transmiten 

prexuízos e 

reflexionar sobre 

os usos lingüísticos 

discriminatorios. 

 LGB2.6.1. 

Manifesta unha 

actitude crítica ante 

as mensaxes que 

transmiten 

prexuízos e 

reflexiona sobre os 

usos lingüísticos 

discriminatorios. 

 CCL 

 CSC 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

medios de 

comunicación. 
 LGB2.6.2. 

Identifica e evita o 

uso de expresións 

habituais que 

evidencian 

prexuízos de 

distinta natureza: 

relixiosos, raciais e 

sexistas. 

 CCL 

 CSC 

 h 

 ñ 

 B2.7. Lectura en 

voz alta con 

dicción, entoación 

e ritmo adecuados 

á situación 

comunicativa, aos 

patróns fonéticos 

do galego e aos 

signos de 

puntuación. 

 B2.7. Ler en voz 

alta con dicción, 

entoación e ritmo 

adecuados á 

situación 

comunicativa. 

 LGB2.7.1. Le en 

voz alta con 

dicción, entoación 

e ritmo adecuados 

e con respecto pola 

puntuación do 

texto. 

 CCL 

 LGB2.7.2. Le en 

voz alta seguindo 

os patróns 

fonéticos do 

galego. 

 CCL 

 LGB2.7.3. Utiliza 

recursos das TIC 

para rexistrar a 

voz. 

 CCL 

 CD 

 b 

 e 

 h 

 B2.8. Planificación 

e revisión do 

escrito, de forma 

guiada, para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes, 

cohesionados e 

correctos 

gramaticalmente. 

 B2.8. Planificar, 

producir e revisar o 

escrito co fin de 

producir textos 

adecuados, 

coherentes, 

cohesionados e 

correctos 

gramaticalmente. 

 LGB2.8.1. Utiliza 

esquemas sinxelos 

e notas para 

ordenar as ideas e 

estruturar o contido 

do texto. 

 CCL 

 

 LG2.8.2. Adecúa o 

texto ao rexistro 

coloquial ou 

formal segundo o 

requira a situación 

comunicativa. 

 CCL 

 LGB2.8.3. Utiliza 

elementos 

lingüísticos e 

discursivos 

 CCL 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

esenciais para a 

cohesión das ideas: 

conectores textuais 

básicos, e 

concordancias 

dentro do sintagma 

nominal e dentro 

do sintagma 

verbal. 

 LGB2.8.4. Puntúa 

o texto en relación 

coa organización 

oracional e a forma 

do texto (os 

parágrafos e a 

distribución e 

organización das 

ideas expresadas). 

 CCL 

 LGB2.8.5. Revisa 

o texto con 

respecto ás normas 

morfolóxicas, 

ortográficas e 

tipográficas. 

 CCL 

 CD 

 b 

 e 

 h 

 B2.9. Produción, 

en formato papel 

ou dixital, de 

textos propios da 

vida cotiá e das 

relacións sociais: 

notas, cartas, 

avisos, mensaxes 

electrónicas ou de 

móbil. 

 B2.9. Producir, en 

formato papel ou 

dixital, textos 

sinxelos propios da 

vida cotiá e das 

relacións sociais: 

notas, cartas, 

avisos, mensaxes 

electrónicas ou de 

móbil. 

 LGB2.9.1. Produce 

textos propios das 

relacións sociais: 

notas, cartas, 

avisos, mensaxes 

electrónicas ou de 

móbil. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 b 

 e 

 h 

 B2.10. Produción, 

a partir dun 

modelo, de textos 

propios dos medios 

de comunicación, 

fundamentalmente, 

noticias, en 

formato papel ou 

 B2.10. Producir, a 

partir dun modelo, 

textos propios dos 

medios de 

comunicación, 

fundamentalmente, 

noticias, en 

formato papel ou 

 LGB2.10.1. 

Produce, a partir 

dun modelo, textos 

propios dos medios 

de comunicación, 

fundamentalmente, 

noticias, en 

formato papel ou 

 CCL 

 CD 

 CSC 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

dixital. dixital. dixital. 

 LGB2.10.2. 

Coñece a estrutura 

do xornal (seccións 

e xéneros) e os 

elementos 

paratextuais que 

acompañan as 

noticias. 

 CCL 

 b 

 e 

 h 

 B2.11. Produción, 

en soporte impreso 

ou dixital, de 

textos propios da 

vida educativa, 

especialmente, 

resumos, 

exposicións 

sinxelas e 

conclusións sobre 

as tarefas e 

aprendizaxes 

realizadas. 

 B2.11. Producir, en 

soporte impreso ou 

dixital, textos 

propios da vida 

educativa, 

especialmente, 

resumos, 

exposicións 

sinxelas e 

conclusións sobre 

as tarefas e 

aprendizaxes 

realizadas. 

 LGB2.11.1. 

Produce, en 

formato papel ou 

dixital, textos 

descritivos, 

narrativos e 

expositivos propios 

da vida educativa, 

especialmente, 

resumos, 

exposicións 

sinxelas e 

conclusións sobre 

tarefas e 

aprendizaxes 

realizadas. 

 CCL 

 CD 

 b 

 e 

 h 

 B2.12. Produción, 

en soporte impreso 

ou dixital, de 

textos de distintos 

xéneros: 

descricións, 

narracións de feitos 

e exposicións de 

ideas e conceptos. 

 B2.12. Producir 

textos de distintos 

xéneros: 

descricións, 

narracións de feitos 

e exposicións de 

ideas e conceptos. 

 LGB2.12.1. 

Produce textos de 

distintos xéneros: 

descricións, 

narracións de feitos 

e exposicións de 

ideas e conceptos. 

 CCL 

 

 b 

 e 

 h 

 f 

 B2.13. Uso, con 

progresiva 

autonomía, das 

TIC (procesadores 

de textos e 

correctores 

ortográficos) na 

planificación, 

 B2.13. Usar, con 

progresiva 

autonomía, as TIC 

(procesadores de 

texto e correctores 

ortográficos) para 

planificar, revisar e 

mellorar a 

 LGB2.13.1. 

Utiliza, con 

progresiva 

autonomía, as 

funcións básicas 

dun procesador de 

textos para 

organizar os 

 CCL 

 CD 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

revisión e 

presentación dos 

escritos. 

presentación dos 

escritos. 

contidos e mellorar 

a presentación. 

 LGB2.13.2. 

Emprega os 

correctores 

ortográficos para 

resolver dúbidas e 

revisar a 

ortografía. 

 CCL 

 CD 

 b 

 f 

 h 

 B2.14. 

Autoavaliación da 

aprendizaxe da 

lingua cunha 

actitude activa e de 

confianza. 

 B2.14. Avaliar o 

seu proceso de 

aprendizaxe cunha 

actitude activa e de 

confianza. 

 LGB2.14.1. 

Participa, de modo 

guiado, nas tarefas 

de revisión e 

mellora das 

producións propias 

e alleas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.14.2. Acepta 

o erro como parte 

do proceso de 

aprendizaxe e 

mostra unha 

actitude positiva de 

superación. 

 CCL 

 CAA 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

 b 

 e 

 l 

 B3.1. 

Recoñecemento, 

explicación e uso 

de léxico 

suficientemente 

amplo e preciso, 

con incorporación 

de fraseoloxía e de 

vocabulario 

temático a partir de 

campos léxicos 

traballados na aula. 

 B3.1. Recoñecer, 

explicar e usar 

léxico amplo e 

preciso coa 

presenza da 

fraseoloxía e 

vocabulario 

traballado na aula. 

 LGB3.1.1. Utiliza 

un vocabulario 

amplo e preciso 

para expresarse 

con claridade nun 

rexistro axeitado á 

situación. 

 CCL 

 a 

 d 

 e 

 B3.2. A fonética e 

a fonoloxía do 

galego, con 

especial atención a 

posibles 

 B3.2. Recoñecer e 

usar a fonética da 

lingua galega. 

 LGB3.2.1. 

Recoñece e 

pronuncia 

correctamente os 

fonemas propios da 

 CCL 

 CAA 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

interferencias. lingua galega. 

 b 

 e 

 n 

 l 

 B3.3. Uso eficaz 

dos dicionarios e 

doutras fontes de 

consulta, tanto en 

papel como en 

soporte 

electrónico, 

especialmente 

sobre clases de 

palabras e 

normativa. 

 B3.3. Usar 

eficazmente os 

dicionarios ou 

calquera outra 

fonte de consulta 

en calquera 

soporte, para 

resolver dúbidas e 

para progresar na 

aprendizaxe 

autónoma. 

 LGB3.3.1. Obtén, 

de xeito autónomo, 

información 

lingüística relativa 

á clase de palabras 

e a normativa en 

dicionarios, en 

diferentes soportes, 

e noutras obras de 

consulta. 

 CCL 

 CD 

 b 

 e 

 B3.4. Aplicación e 

valoración das 

normas 

ortográficas e 

morfolóxicas da 

lingua galega. 

 B3.4. Aplicar e 

valorar as normas 

ortográficas e 

morfolóxicas da 

lingua galega. 

 LGB3.4.1. Aplica 

correctamente as 

normas 

ortográficas e 

morfolóxicas da 

lingua galega. 

 CCL 

 LGB3.4.2. Aplica 

estratexias para a 

corrección 

lingüística, 

gramatical e 

ortográfica dos 

textos. 

 CCL 

 e  B3.5. Análise e uso 

reflexivo da 

puntuación en 

relación coa 

cohesión textual. 

 B3.5. Analizar e 

usar correctamente 

a puntuación, de 

acordo coa 

cohesión textual. 

 LGB3.5.1. Analiza 

e usa 

correctamente a 

puntuación de 

acordo coa 

cohesión textual. 

 CCL 

 b 

 e 

 B3.6. 

Recoñecemento, 

uso e explicación 

das categorías 

gramaticais básicas 

(substantivo, 

adxectivo 

cualificativo, 

verbo, adverbio, 

etc.) así como a 

diferenza entre 

 B3.6. Recoñecer e 

explicar o uso das 

distintas categorías 

gramaticais, 

utilizar este 

coñecemento para 

distinguir erros e 

diferenciar as 

flexivas das non 

flexivas. 

 LGB3.6.1. 

Recoñece e explica 

o uso das 

categorías 

gramaticais nos 

textos, utiliza este 

coñecemento para 

corrixir erros e 

distingue as 

flexivas das non 

 CCL 

 CAA 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

palabras flexivas e 

non flexivas para a 

creación e 

comprensión de 

textos. 

flexivas. 

 e 

 l 

 n 

 

 B3.7. 

Recoñecemento, 

uso e reflexión dos 

mecanismos da 

cohesión textual 

como a deíxe 

persoal. 

 B3.7. Recoñecer, 

usar e reflexionar 

sobre os 

mecanismos da 

cohesión textual 

como a deíxe 

persoal. 

 LGB3.7.1. 

Recoñece e explica 

nos textos as 

referencias 

deícticas persoais. 

 CCL 

 CAA 

 e 

 h 

 B3.8. 

Recoñecemento, 

uso e explicación 

dos conectores 

textuais máis 

comúns, en 

particular os 

temporais e 

explicativos. 

 B3.8. Recoñecer, 

usar e explicar os 

conectores textuais 

máis comúns 

(sobre todo os 

temporais e os 

explicativos). 

 LGB3.8.1. 

Identifica, explica 

e usa distintos 

tipos de conectores 

textuais máis 

comúns, en 

particular os 

temporais e 

explicativos. 

 CCL 

 CAA 

 e 

 h 

 B3.9. 

Coñecemento das 

regras de 

concordancia e das 

funcións 

sintácticas 

principais no seo 

da oración para 

elaborar 

enunciados cun 

estilo cohesionado 

e correcto.  

 B3.9. Coñecer as 

regras de 

concordancia e das 

funcións 

sintácticas 

principais no seo 

da oración para 

elaborar 

enunciados cun 

estilo cohesionado 

e correcto.  

 LGB3.9.1. 

Producir textos 

orais e escritos de 

diferentes xéneros, 

usando as regras de 

concordancia. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.9.2. 

Identificar as 

función sintácticas 

no seo da oración. 

 CCL 

 CAA 

 e 

 h 

 B3.10. 

Recoñecemento 

das modalidades 

asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en 

B3.10. Recoñecer 

as modalidades 

asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en 

relación coa 

 LGB3.10.1. 

Recoñece as 

modalidades 

asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en 

 CCL 

 CAA 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

relación coa 

intención 

comunicativa do 

emisor. 

intención 

comunicativa do 

emisor. 

relación coa 

intención 

comunicativa do 

emisor. 

 e  B3.11. 

Coñecemento, uso 

e aplicación das 

estratexias 

necesarias de 

autoavaliación, 

aceptando o erro 

como parte do 

proceso.  

 B3.11. Aplicar 

progresivamente o 

coñecemento e o 

uso das estratexias 

de autoavaliación e 

a aceptación do 

erro como parte do 

proceso de 

aprendizaxe. 

 LGB3.11.1. 

Recoñece os erros 

nas producións 

orais e escritas 

propias e alleas a 

partir da avaliación 

e autoavaliación. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 h 

 B3.12. 

Participación en 

proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, 

folletos, carteis, 

recensión de libros 

e películas, etc.) 

nos que se utilicen 

varias linguas, 

tanto curriculares 

como outras 

presentes no centro 

docente, 

relacionados cos 

elementos 

transversais e nos 

que se eviten 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 

 B3.12. 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 

docente, 

relacionados cos 

elementos 

transversais e nos 

que se eviten 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 

 LGB3.12.1. 

Participa en 

proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, 

folletos, carteis, 

recensión de libros 

e películas, obras 

de teatro, etc.) nos 

que se utilizan 

varias linguas e 

relacionados cos 

elementos 

transversais, evita 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais e valora 

as competencias 

que posúe como 

persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 b 

 e 

 B3.13. 

Identificación e 

progresiva 

utilización dos 

coñecementos 

sobre as linguas 

para desenvolver 

unha competencia 

 B3.13. Reflexionar 

sobre o sistema e 

as normas de uso 

das linguas, 

mediante a 

comparación e a 

transformación de 

textos, enunciados 

 LGB3.13.1. Utiliza 

os coñecementos 

lingüísticos de 

ámbito contextual, 

textual, oracional e 

da palabra, 

desenvolvidos no 

curso nunha das 

 CCL 

 CAA 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

comunicativa 

integrada. 

e palabras, e 

utilizar estes 

coñecementos para 

solucionar 

problemas de 

comprensión e para 

a produción de 

textos. 

linguas, para 

mellorar a 

comprensión e 

produción dos 

textos traballados 

en calquera das 

outras. 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  

 ñ 

 o 

 B4.1. Valoración 

das linguas como 

medios de relación 

interpersoal e de 

sinal de identidade 

dun pobo. 

 B4.2. O 

plurilingüismo 

como expresión da 

riqueza cultural da 

humanidade. 

 B4.3. A lusofonía. 

  B4.1. Valorar as 

linguas como 

medios de relación 

interpersoal e de 

sinal de identidade 

dun pobo, valorar 

positivamente o 

plurilingüismo 

como expresión da 

riqueza cultural da 

humanidade e 

coñecer a 

lusofonía e 

achegarse ás 

culturas que a 

integran. 

 LGB4.1.1. Valora 

a lingua como 

instrumento co cal 

se constrúen todos 

os saberes e como 

medio de relación 

interpersoal e de 

sinal de identidade 

dun pobo a través 

da identificación 

de elementos 

lingüísticos de 

noso na literatura 

de tradición oral e 

no xénero 

humorístico.  

 CCL 

 LGB4.1.2. Coñece 

as linguas que se 

falan en Galicia. 

 CCL 

 LGB4.1.3. Coñece 

os territorios que 

forman parte da 

comunidade 

lusófona.  

 CCL 

 LGB4.1.4. Coñece 

recursos en rede 

de lecer (literatura 

de tradición oral, 

música e xogos) 

en lingua galega 

adaptados á súa 

idade. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

 ñ 

 o 

 B4.4. Análise da 

situación 

sociolingüística, a 

partir do contexto 

familiar do 

alumnado. 

 B4.2. Describir e 

analizar a situación 

sociolingüística de 

Galicia a partir do 

estudo dos 

contextos 

familiares do 

alumnado. 

 LGB4.2.1. 

Describe e analiza 

a situación 

sociolingüística de 

Galicia a partir do 

estudo do seu 

contexto familiar e 

a do resto do 

alumnado. 

 CCL 

 LGB4.2.2. Coñece 

e valora os 

antropónimos 

galegos. 

 CCL 

 ñ 

 o 

 B4.5. 

Desenvolvemento 

de actitudes 

positivas cara ao 

proceso de 

recuperación do 

galego, 

favorecendo o 

xurdimento de 

vínculos positivos 

cara ao seu uso e 

consciencia da 

necesidade e das 

potencialidades de 

enriquecemento 

persoal e colectivo 

do uso 

normalizado da 

lingua galega. 

 B4.3. Adquirir 

vínculos positivos 

cara ao uso do 

galego e asumir a 

importancia da 

contribución 

individual no 

desenvolvemento 

da lingua galega. 

 LGB4.3.1. Analiza 

a súa propia 

práctica lingüística 

e valora a 

importancia de 

contribuír 

individual e 

socialmente á 

normalización da 

lingua galega. 

 CCL 

 CSC 

 ñ 

 o 

 B4.6. Situación 

sociolingüística e 

legal das linguas 

de España. 

 B4.4. Coñecer a 

situación 

sociolingüística e 

legal das linguas 

de España. 

 LGB4.4.1. Coñece 

a lexislación que 

regula os dereitos 

lingüísticos 

individuais. 

 CCL 

 CSC 

 ñ 

 o 

 B4.7. Prexuízos 

lingüísticos.  

 

 B4.5. Identificar os 

prexuízos 

lingüísticos e 

analizar a situación 

persoal en relación 

 LGB4.5.1. Coñece 

o que é un 

prexuízo. Detecta e 

analiza a presenza 

de novos e vellos 

 CCL 

 CSC 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

a eles. prexuízos cara ao 

galego na súa 

práctica lingüística 

e na do seu 

contorno. 

 h 

 ñ 

 o 

 B4.8. 

Recoñecemento e 

valoración dos 

principais 

fenómenos que 

caracterizan as 

variedades 

diatópicas do 

galego. 

 B4.6. Recoñecer e 

apreciar as 

variantes 

diatópicas do 

galego. 

 LGB4.6.1. Aprecia 

as variantes 

diatópicas do 

galego como 

símbolo de riqueza 

lingüística e 

cultural. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB4.6.2. Rexeita 

os prexuízos sobre 

as variedades 

dialectais e utiliza 

os trazos propios 

da súa zona. 

 CCL 

 LGB4.6.3. Coñece 

as principais 

variantes 

diatópicas do 

galego e clasifica 

producións 

lingüísticas 

segundo o bloque 

dialectal ao que 

pertencen. 

 CCL 

 Bloque 5. Educación literaria  

 h 

 l 

 B5.1. Lectura, con 

regularidade e de 

maneira guiada, de 

obras literarias 

para desenvolver o 

criterio lector; 

exposición da 

opinión persoal 

sobre a lectura 

dunha obra 

axeitada á idade, 

relación do seu 

sentido coa propia 

 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 

 LGLB5.1.1. Le, 

con regularidade e 

de maneira guiada, 

obras literarias 

para desenvolver o 

criterio lector; 

expón unha 

opinión persoal 

sobre a lectura 

dunha obra 

axeitada á idade, 

relaciona o seu 

sentido coa propia 

 CCL 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

experiencia e 

outros 

coñecementos 

adquiridos e 

asimilación dos 

trazos estéticos 

xerais que definen 

cada texto. 

outros 

coñecementos 

adquiridos, 

procurando 

asimilar os trazos 

estéticos xerais que 

definen cada texto. 

experiencia e 

outros 

coñecementos 

adquiridos, e 

asimila os trazos 

estéticos xerais que 

definen cada texto. 

 h 

 l 

 B5.2. Comparación 

de textos literarios 

e non literarios e 

diferenciación de 

textos dos tres 

grandes xéneros a 

partir dos seus 

trazos 

característicos 

máis xerais. 

 B5.2. Comparar 

textos literarios e 

non literarios e 

diferenciar textos 

dos tres grandes 

xéneros a partir 

dos seus trazos 

característicos 

máis xerais.  

 LGLB5.2.1. 

Compara textos 

literarios e non 

literarios e describe 

as súas diferenzas 

e similitudes. 

 CCL 

 LGLB5.2.2. 

Diferencia textos 

dos tres grandes 

xéneros a partir 

dos seus trazos 

característicos 

máis xerais. 

 CCL 

 h 

 l 

 B5.3. Lectura 

expresiva e 

comprensiva, 

audicións de 

poemas recitados 

ou cantados, 

determinación da 

temática ou 

temáticas 

abordadas e 

descrición dos 

valores estilísticos 

dos textos. 

 B5.3. Ler 

expresiva e 

comprensivamente, 

facer audicións de 

poemas recitados 

ou cantados, 

sinalar a temática 

ou temáticas 

abordadas e 

describir os valores 

estilísticos dos 

textos. 

 LGLB5.3.1. Le 

expresiva e 

comprensivamente, 

fai audicións de 

poemas recitados 

ou cantados, sinala 

a temática ou 

temáticas 

abordadas e 

describe os valores 

estilísticos dos 

textos. 

 CCL 

 h 

 l 

 B5.4. Lectura 

expresiva e 

comprensiva de 

textos narrativos 

breves e 

recoñecemento da 

funcionalidade dos 

elementos formais 

 B5.4. Ler 

expresiva e 

comprensivamente 

textos narrativos 

breves e recoñecer 

a funcionalidade 

dos elementos 

formais básicos. 

 LGLB5.4.1. Le 

expresiva e 

comprensivamente 

textos narrativos 

breves e recoñece a 

funcionalidade dos 

elementos formais 

básicos. 

 CCL 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

básicos. 

 h 

 l 

 B5.5. Lectura 

dramatizada e 

comprensiva, 

visionado de pezas 

teatrais e 

apreciación dos 

seus compoñentes 

e procedementos 

máis relevantes. 

 B5.5. Ler 

dramatizada e 

comprensivamente, 

visionar pezas 

teatrais e apreciar 

os seus 

compoñentes e 

procedementos 

máis relevantes. 

 LGLB5.5.1. Le 

dramatizada e 

comprensivamente, 

visiona pezas 

teatrais e aprecia 

os seus 

compoñentes e 

procedementos 

máis relevantes. 

 CCL 

 h 

 l 

 n 

 B5.6. Produción de 

textos sinxelos de 

intención estética, 

servíndose dos 

coñecementos 

literarios 

adquiridos e dos 

recursos retóricos 

traballados na aula. 

 B5.6. Escribir 

textos sinxelos de 

intención estética, 

servíndose dos 

coñecementos 

literarios 

adquiridos e dos 

recursos retóricos 

traballados na aula. 

 LGLB5.6.1. 

Escribe textos 

sinxelos de 

intención estética, 

servíndose dos 

coñecementos 

literarios 

adquiridos e dos 

recursos retóricos 

traballados na aula. 

 CCL 

 CCEC 

 h 

 l 

 n 

 B5.7. Descrición e 

caracterización dos 

trazos definitorios 

básicos do cómic e 

a canción como 

linguaxes 

artísticas. 

 B5.7. Describir e 

caracterizar os 

trazos definitorios 

básicos do cómic e 

a canción como 

linguaxes 

artísticas. 

 LGLB5.7.1. 

Describe e 

caracteriza os 

trazos definitorios 

básicos do cómic 

como linguaxe 

artística. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB5.7.2. 

Identifica e 

describe, nun 

cómic dado, os 

principais trazos 

definitorios. 

 CCL 

 CCEC 

 LGLB5.7.3. 

Describe e 

caracteriza os 

trazos definitorios 

básicos da canción 

como linguaxe 

artística. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB5.7.4.  CCL 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci

as clave 

Identifica e 

describe, nunha 

canción dada, os 

seus principais 

trazos definitorios. 

 CCEC 

 e 

 h 

 l 

 B5.8. 

Familiarización, 

seguindo unhas 

pautas 

orientadoras, co 

emprego dos 

fondos e recursos 

que ofrecen as 

bibliotecas, 

incluídas as 

virtuais, para a 

procura de 

información básica 

e a resolución de 

dúbidas de 

traballo. 

 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. 

 LGLB5.8.1. 

Familiarízase, 

seguindo unhas 

pautas 

orientadoras, co 

emprego dos 

fondos e recursos 

que ofrecen as 

bibliotecas, 

incluídas as 

virtuais, para a 

procura de 

información básica 

e a resolución de 

dúbidas de 

traballo. 

 CCL 

 CD 

 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS E TEMPORALIZACIÓN 

A materia de Lingua galega en 1º ESO conta con 4 sesións á semana. Iso significan 

unhas 50 sesións por trimestre (reducidas a unhas 40 se lle tiramos as sesións dedicadas  

exclusivamente á lectura de textos, realización de exames e probas escritas sobre 

libros). En cada trimestre faremos un traballo específico, sempre relacionado coa 

literatura e a expresión da oral do alumnado. Para isto disporemos da cuarta sesión de 

cada semana. 

 

 En cada unidade didáctica ímonos ocupar de catro puntos básicos: 

 

1º. Arredor do texto: leremos un texto ao inicio de cada unidade e faremos actividades 

de comprensión lectora, ademais, traballaremos neles os valores transversais e a 



tipoloxía textual, utilizando textos literarios e non literarios. E, algo moi importante, 

traballaremos a oralidade na comprensión dos textos. 

2. A miña lingua por dentro: achegamento á morfoloxía e a sintaxe. 

3. A miña lingua por fóra: achegamento á ortografía. 

4. Palabras a moreas: traballaremos co léxico 

5. A miña lingua está na rúa: neste apartado trataremos os aspectos relativos á 

sociolingüística. 

* Cómpre dicir que como en 1º de ESO non hai no currículo un apartado destinado 

especificamente á literatura, tratarémola na última sesión de cada semana, achegando 

ao alumnado á literatura galega coa lectura e comentario dos nosos autores e autoras. 

Neste apartado motivaremos ao alumnado a crear os seus propios textos literarios. 

 

 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE (35 +5 para revisar e asentar coñecementos= 40 

sesións) 

1. Arredor do texto: neste primeiro trimestre traballaremos  textos variados, 

segundo a súa intención comunicativa (narrativo, descritivo, dialogal, 

expositivo, argumentativo e instrutivo). Serán textos que aparezan no libro de 

referencia Lingua galega e literatura da Editorial TEIDE) ou ben textos que 

aportará o/a profesor/a, segundo estime oportuno. 

2. A miña lingua por dentro: o substantivo, o adxectivo e a formación do xénero 

e o número. 

3. A miña lingua por fóra: o alfabeto e os dígrafos, o uso da maiúscula e a 

acentuación de agudas, graves  e esdrúxulas. 

4. Palabras a moreas: as viaxes, a vestimenta e a paisaxe natural. 

5. A miña lingua está na rúa: as linguas do mundo, as linguas europeas, as 

linguas da península Ibérica. 

6. Literatura: escolma de textos medievais (cantigas de amigo, amor, escarnho e 

maldizer, a tenzón) 

 



- TRABALLO TRIMESTRAL: neste trimestre traballaremos, aproveitando as 

escolmas de textos medievais (cantigas de escarnho e maldizer mais a tenzón), as 

cantigas populares de desafío e as regueifas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE (35 + 5 para revisar e asentar coñecementos = 40 

sesións) 

1. Arredor do texto: o texto dialogado (a entrevista), o texto narrativo xornalístico 

(a noticia. 

2. A miña lingua por dentro: o verbo (formas regulares e irregulares). 

3. A miña lingua por fóra: acentuación de ditongos e hiatos e o til diacrítico. 

4. Palabras a moreas: a saúde,  paisaxe urbana, os sentimentos e a personalidade. 

5. A miña lingua está na rúa: a situación actual da nosa lingua (prexuízos e 

actitudes). 

6. Literatura: escolma de textos dos séculos XVI, XVII e XVIII. 

 

TRABALLO TRIMESTRAL: imos traballar o teatro na aula tentando representar para 

as Letras galegas o Entremés famoso sobre a pesca no río Miño.de Gabriel Feixó de 

Araúxo. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE (35 + 5 para revisar e asentar coñecementos = 40 

sesións) 

1. Arredor do texto: o texto expositivo, o texto poético e o texto teatral. 

2. A miña lingua por dentro: o pronome persoal, o adverbio e a preposición. 

3. A miña lingua por fóra: uso de H, B, V; os grupos cultos e os semicultos. 

4. Palabras a moreas: os deportes e os espectáculos (teatro, música e cinema) 

5. A miña lingua está na rúa: as variedades lingüísticas, a variedade estándar e os 

rexistros (formal e informal). 

6. Literatura: textos de Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Eduardo Pondal. 

TRABALLO TRIMESTRAL: faremos versión musicadas dos poemas, dos autores do 

Rexurdimento,  que sexan do gusto dos alumnos e alumnas. 

 

 

 



6.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

-Facultade para redactar con fluidez e coherencia, sen faltas de ortografía e facendo un 

uso correcto dos signos de puntuación. 

-Capacidade para expresarse oralmente nun galego correcto e rico, sen interferencias 

lingüísticas do castelán e nun rexistro axeitado á situación.  

-Competencia para comprender, resumir e sinalar as ideas principais e secundarias dun 

texto, así como para realizar algún tipo de valoración crítica. 

-Coñecer as características dos distintos tipos de texto (narración, descrición, 

versificación, diálogo construtivo, exposición, texto xornalístico) e ser quen de 

producilos.  

-Capacidade para identificar as clases de palabras. 

-Coñecer e empregar con corrección as conxuncións e os conectores textuais, e mais as 

conxugacións verbais. 

-Lectura de polo menos de tres obras literarias en galego. 

-Dominio do vocabulario visto na aula. 

-Coñecer a diversidade lingüística na Península, a variedade interna da lingua galega e o 

concepto de prexuízo linguístico. 

-Coñecer as estratexias básicas do diálogo construtivo na resolución de conflitos. 

 

 

7. INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DO 

ALUMNADO 

 

Tarefas obrigatorias: 

-Dous exames escritos por avaliación. 

-A lectura dun libro cada trimestre, que se verificará mediante unha proba escrita. 

-Traballos específicos por avaliación, que deberán expoñer na aula. 

-Traballo e comportamento nas angueiras diarias da clase.  

-Actividades semanais que se vaian propondo. 

-Caderno de traballo. 

 

 

 

Tarefas voluntarias: 



-Representación dun fragmento dunha obra teatral. 

-Lectura de máis libros, ademais do obrigatorio por avaliación, para subir nota: 

* Memorias dun neno labrego, Xosé Neira Vilas 

* O principiño, Antoine de Saint-Exupéry 

* A historia interminable, Michael Ende 

* Momo, Michael Ende 

* Das cousas de Ramón Lamote, Paco Martín 

* Charlie e a fábrica de chocolate, Roald Dahl 

* Maíto Panduro, Gonzalo Moure 

* A illa do tesouro, Robert Louis Stevenson 

* Matilde, Roald Dahl 

* O neno do pixama a raias, John Boyne 

* O hobit, J.R.R. Tolkien 

* Chamádeme Simbad, Francisco Castro 

* As terapias da doutora Ledicia, Raquel Castro 

* O mundo secreto de Basilius Hoffman, Fernando Cimadevila . 

* Contos por palabras, Agustín Fernández Paz. 

* Bala Perdida, Manuel Rivas 

* Kafka e a boneca viaxeira, Jordi Sierra i Fabra 

* O caso máis estraño do detective Marschen, Xavier Frías Conde. 

* Tonecho de Rebordechao, Breogán Ribeiro 

* Ke-Tumba, Ke-Tamba, Xerardo Quintiá 

* Noutra dimensión. Marica Campo 

 

 

 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

- Preparación de actividades para que, no maior número de sesións posibles, os 

estudantes estean ocupados e concentrados facendo algo. “O que oio, esquézoo; o que 

leo, enténdoo; o que fago, apréndoo”, iso di un dito chinés e de cada vez estamos máis 

convencidos de que cómpre ser consecuentes con ese proverbio na preparación das 

clases. 

- Aquelas clases que sexan precisas para a presentación e explicación xeral do tema, 

estarán acompañadas, no maior número posible de casos, da súa ilustración gráfica. 

Efectivamente, os estudantes seguen moito mellor as explicacións que haxa que realizar, 

se aparecen acompañadas de diapositivas, que, doutra beira, fan máis doado o labor do 

mestre, ao se converteren en útiles elementos do guión da clase. De por parte, usaremos 

vídeos do Ben Falado, excelente programa da TVG dirixido por Xesús Ferro Ruibal, 

como complemento ou punto de partida de explicacións, e, para estimular a 

concentración e memoria do alumnado, prepararemos cuestionarios que deben cubrir 

inmediatamente despois do seu visionado. Utilizaremos ademais cancións e versións 



musicais de poemas (en ocasións, afoutaremos á clase a cantalas), e ás veces, logo de ler 

textos teatrais, buscaremos algún retrinco da versión representada por estudantes.  

-Verbo de determinadas tarefas, como a procura da eliminación progresiva dos erros 

ortográficos, poremos en práctica o anovador e eficaz método descrito na obra La 

disortografía en el aula (Ed. Disgrafos), de xeito que o alumno debe ir elaborando cos 

erros que vaia cometendo unhas fichas para a autocorrección. Estudaremos 

individualmente os erros ortográficos de cada alumno e elaboraremos presentacións en 

Powerpoint para que os vaian corrixindo. 

- Procurarase que polo menos un día, cada dúas semanas, a aula funcione como un 

obradoiro de expresión escrita, co gallo de favorecer no alumnado a descuberta do seu 

propio potencial imaxinativo e o pracer por escribir (obradoiro de poesía, creación de 

metáforas, etc.)  

-Dedicaremos un tempo na clase á expresión oral porque precisamente na vida diaria as 

actividades lingüísticas que máis se usan son as orais (no 45% das situacións 

comunicativas dedicámonos a escoitar, no 30% a falar, no 16% a ler e no 9% a escribir), 

polo que, como di Begoña Muñoz Saa, estas habelencias orais deben traballarse dun 

xeito regular, secuenciado e programado. Narraranse contos, relataranse libros ou 

películas, exporase oralmente un tema elexido polo alumno e preparado por escrito 

previamente. 

- Nos se mandarán deberes ou tarefas para a casa. Os/as alumnos/as farán as actividades 

na aula, entre eles, mais cada un no seu caderno. Só farán na casa os traballos que 

puntualmente se lle manden, coma os específicos de cada trimestre que logo exporán na 

aula. 

 

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto: Lingua galega e literatura da Editorial TEIDE. 

-Material fotocopiable. 

-Xornais en papel e dixitais. 

-Fichas para atinxir a corrección ortográfica. 

-Libros de lectura. 

-Dicionarios e enciclopedias, en papel e de libre acceso na rede. 

-Presentacións en Powerpoint: corrección ortográfica, monográficos, etc. 



-Vídeos e DVDs: programas do Ben Falado, películas para imaxinar diálogos, 

documentais, cancións, etc. 

-Fotografías. 

-Gravacións musicais. 

-Visualizador de documentos da aula para corrixir con axilidade textos, contar historias 

que aparezan en libros ilustrados, etc. 

-Micrófono con amplificador para practicar o rexistro formal á hora de falar en público, 

etc. 

 

10. SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

A nota do estudante en cada avaliación será o resultado de calcular a media entre 

os exames escritos, dous exames cada avaliación (cun peso do 60% sobre a nota global) 

tarefas obrigatorias (cun peso do 30% e que puntuaremos de 0 a 10 do seguinte xeito: 

traballos específicos por avaliación, caderno de traballo, traballo e comportamento na 

clase, uso da lingua oral e lectura de libros de carácter voluntario e libro de lectura 

obrigatorio (10% da nota global). Para efectuar a media, é preciso antes que en cada 

parte (exames, por unha banda, e resto de tarefas obrigatorias, pola outra) se obteña 

unha puntuación non inferior a 4. Cumprida esa circunstancia, o estudante que obteña 

de media unha cualificación igual ou superior a 5 terá a avaliación aprobada. 

 

11. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

Proponse unha secuencia de preguntas que nos permitan aos docentes avaliar o 

proceso de ensino e a práctica docente, tanto no que ten que ver coa nosa actuación con 

respecto aos alumnos como con aqueles aspectos que se recollen na programación. O 

fin deste exercicio é diagnosticarnos en sentido amplo como docentes e establecer 

estratexias de mellora.  

Os indicadores de logro contemplámolos en forma de preguntas que han servir 

para facernos reflexionar sobre este proceso global, e que expomos a continuación: 



Indicadores 
Valor 

1 2 3 4 

1. Obxectivos 

• Son concretos e están determinados axeitadamente nas unidades 

didácticas? 

• Inclúo os obxectivos xerais de área e coa numeración establecida 

na orde do currículo? 

• Quedan conectados cos criterios de avaliación e os seus 

indicadores, comprobando que todos os obxectivos serán 

abordados ao longo do curso? 

    

2. Competencias básicas 

• Especifico o tratamento xeral que se lle vai dar a cada 

competencia? 

• Expoño a contribución da área ao desenvolvemento das 

competencias? 

• Conecto cos criterios de avaliación e a súa concreción en 

indicadores, para poder ser avaliadas? 

• Presento desde a área estratexias para a animación á lectura e o 

desenvolvemento da comprensión e expresión oral e escrita? 

• Considero medidas para incorporar as TIC aos procesos de 

ensinanza e aprendizaxe? 

    

3. Contidos 

• Son coherentes cos propostos? 

• Son relevantes e están debidamente actualizados, están ben 

estruturados e secuenciados?  

• Preséntoos de forma integrada sen necesidade de diferenciar en 

conceptuais, procedimentais e actitudinais? 

• Vinculo os contidos con situacións reais, significativas, 

funcionais ou motivantes para o alumnado? 

    

4. Avaliación 

• Inclúo os criterios da área e coa numeración establecida na orde 

do currículo? 

• Concreto os indicadores de avaliación a partir da análise e 

desagrego os criterios do currículo? É suficiente para ser 

observables ou medibles? 

• Relaciono procedementos e instrumentos de avaliación variados? 

• Concreto os criterios de cualificación achegando un valor 

ponderado orientativo aos diferentes instrumentos de avaliación? 

• Ofrezo actividades de apoio, reforzo e recuperación para atender 

a diversidade tendo en conta as aprendizaxes consideradas como 

mínimas? 

    



Indicadores Valor 

• Autorregulo a propia aprendizaxe: uso da autoavaliación e a 

coavaliación polo alumnado? 

• Considero os procedementos para valorar e revisar a 

programación didáctica? 



Indicadores Valor 

5. Metodoloxía e planificación 

• Defino a miña metodoloxía e propoño o uso de métodos variados 

e diferentes recursos didácticos? 

• Fago un uso variado e coherente de diferentes métodos e estilos 

de ensino? 

• Dou estratexias para desenvolver procesos globalizados de 

ensino e aprendizaxe? 

• Esperto a curiosidade dos alumnos? Creo conflito cognitivo? 

• Ofrezo a axuda axeitada para facelos progresar no 

desenvolvemento dos seus esquemas cognitivos? 

• Contemplo metodoloxías que consideran o papel activo do 

alumno como factor decisivo da aprendizaxe? 

• A planificación temporal é adecuada á planificación xeral do 

centro e é factible? 

• Utilizo un sistema de control do desenvolvemento da 

programación semanal ou quincenal das súas actividades 

docentes? 

• Outórgolle importancia á investigación por parte do alumnado: 

metodoloxía de proxectos, descuberta guiada, resolución de 

problemas da vida cotiá, webquest…? 

• O número e a duración das actividades que propoño é o axeitado? 

• É proporcionado o nivel de dificultade das actividades propostas? 

• Causan interese para os alumnos as actividades ou están baseadas 

nos intereses dos alumnos? 

• Que fago para coñecer as características da clase? 

o Unha proba ao comezo do curso escolar 

o Ler os informes de anos anteriores 

o Á fin da avaliación é cando me decato das características 

do grupo canto a diversidade 

o É o xefe de estudos quen me achega toda a información 

que preciso 

o É na reunión de grupo onde obteño a información 

• Consulto a programación ao longo do curso escolar 

• Analizo e marco dentro da programación as competencias básicas 

e fundamentais da materia 

• Dou a coñecer a programación 

• Teño en conta o libro de texto á hora de facer a programación 

• Coincide a programación co que despois fago na clase? 

    

6. Materiais e recursos 

• Inclúo recursos didácticos, mesmo os materiais curriculares e 

libros de texto para o alumnado? 

    



Indicadores Valor 

• É flexible a organización dos recursos espazo-temporais, 

agrupamentos e materiais? 

• Contemplo tarefas e propostas didácticas contextualizadas en 

situacións ou problemas significativos, funcionais e motivantes 

para o alumnado? E metodoloxías de traballo cooperativo? 

• Os materiais e recursos previstos son coherentes coas 

posibilidades do centro e axeitados para a planificación prevista? 

• Os recursos previstos e/ou empregados na intervención didáctica 

facilitan a consecución dos obxectivos e o proceso de ensino? 

• Organizo os recursos en función do alumnado? 

• Utilizo nas actividades de ensino-aprendizaxe métodos e 

estratexias, incluíndo o uso de tecnoloxías audiovisuais, da 

información e da comunicación, para conseguir un ensino 

efectivo? 

7.  Outros aspectos 

• Planifiquei medidas axeitadas para a atención á diversidade do 

alumnado? 

• Teño en conta e planifico actividades extraescolares e 

complementarias axeitadas e relacionadas cos obxectivos de 

aprendizaxe? 

• Teño en conta a participación das familias dalgunha forma? 

• Inclúo temas de carácter transversal? 

• Esixo diferentes resultados segundo sexan as características de 

cada un? Ofrezo de forma individual a explicación que precisan? 

    

 

Instrumentos de recollida de datos: 

Utilizaremos follas de rexistro onde se van anotando os aspectos máis salientables, á 

marxe do caderno e diario de aula de que dispoño, que permiten recoller por escrito 

anotacións de situacións producidas na clase e sobre as cales podo reflexionar.  

Tamén serán facilitados ao longo do curso cuestionarios e enquisas ao alumnado, xunto 

con postas en común, co fin de que a valoración sexa participativa e compartida. 

Será imprescindible analizar os resultados que se obteñen tras as probas de avaliación e 

diagnose do alumnado (exames parciais, controis, etc.), xa que nelas se ve reflectido un 

período de intervención concreto no proceso de ensino e aprendizaxe.  



De feito, tratarase na medida do posible de avaliar a porcentaxe en que se realiza a 

consecución dos contidos mínimos en cada avaliación. Isto vai permitir reflexionar 

sobre a actividade docente e valorar o proceso levado a cabo en cada momento.  

Momento en que se realiza a autoavaliación: 

Contemplamos esta avaliación en tres fases: 

1. Antes da súa aplicación: comprobando que todos os elementos 

curriculares están incluídos na programación, son idóneos e pertinentes.  

2. Durante a súa aplicación: a partir da aplicación real da programación, 

vanse observando, revisando e reorientando os distintos elementos ata 

asegurarse de que a aplicación na aula da programación funciona. Ao 

final de cada unidade didáctica realizaranse exercicios de repaso que nos 

han servir para avaliar o grao de consecución dos obxectivos marcados 

para cada unha. Consideraranse igualmente os resultados que se vaian 

obtendo en cada tarefa solicitada, en cada proba realizada e en cada 

exame. 

3. Despois da súa aplicación. Este será o mellor momento para avaliar a 

idoneidade das opcións adoptadas na programación, á vista das 

valoracións, ideas e anotacións obtidas durante a súa aplicación, o que se 

completará cos resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado. 

 

 

Medidas de mellora 

Os datos que se obteñan, en xeral, van servir para avaliar en todo o momento o proceso 

de ensino e a práctica docente, e para identificar aqueles aspectos que deben ser 

mellorados para adaptarse mellor ás necesidades do alumnado.  

Tanto a programación como a intervención na aula son factores, ao noso entender, que 

poden ser modificados sempre a partir dos resultados obtidos. É importante, pois, 

adoptar un punto de vista crítico que nos permita reflexionar sobre a nosa práctica co fin 

de acadar as melloras necesarias. 

 

 



 

 

12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE 

 O primeiro día de clase o alumnado realizará unha sinxela proba de redacción 

que nos achegará datos moi útiles para coñecer a competencia lingüística escrita do 

estudante na materia de lingua galega en múltiples aspectos (caligrafía, ortografía, 

puntuación, redacción, vocabulario, capacidade para resumir a liña argumental esencial 

dunha historia, etc.). A partir desta proba, xunto coa observación do traballo do alumno 

nos primeiros días, o estudo dos informes que o titor de 6º de Primaria fixera do mesmo 

e que nos facilitou nunha moi rendible xuntanza que tivemos uns días antes do comezo 

das clases e mais as observacións dos demais profesores na sesión de avaliación inicial 

(e posteriores),  adoptaremos unha serie de medidas de atención á diversidade en 

colaboración co Departamento de Orientación e mais o profesorado de Pedagoxía 

Terapéutica.  

 A actitude dos profesores será de permanente alento para que os estudantes que 

precisan máis tempo para a asimilación de conceptos e procedementos perseveren e non 

se veñan abaixo diante das dificultades. Doutra beira, as tarefas voluntarias e os 

traballos específicos poden servir tamén para que os alumnos e alumnas con alta 

capacidade poidan desenvolver todo o seu talento. O alumnado que ao longo do curso 

suspenda algunha avaliación realizará, se se considera necesario, actividades de reforzo 

e de apoio que lle permitan recuperarse ao longo do curso.  

 

13. PROGRAMACIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

Dado que traballaremos as características do texto expositivo e os alumnos terán 

que elaborar unha monografía, o que implicará investigar sobre diversas fontes de 

documentación, sintezar e redactar un traballo sobre o asunto escollido e mais expor as 

súas conclusións oralmente, darase a oportunidade de traer á aula unha gran diversidade 

de temas e afondar na súa análise: dereitos humanos, saúde, contaminación ambiental... 

De por parte, nas lecturas que se vaian propondo existirán moitas oportunidades 

para a educación en valores. Ademais,  a partir dos debates podemos fomentar o 

respecto polas ideas dos demais e o interese polo debate como unha forma de 

aprendizaxe.  

 



14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Procuraremos potenciar dende o comezo de curso a actividade teatral entre o 

noso alumnado, convencidos como estamos das enormes posibilidades que este recurso 

ofrece na mellora educativa en múltiples aspectos: memoria, expresión oral e corporal, 

control dos nervios á hora de falar en público, capacidade de integración, 

responsabilidade ao traballar en equipo, autoestima, creatividade...e, sobre todo, uso 

oral da lingua galega, porque interiorizan un discurso que fan seu e teñen que expresalo 

en galego. O mesmo ca en cursos anteriores prepararemos unha serie de obras 

consistentes en retrincos escollidos de diversos clásicos literarios e cinematográficos. 

Así mesmo, procuraremos contar con algún autor teatral que motive aos nenos e 

nenas. Todas estas actividades, que se veñen facendo dende hai anos,  aparecen 

recollidas na nosa revista Cadernos de Teatro; no curso pasado  fixemos a adaptación 

da peza que titulamos Queixumes indios,  de Petra-Jesús Blanco Rubio, sobre a famosa 

carta do indio americano Seatle ao presidente dos EEUU). Ademais, en colaboración co 

Departamento de Filosofía traballaremos para que outro ano máis os nosos estudantes  

interpreten monólogos e dean a coñecer en todo o centro, o Día Internacional da Muller, 

algunhas das figuras femininas máis importantes da historia: Safo, Concepción Arenal, 

Marie Curie, Rosalía de Castro.. 

De por parte, o alumnado de 1º de ESO asistirá a representacións teatrais ou de 

contacontos, que programen as diferentes institucións culturais, visitará museos 

próximos á nosa localidade para coñecer diferentes mostras da cultura galega, e será 

alentado a participar activamente nas actividades que se desenvolvan ao redor da 

Biblioteca e do Equipo de Dinamización Lingüística (poesía para o Día da Paz, coplas 

para o Entroido, Semana do Libro, Semana das Letras Galegas, obradoiro de regueifas, 

etc.). Todas elas estarán incluídas na relación de actividades que o Departamento 

achegará á Vicedirección proximamente. 

 

15. PLAN DE LECTURA 

As propias características curriculares da nosa materia fan da lectura unha 

actividade esencial, polo que esta estará presente permanentemente na aula: escolma de 

textos, obras literarias completas, pezas teatrais...  

O alumnado de 1º ESO deberá ler cada trimestre un libro obrigatorio. 

Dedicaremos de maneira xeral un día na semana a ler textos nomeadamente teatrais. 

Ademais participamos na actividade de fomento da lectura proposta pola Biblioteca do 



centro, que consiste en ler durante unha sesión determinada, ao mesmo tempo que o fai 

todo o alumnado da ESO, un libro elixido libremente polo estudante.  

 

16. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

  Os criterios utilizados polos Departamentos Didácticos do IES Ribeira do Louro 

para avaliar a programación son os seguintes: 

1.- A adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. 

2.- A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. Cando se considere que a programación é mellorable 

nestes aspectos, será necesaria unha reflexión por parte do Departamento  que leve 

a atopar as causas do problema e a buscar solucións. As devanditas accións de 

mellora recolleranse na memoria final de curso, para ter en conta na elaboración da 

programación do curso seguinte. 

3. O grao de desenvolvemento da programación didáctica. Se o grao de 

desenvolvemento da programación é inferior a un 75% procederase do mesmo xeito 

que no apartado anterior. O desenvolvemento da programación didáctica analízase 

tamén nas sesións de avaliación, nas que se da conta da conformidade  ou non neste 

aspecto nos distintos cursos para unha posterior avaliación no departamento en caso 

de que se detecte unha non conformidade. 

  Os tres aspectos analízanse a través do documento AVALIACIÓN DOS 

PROCESOS DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE que todos os 

membros do Departamento cobren nas avaliacións correspondentes e que é obxecto 

de reflexión nas reunións de departamento posteriores. 

 

17. PUBLICIDADE AO ALUMNADO E PAIS 

  Co obxecto de facilitar o coñecemento das Programacións Didácticas, 

elaboradas por cada un dos Departamentos do IES Ribeira do Louro, ao conxunto 

da comunidade educativa e en particular ao alumnado e ás súas familias, o centro 

pon a disposición da mesma as seguintes opcións: 



1. Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), todas as 

Programacións dos Departamentos Didácticos están a disposición do alumnado e 

das persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal na Secretaría do Centro. 

2. Asemade todas as programacións son publicadas na páxina web do centro que, 

neste aspecto, é actualizada anualmente: 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/ 

  Cada Departamento realiza unha presentación de materia, segundo o modelo 

“Materia Módulo”, na que se recollen os aspectos máis destacados da programación 

tales como os contidos temporalizados por avaliacións así como os materiais e 

instrumentos de avaliación por nivel e materia. Estas follas de presentación de 

materia: 

- Son publicadas tamén na páxina web do centro que, neste aspecto, é actualizada 

anualmente. 

- Unha copia das mesmas entrégase: 

 a todo o alumnado,  ao comezo do curso. 

 ás persoas ás que lles corresponda a titoría legal, durante a primeira reunión de 

acollida ás familias como se recolle no do plan de convivencia. 

- Queda dispoñible en cada unha das aulas. 

  

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/


PROGRAMACIÓN DE LINGUA GALEGA E 

LITERATURA - 2º ESO 

 

1. LIMIAR 

A lingua é unha das ferramentas fundamentais que a persoa utiliza para se 

relacionar na sociedade, para adquirir novos coñecementos, para analizar criticamente a 

información, para xerar e espallar ideas ou opinións, e mais para expresar a súa 

afectividade e regular as emocións. Por iso, a área de Lingua galega e literatura ten 

como finalidade fundamental o desenvolvemento da competencia comunicativa do 

alumnado. Debemos preparar os nosos estudantes para garantirmos que ao remate da 

educación secundaria obrigatoria, o alumnado sexa quen de interaccionar axeitadamente 

nas situacións de comunicación fundamentais dos ámbitos escolar, social, cultural e 

profesional, que comprenda a diversidade de mensaxes orais e escritas con que se vai 

atopar ao longo da súa vida adulta, e que sexa quen de producilas, non só coa debida 

corrección lingüística, senón tamén con creatividade e adecuación ao contexto en que se 

realiza a comunicación. 

Daquela, a aprendizaxe da lingua débese pór ao servizo das habelencias 

comunicativas e centrarse no traballo lingüístico das relacións interpersoais e sociais. 

Cómpre pór especial atención na oralidade e nas competencias activas, aproveitar os 

recursos que ofrece a biblioteca, así como as tecnoloxías da información e 

comunicación (TIC), e fomentar a investigación en grupo e o traballo colaborativo do 

alumnado. No tocante ao estudo da literatura, ten que contribuír á capacitación 

comunicativa do alumnado ao fornecerlle modelos de lingua axeitados e creativos en 

que prima a dimensión estética, pero tamén debe aproveitarse como fonte de pracer e de 



arriquecemento persoal. A literatura tamén debe utilizarse para que os alumnos e 

alumnas arrequenten o gusto pola lectura, melloren a súa capacidade de comprensión e 

interpretación de mensaxes escritas, e agudicen o seu espírito crítico.   

Amais, a materia de Lingua galega e literatura debe contribuír á comprensión e á 

valoración da realidade plurilingüe en que nos movemos e á superación dos prexuízos 

que bloquean o uso do galego en derterminados contextos ou con determinadas persoas, 

encarando os condicionamentos sociolingüísticos derivados do proceso de minorización 

que sofre. Cómpre non esquecer que a lingua é transmisora de significados culturais e 

iso supón atender a aspectos como o seu papel de depositaria e, ao mesmo tempo, 

conformadora dunha determinada visión do mundo ou cultura e, así mesmo, como lugar 

de proxección simbólica de identidades. 

E pómoslle cabo a este limiar con dúas observacións finais:  

En primeiro lugar, o ensino desta área, así como a secuenciación de contidos en 

cada un dos bloques, parte do principio de que a aprendizaxe dunha lingua progresa en 

espiral, o que significa que a adquisición de novas habelencias debe ir paralela ao 

mantemento e á activación das dos cursos anteriores, pois sobre elas se asenta. Polo 

tanto, secuenciar contidos non implica en moitos casos facer unha selección dos que se 

dan en cada curso, senón indicar a atención e o grao maior ou menor de profundidade 

con que se van abordar. 

En segundo lugar, é preciso asegurar a coordinación do profesorado de lingua 

galega co que imparte as outras linguas no centro: faise preciso buscar a 

complementariedade nas programacións e evitar repeticións innecesarias dos aspectos 

máis teóricos e o uso de terminoloxías diverxentes para se referir aos mesmo 

fenómenos, causa de bastante confusión, etc. Sobre todo hai que procurar o xeito de 

rendibilizar os coñecementos lingüísticos e literarios que ten o estudantado, 



aproveitando todos os contidos adquiridos nunha das materias para a aprendizaxe das 

outras. Unha proposta didáctica integradora das distintas linguas do centro asegura a 

transferencia de saberes entre elas. Lembremos que o "currículo integrado das linguas" 

aparece como un aspecto salientado no Decreto publicado no DOG do 29 de xuño de 

2015. 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 A través dos contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do curso búscase que o 

alumnado traballe as distintas competencias:  

A) COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 Recoñecer o diálogo como ferramenta primordial para a convivencia e estar disposto ao 

diálogo crítico e construtivo. 

 A comprensión oral e a comprensión escrita mediante a escoita e a lectura de textos de 

diversa índole e a escoita atenta das explicacións nas situacións comunicativas da aula.   

 A expresión oral e a expresión escrita mediante a elaboración de textos propios orais ou 

escritos cun vocabulario e unhas estruturas lingüísticas precisos e de forma coherente e 

adecuada a cada situación comunicativa. 

 A adquisición de habelencias que permitan o uso pleno da lingua nun amplo abano de 

contextos. 

B) COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

(CMCCT). 

 Presente naquelas unidades, lecturas e traballos en que se inclúen textos relacionados co 

medio e a ciencia. 

C) COMPETENCIA DIXITAL (CD). 



 Utilización de ferramentas en soportes variados para mellorar as habelencias de 

obtención de información, para solicitar información ou mesmo para ampliar os 

contidos ou traballar os medios de comunicación: dicionarios, correctores ortográficos, 

enciclopedias, xornais dixitais, bibliotecas virtuais... 

 Adquisición dos coñecementos axeitados para peneirar, analizar criticamente, organizar, 

relacionar e sintetizar a información co fin de transformala en coñecemento. 

D) APRENDER A APRENDER (CAA). 

 Perfeccionamento da lectura comprensiva. 

 Organización das ideas mediante resumos e esquemas. 

 Interpretación correcta das informacións lingüísticas dos dicionarios. 

 Valoración da lectura e a escrita como fontes de arriquecemento propio. 

3. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE NOS DIFERENTES BLOQUES DE COÑECEMENTO: 

COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA, FUNCIONAMENTO DA LINGUA, 

LINGUA E SOCIEDADE , EDUCACIÓN LITERARIA 

Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

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

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

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

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

 B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais utilizados no 
ámbito social e educativo. 

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

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

 LGB1.2.2. Comprende e segue as 
instrucións para realizar tarefas de 



Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

 B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita cunha 
actitude de interese, cooperación e 
respecto ante as intervencións 
orais, sobre todo en exposicións do 
profesorado ou do alumnado. 

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

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

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

 B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as 
mensaxes discriminatorias dos medios 
de comunicación, con especial 
atención aos programas de carácter 
informativo: noticias reportaxes e 
crónicas 

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

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

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

 LGB1.4.3. Reflexiona sobre as 
mensaxes e rexeita usos lingüísticos 
que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 

 B1.5. Valoración das producións orais 
emitidas cunha fonética e prosodia 
correcta e cunha actitude crítica ante 
os prexuízos que se poidan asociar a 
ela.  

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

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

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

 LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a 
variante dialectal propia e utilízaa na 
súa práctica habitual. 

 B1.6. 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. 

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

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

 B1.7. Coñecemento e aplicación, con 
axuda das TIC, de técnicas e 
estratexias para a produción de textos 
orais sobre temas de actualidade. 

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

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

 LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer 
as súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

 B1.8. Participación activa en situacións 
propias do ámbito educativo e de 
interese para o alumnado que xeren 
intercambio de opinión. 

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

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

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

 LGB1.8.3. Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa opinión sobre 
unha obra de lectura. 

 B1.9. Coñecemento, uso e aplicación 
de técnicas e estratexias necesarias 
para falar en público: planificación do 
discurso nas prácticas orais formais e 
informais. 

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

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

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

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

 LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á 
finalidade da práctica oral. 

 LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros 
(repeticións de conectores, pobreza 
léxica e castelanismos) nos 
discursos orais propios e alleos e 
trata, progresivamente, de evitalos. 

 B1.10. Construción de discursos 
adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados sobre 
temas de interese persoal ou social da 
vida cotiá e educativo. 

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

 LGB1.10.1. Participa en conversas 
informais nos que intercambia 
información e expresa a súa opinión, 
fai invitacións e ofrecementos e pide e 
dá indicacións ou instrucións sinxelas. 
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 LGB1.10.2. Desenvólvese 
correctamente en situacións da vida 
cotiá que implique solicitar unha 
información ou un servizo. 

 LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de 
tratamento e as regras de cortesía 
axeitadas ao destinatario e á situación 
comunicativa. 

 LGB1.10.4. Analiza similitudes e 
diferenzas entre discursos formais e 
espontáneos. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

 B2.1. Coñecemento e uso de técnicas 
de análise do contido e de estratexias 
de lectura comprensiva: esquemas, 
resumos, etc. 

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

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

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

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

 LGB2.1.4. Relaciona a información 
explícita e implícita dun escrito en 
función do contexto. 

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

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

 B2.2. Comprensión e interpretación de 
textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais en ámbitos próximos 
aos intereses do alumnado: diarios, 
cartas persoais, avisos e solicitudes. 

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

 

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

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

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

 B2.3. Comprensión e interpretación, en 
formato papel e dixital, de textos 

 B2.3. Comprender e interpretar, en 
formato papel ou dixital, textos propios 

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

dos medios de comunicación (noticias). comunicación (noticias). 

 LGB2.3.2. Localiza a información 
destacada de textos propios dos 
medios de comunicación: portadas e 
titulares. 

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

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

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

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

 B2.5. Uso, progresivamente autónomo, 
das bibliotecas e das TIC para 
seleccionar información. 

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

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

 LGB2.5.2. Coñece e utiliza 
habitualmente dicionarios impresos 
ou en versión dixital. 

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

 B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a 
lectura para identificar usos lingüísticos 
discriminatorios, manifestar posturas 
de acordo e desacordo e expor 
razoadamente as ideas respectando as 
ideas dos demais. 

 B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e 
crítica ante a lectura que permita 
identificar usos lingüísticos 
discriminatorios e manifestar posturas 
de acordo ou desacordo e respecto ás 
mensaxes expresadas. 

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

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

 LGB2.6.3. Elabora a súa propia 
interpretación sobre o significado dun 
texto. 

 LGB2.6.4. Respecta as opinións dos 
demais. 

 B2.7. Lectura en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados á 
situación comunicativa e á súa función, 
con posibilidade de usar recursos 
audiovisuais para o rexistro de voz. 

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

 LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados 
(interpreta os signos de puntuación) 
á situación comunicativa e á función 
da mensaxe. 

 LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais 
para rexistrar a voz. 

 B2.8. Planificación e revisión do escrito 
en función da situación comunicativa 
(tema, fins e destinatarios) para 

 B2.8. Usar procedementos de 
planificación e revisión para 
conseguir a adecuación, coherencia, 

 LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos 
para ordenar as ideas e estruturar o 
texto. 
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elaborar producións con adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección nas 
relacións internas e externas dos 
contidos do texto. 

cohesión e corrección dos contidos nas 
relacións internas e externas do texto. 

 LGB2.8.2. Adecúa as súas producións 
ao rexistro formal e educativo. 

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

 LGB2.8.4. Usa os signos de 
puntuación do texto en relación coa 
organización oracional e coa forma do 
texto (os parágrafos e a distribución e 
ordenación das ideas expresadas) 

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

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

 LGB2.8.7. Complementa as producións 
con elementos textuais e 
paratextuais: ilustracións e gráficos. 

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

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

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

 B2.10. Produción, en formato papel ou 
dixital, de textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

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

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

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

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

 LGB2.11.1. Produce, en formato papel 
ou dixital, textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, informes de 
tarefas, descricións e explicacións 
sobre contidos das materias 
curriculares. 

 B2.12. Produción e síntese, en formato 
papel ou dixital, de textos de distinta 
tipoloxía, fundamentalmente, narrativos 
e descritivos. 

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

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

 LGB2.12.2. Sintetiza e resume 
narracións e descricións sen 
parafrasear o texto resumido. 

 B2.13. Uso das TIC (procesadores de 
texto e correctores ortográficos) tanto 
para a textualización, como para a 
revisión e mellora do escrito. 

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

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

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

 LGB.2.14.1. Describe os valores da 
escritura como instrumento de 
comunicación social fundamental para 
comunicar experiencias e para adquirir 
e transmitir coñecementos. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 B3.1. Recoñecemento, explicación e 
uso de léxico suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario temático a 
partir de campos léxicos traballados na 
aula. 

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

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

 B3.2. A fonética e a fonoloxía do 
galego, con especial atención a 
posibles interferencias. 

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

 LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia 
correctamente os fonemas propios da 
lingua galega. 

 B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e 
doutras fontes de consulta en calquera 
soporte, especialmente sobre flexión, 
relación semántica e normativa. 

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

 LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, 
información lingüística de todo tipo en 
dicionarios, en diferentes soportes, e 
noutras obras de consulta. 

 B3.4. Coñecemento, comparación, uso 
e valoración das normas que regulan 
os textos orais e escritos, propios e 
alleos. 

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

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

 B3.5. Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega.  

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

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

 LGB3.5.2. Aplica estratexias para a 
corrección lingüística, gramatical e 
ortográfica dos textos. 

 B3.6. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa cohesión 
textual. 

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

 LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente 
a puntuación para a cohesión textual. 

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

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

 LGB3.7.1. Coñece e utiliza 
adecuadamente substantivos e formas 
verbais na comprensión e produción de 
textos orais e escritos. 

 LGB3.7.2. Exprésase, con estilo 
propio, utilizando os recursos da lingua 
con flexibilidade e creatividade.  

 B3.8. Recoñecemento, uso e 
explicación dos nexos e conectores 
textuais (espaciais, de oposición e 
contraste) e dos principais 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticais como léxicos. 

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

 LGB3.8.1. Identifica e usa distintos 
tipos de conectores de espazo, 
oposición, contraste, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos 
de referencia interna que lle 
proporcionan cohesión a un texto. 

 LG3.8.2. Utiliza os elementos 
lingüísticos para a cohesión interna. 

 B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácticos no nivel da 

 B3.9. Coñecer os compoñentes 
sintácticos para elaborar enunciados, 

 LG3.9.1. Completa, transforma e 
elabora enunciados de maneira 



Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

frase para elaborar enunciados, orais e 
escritos, cun estilo cohesionado e 
correcto. 

orais e escritos, cun estilo cohesionado 
e correcto. 

axeitada e correcta atendendo aos 
compoñentes sintácticos.  

 B3.10. Coñecemento, uso e aplicación 
das estratexias necesarias de 
autoavaliación, aceptando o erro como 
parte do proceso.  

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

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

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

 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 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 LGB3.11.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 B3.12. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

 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. 

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

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

 B4.2. O plurilingüismo como expresión 
da riqueza cultural da humanidade. 

 B4.3. A lusofonía. 

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

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

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

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

 LGB4.1.4. Coñece as linguas que se 
falan na actualidade en Galicia por 
mor da emigración. 

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

 LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de 
lecer (literatura de tradición oral, 
música e xogos) e educativos en lingua 
galega adaptados á súa idade e 
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compáraos con outros similares da 
lusofonía. 

 B4.4. Situación sociolingüística do 
galego. 

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

 LGB4.2.1. Describe a situación 
sociolingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (concello e 
comarca), compáraa coa situación 
doutros contextos e analiza as 
diferenzas. 

 LGB4.2.2. Coñece e valora os 
topónimos galegos. 

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

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

 LGB4.3.1. Coñece as principais 
iniciativas normalizadoras no ámbito 
educativo. 

 LGB4.3.2. Analiza a súa propia 
práctica lingüística e valora a 
importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua 
galega. 

 B4.6. Situación legal das linguas do 
Estado español. 

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

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

 B4.7. Prexuízos lingüísticos.   B4.5. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

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

 B4.8. Recoñecemento das variantes 
diafásicas da lingua galega e da 
función da lingua estándar, uso 
normalizado da variante dialectal 
propia da zona e utilización e 
valoración da variante estándar da 
lingua en situacións de carácter formal. 

 B4.6. Identificar e clasificar as 
variantes diafásicas do galego, 
recoñecer os trazos da variedade 
estándar da lingua galega e valorala 
como variante unificadora, así como 
apreciar a variante diatópica propia. 

 LGB4.6.1. Identifica e clasifica as 
variantes diafásicas do galego. 

 LGB4.6.2. Analiza a súa práctica 
lingüística e identifica nela os trazos 
propios da xerga estudantil. 

 LGB4.6.3. Recoñece os trazos da 
variedade estándar da lingua galega e 
valóraa como variante unificadora. 

 LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre 
as variedades dialectais e utiliza os 
trazos propios da súa zona. 

Bloque 5. Educación literaria 

 B5.1. Lectura, con regularidade, de 
obras literarias e desenvolvemento 
dun criterio lector; emisión dunha 
opinión persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relación do seu 
sentido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adquiridos e 
valoración do uso dos elementos 
propios de cada xénero literario, o 
punto de vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

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

 LGLB5.1.1. Le con regularidade obras 
literarias e desenvolve criterio lector; 
expón unha opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada á idade e 
relaciona o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos 
adquiridos. 

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

 B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición de poemas 
recitados ou cantados; 
determinación do tema principal, a 
estrutura xeral e os principais 
recursos estilísticos. 

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

 LGLB5.2.1. Le expresiva e 
comprensivamente e fai audicións de 
poemas recitados ou cantados, 
determina o tema principal, a estrutura 
xeral e pon de relevo os principais 
recursos estilísticos. 

 B5.3. Lectura expresiva e comprensiva 
de textos narrativos breves e 
localización e descrición dos 
elementos estruturais e formais máis 
salientables: punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes principais. 

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

 LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos narrativos 
breves, localiza e describe os 
elementos estruturais e formais máis 
salientables: punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes principais. 

 B5.4. Lectura dramatizada e 
comprensiva, visionado de pezas 
teatrais e recoñecemento dos 
compoñentes e procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

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

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

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

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

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

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

 B5.6. Análise de textos literarios, de 
maneira guiada, identificación dos 
trazos dos subxéneros e a 
funcionalidade dos recursos retóricos. 

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

 LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de 
maneira guiada, identifica os trazos 
dos subxéneros e a funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

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

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

 LGLB5.7.1. Escribe textos de intención 
estética servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

 B5.8. Descrición e caracterización dos 
trazos definitorios básicos da 
linguaxe cinematográfica. 

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

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

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

 B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos 
fondos e recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a 
realización de traballos e cita axeitada 
destes. 

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

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

 



4. CONCRECIÓN PARA CADA CONTIDO E ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 

 

Utilizarase como referencia principal (aínda que non a única) o libro de texto elixido 

polo Departamento neste curso: Lingua Galega e Literatura de 2º ESO, da editorial 

Teide. 

 

 

Unidade 1: Contidos 
 

 

Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da unidade 

L
e
c
tu

ra
 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos 
orais utilizados no ámbito social e educativo. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes 
discriminatorias dos medios de comunicación, con especial 

atención aos programas de carácter informativo: noticias 

reportaxes e crónicas. 
B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións 

espontáneas, adecuados á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da 
vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos aos 

intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e 
solicitudes. 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de 

textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e 
descritivos. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais do texto. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais dunha 

noticia en formato audiovisual. 

 Busca e exposición de noticias 

relacionadas coa discriminación 

laboral por motivos sexuais. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender 

 Competencias 

sociais e cívicas 

T
ip

o
s 

d
e 

te
x

to
s 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido 

e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos 

etc. 
B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das 

normas que regulan os textos orais e escritos, propios e 
alleos. 

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e 

conectores textuais (espaciais, de oposición e contraste) e dos 

principais mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos. 

 Coñecemento da funcionalidade, 

a estrutura e os recursos dos 

textos narrativos. 

 Lectura e análise da estrutura 

dun texto narrativo. 

 Elaboración de textos 

narrativos. 
 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender 

 



  

C
o

ñ
e
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m
e
n
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a
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g

u
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B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación 

coa cohesión textual. 
B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e 

verbos e da súa caracterización morfolóxica para a mellora 
da comprensión e produción textuais. 

Ortografía 

 Coñecemento dos signos de 

puntuación e da súa normativa 

(o punto e a coma). 

 Uso correcto da puntuación nun 

texto. 
Morfosintaxe 

 Coñecemento da funcionalidade 

e da estrutura do verbo. 

 Identificación das 

irregularidades na raíz das 

formas verbais. 

 Clasificación de verbos 

regulares, verbos irregulares e 

verbos semirregulares. 

 Identificación e coñecemento 

dos tempos verbais de diferentes 

formas verbais. 

 Transformación de formas 

verbais en imperativo a formas 

verbais en indicativo. 

 Transformación de diálogos en 

estilo directo a estilo indirecto. 
Léxico 

 Coñecemento dos elementos que 

configuran as palabras. 

 Identificación de lexemas en 

diferentes palabras. 

 Uso correcto de sufixos e 

prefixos. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender 

 



L
in

g
u

a
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o
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e
d

a
d
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B4.1.1.Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de 

sinal de identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural da 

humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do 

galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do 

galego, favorecemento do xurdimento de 

vínculos positivos cara ao seu uso e 

consciencia da necesidade e das 

potencialidades de enriquecemento 

persoal e colectivo do uso normalizado 

da lingua galega. 
 

 Coñecemento do concepto de 

lingua oficial. 

 Coñecemento da evolución e o 

emprego do galego nas 

diferentes etapas da historia. 

 Identificación de situacións 

discriminatorias por mor da 

lingua. 

 Redacción dun texto que 

promova o emprego e a 

protección da lingua galega. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender 

 

V
o
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b

u
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r
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e
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á
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B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos 
léxicos traballados na aula. 

 Identificación e comprensión 

dun texto mitolóxico. 

 Procura de información sobre 

mitos ou lendas. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

conciencia e 

expresións 

culturais 

 

 

Unidade 1: Rúbricas 
 

 Criterios de avaliación 

adaptados aos contidos 

do libro 

Básico En progreso Competente 

L
ec

tu
ra

 

B.2. Comprender e 

interpretar textos escritos 

divulgativos relativos á 

vida cotiá.  

Identifica as 

características dos 

diarios.  

Comprende as 

características da 

produción literaria 

en formato diario 

e o valor 

autobiográfico que 

poden conter.  

Reflexiona sobre a 

discriminación de xénero 

existente tanto na súa vida 

persoal respecto das 

tarefas domésticas coma 

no ámbito laboral 

procurando noticias sobre 

o tema.  

T
ip

o
s 

d
e 

te
x
to

s 

B.5. Completar, 

transformar e valorar 

textos narrativos de forma 

axeitada e correcta 

atendendo ao narrador, á 

estrutura, ao tempo, ao 

espazo e aos personaxes.  

Recoñece os 

diferentes tipos de 

narradores, as 

estruturas, o 

tempo e o espazo, 

así como os 

personaxes que 

interveñen nun 

texto narrativo.  

Transforma e 

completa 

narracións 

atendendo aos 

diferentes tipos de 

aspectos.  

Crea narracións a partir 

duns elementos 

prefixados seguindo 

instrucións sobre como 

estruturar, narrar, situar 

temporal e espacialmente 

os personaxes que se 

propoñen.  



 C
o
ñ
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B. 3. Aplicar 

correctamente as normas 

ortográficas relativas ao 

uso do punto e da coma. 

B. 3. Conxugar os verbos 

segundo foren regulares, 

irregulares ou 

semirregulares, así como 

comprender o 

funcionamento das 

temporalidades verbais e 

doutras formas verbais. 

B.3. Coñecer a forma de 

formar palabras a través 

da derivación.  

 Utiliza 

axeitadamente o 

punto final, o 

punto e seguido, o 

punto e á parte, e a 

coma.  

 Xera novas 

palabras 

empregando a 

derivación.  

Abrevia 

axeitadamente 

palabras co uso do 

punto para indicar 

que son palabras 

abreviadas.  

 

Conxuga os 

verbos 

adecuadamente. 

Comprende a importancia 

de utilizar adecuadamente 

o punto e a coma para que 

o texto teña o significado 

que queremos outorgarlle. 

 

Comprende as 

temporalidades verbais e 

utiliza axeitadamente o 

infinitivo. 

L
in

g
u

a
 e

 

so
ci

ed
a
d

e B.4. Coñecer o concepto 

de lingua e as 

implicacións históricas 

que influíron na 

consolidación do galego. 

Comprende o que 

é unha lingua e 

como se 

conforma.  

Coñece a 

evolución 

histórica do 

galego como 

lingua. 

Diferencia entre o período 

previo á democracia e o 

posterior na 

normalización do galego. 

V
o
ca

b
u
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ri

o
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m

á
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B.3. e B.4. Analizar 

diferentes mitos relativos 

á cultura galega e adquirir 

novo vocabulario relativo 

á temática.   

Comprende o 

texto proposto e 

sitúa o que son os 

mitos do mar 

galego.  

Recoñece 

vocabulario 

temático 

relacionado cos 

mitos do mar 

galego. 

Procura información e 

argumenta como se 

consolidan os mitos 

analizados. 

 



 

Unidade 2: Contidos 
 

 

Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da unidade 

L
e
c
tu

ra
 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 
utilizados no ámbito social e educativo. 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar 
usos lingüísticos discriminatorios, manifestar posturas de acordo 

e desacordo e expor razoadamente as ideas respectando as ideas 

dos demais. 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos 

de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais do texto. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais dunha 

produción audiovisual. 

 Elaboración dun conto 

protagonizado por un príncipe 

que prefire levar outro tipo de 

vida. 
 

 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender  

T
ip

o
s 

d
e 

te
x

to
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B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de 
estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos etc. 

B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas 

que regulan os textos orais e escritos, propios e alleos. 
B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, 

identificación dos trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

 Coñecemento das características 

e temáticas do texto poético. 

 Lectura e comprensión das ideas 

principais de diferentes textos 

poéticos. 

 Cálculo e análise da métrica dun 

texto poético. 

 Identificación e coñecemento de 

recursos estilísticos nun texto 

poético. 

 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender 

  

C
o

ñ
e
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m
e
n
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a
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B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 
para seleccionar información. 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. 
B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa 
cohesión textual. 

B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da 
súa caracterización morfolóxica para a mellora da comprensión e 

produción textuais. 

 

 Coñecemento dos signos de 

puntuación e da súa normativa 

(o punto e coma, os dous puntos 

e os puntos suspensivos). 

 Uso correcto da puntuación nun 

texto. 
Morfosintaxe 

 Coñecemento das características 

dos verbos irregulares. 

 Conxugación de verbos 

irregulares. 

 Utilización da forma verbal 

correcta nunha oración. 
Léxico 

 Coñecemento e uso da 

hiperonimia e a hiponimia. 

 Relación de lexemas cos 

hiperónimos correspondentes. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender  



L
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g
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B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión 

da riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 
 

 Coñecemento e uso dos 

topónimos. 

 Localización de topónimos nun 

mapa de Galicia. 

 Coñecemento e uso dos 

antropónimos. 

 Coñecemento, uso e 

identificación dos 

hipocorísticos. 

 Busca nun dicionario da orixe 

do nome propio.  

 Procura da procedencia 

xeográfica dos apelidos propios. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencias 

sociais e cívicas 

V
o
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b

u
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B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 

para seleccionar información. 
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 
 

 Lectura e comprensión das ideas 

principais do texto. 

 Uso do dicionario galego das 

TIC e procura de diferentes 

conceptos. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

dixital 

 

 

Unidade 2: Rúbricas 
 

 Criterios de avaliación 

adaptados aos contidos 

do libro 

Básico En progreso Competente 

L
ec

tu
ra

 

B.5. Comprender e 

interpretar textos poéticos 

de crítica social cara aos 

estereotipos de xénero. 

Interpreta os 

poemas 

entendendo a 

mensaxe que 

pretenden 

expresar. 

Comprende as 

características dos 

poemas e valora o 

seu formato como 

ferramenta de 

denuncia social. 

Crea un conto no que o 

príncipe protagonista 

rexeita o seu papel 

tradicional e prefire outra 

vida, demostrando que 

entenderon a mensaxe 

analizada nos poemas. 

T
ip

o
s 

d
e 

te
x
to

s 

B.5. Recoñecer e indicar 

diversos recursos propios 

da poesía comprendendo 

as características básicas 

Recoñece que é un 

texto poético, as 

temáticas que 

adoita tratar, a súa 

Identifica 

diferentes tipos de 

poemas segundo a 

súa temática, así 

Recoñece, indica e 

comprende o 

funcionamento dos 

diferentes recursos 



da produción poética.  métrica e os 

recursos 

lingüísticos que se 

utilizan neste tipo 

de producións.  

como os diferentes 

tipos de 

composición 

segundo a súa 

métrica. 

literarios que se utilizan 

na poesía. 

C
o
ñ
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B.3. Aplicar 

correctamente as normas 

ortográficas relativas ao 

uso do punto e da coma. 

B.3. Conxugar os verbos 

irregulares 

B.3. Comprender e 

agrupar lexicamente por 

hiponimia e 

hiperhiponimia.   

Emprega 

axeitadamente o 

punto e coma, os 

dous puntos e os 

puntos 

suspensivos.  

 

Conxuga verbos 

irregulares.  

Comprende o 

funcionamento e a 

utilidade 

lingüística do 

punto e coma, os 

dous puntos e os 

puntos 

suspensivos.  

 

Comprende o 

funcionamento e 

as agrupacións 

léxicas por 

hiponimia e 

hiperhiponimia.  

Aplica en exercicios 

prácticos o uso do punto e 

coma, os dous puntos e os 

puntos suspensivos. 

 

Procura palabras en 

dicionarios e valora a súa 

orixe identificando se son 

hiperónimos ou 

sinónimos da palabra 

definida.  

L
in

g
u

a
 e

 

so
ci

ed
a
d

e B.4. Coñecer os nomes 

propios e os nomes de 

lugares. 

Coñece o que son 

os topónimos e os 

antropónimos. 

Comprende como 

evolucionaron e 

que nomes son os 

máis frecuentes. 

  

Compara as tendencias en 

poñer nomes a bebés en 

lingua galega coas 

tendencias no País Vasco 

e en Cataluña. 

V
o
ca

b
u
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o
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 B.3. Analizar como as 

tecnoloxías afectan o 

léxico das linguas.  

Analiza un texto 

para entender 

como as TIC 

inflúen nas 

linguas. 

Procura termos 

galegos no 

Dicionario galego 

das TIC para 

valorar como se 

xeraron novas 

terminoloxías coa 

introdución das 

TIC.  

Comprende como as 

tecnoloxías e o seu uso 

repercuten na lingua.  

 

 



Unidade 3: Contidos 
 

 

Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da unidade 

L
e
c
tu

ra
 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 

utilizados no ámbito social e educativo. 
B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, 

adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 
B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 

coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou 
social da vida cotiá e educativo. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais do texto. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais dunha 

noticia en formato audiovisual. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais dunha 

noticia en formato audiovisual. 

 Preparación dunha cantiga 

dialogada sobre un tema 

determinado. 
 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 

 Competencia 

dixital 

T
ip

o
s 

d
e 
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x
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s 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de 
estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos etc. 

B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 
para seleccionar información. 

B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas 

que regulan os textos orais e escritos, propios e alleos. 
B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, 

identificación dos trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

 

 Coñecemento da funcionalidade, 

a estrutura e os recursos dos 

textos teatrais. 

 Localización dunha obra teatral 

na biblioteca do centro. 

 Lectura e comprensión das ideas 

principais dun texto teatral. 

 Busca e selección de 

información sobre obras teatrais, 

facendo uso das TIC ou a 

biblioteca do centro. 

 Redacción dunha peza teatral a 

partir dunha situación 

predeterminada. 

 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender 

 Competencia 

dixital 
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B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 

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

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 
B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa 

cohesión textual. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 
 

Ortografía 

 Coñecemento dos signos de 

puntuación e da súa normativa 

(a interrogación, a exclamación, 

as comiñas, a paréntese, o guión 

e a raia). 

 Uso correcto da puntuación nun 

texto. 
Morfosintaxe 

 Identificación e coñecemento 

das frases nominais, adxectivas 

e adverbiais. 

 Identificación da estrutura e dos 

elementos que forman parte da 

frase nominal. 

 Elaboración do esquema 

sintáctico de diferentes frases 

nominais, adxectivas e 

adverbiais. 

 Busca e localización de frases 

nominais, adxectivas e 

adverbiais en titulares de 

noticias. 
Léxico 

 Coñecemento e valoración dos 

refráns e as frases feitas. 

 Identificación de frases feitas 

nun texto. 

 Elaboración dun diálogo 

introducindo diferentes frases 

feitas. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 
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B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 
para seleccionar información. 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión 

da riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 
 

 Coñecemento e valoración das 

linguas minorizadas como o 

galego, o catalán ou o sardo. 

 Procura de información a través 

de diferentes fontes sobre as 

linguas minorizadas. 

 Valoración da situación 

sociolingüística das linguas 

minorizadas e, en concreto, do 

galego. 

 Reflexión e valoración da escola 

como axente activo no proceso 

de incorporación das linguas 

minorizadas.  

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencias 

sociais e cívicas 

 Competencia 

dixital 
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B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 

para seleccionar información. 
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

 

 Lectura e comprensión das ideas 

principais do texto. 

 Procura de información a través 

de diferentes fontes sobre o Día 

Mundial da Meteoroloxía. 

 Realización dunha exposición 

empregando ao xeito o 

vocabulario relacionado coa 

meteoroloxía. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

conciencia e 

expresións 

culturais 

 Competencia 

dixital 

 

 



Unidade 3: Rúbricas 
 Criterios de avaliación 

adaptados aos contidos 

do libro 

Básico En progreso Competente 

L
ec

tu
ra

 

B.4. Comprender e 

interpretar textos en 

referencia ás frases 

populares e crear unha 

produción poética 

seguindo a tradición 

galega de improvisar 

cantigas dialogadas.  

Identifica frases 

populares galegas 

e comprende o seu 

significado.  

Busca frases feitas 

da súa zona e 

preséntallelas aos 

seus compañeiros 

de forma visual.  

Utiliza a tradición galega 

de improvisar cantigas 

dialogadas para elaborar 

un poema oral en grupo.  

T
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B.2. Recoñecer e indicar 

as características dos 

textos teatrais.  

Recoñece o que é 

un texto teatral e 

como se estrutura.  

Le fragmentos de 

obras teatrais e 

procura 

información en 

Internet 

comparando 

diferentes obras 

entre elas.  

Escribe unha obra teatral 

en grupo seguindo as 

características que se 

traballaron ao longo do 

apartado.  
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B.3. Aplicar 

correctamente as normas 

ortográficas relativas ao 

uso doutros signos de 

puntuación.  

B.3. Analizar frases 

nominais. 

B.3. Recoñecer frases 

feitas propias do galego.  

Utiliza 

axeitadamente o 

signo de 

interrogación (?) e 

de exclamación 

(!), as comiñas (« 

»), a paréntese e o 

guión, a raia. 

 

 Analiza os 

diferentes 

elementos que 

compoñen as 

frases nominais.  

Comprende o 

funcionamento e a 

utilidade 

lingüística 

destoutros signos 

de puntuación.  

 

Comprende o que 

son as frases feitas 

e analiza o 

significado 

dalgunhas frases 

populares.  

Aplica en exercicios 

prácticos o uso destoutros 

signos de puntuación.  

 

Inventa un diálogo cun 

compañeiro no que insire 

frases feitas 

predeterminadas ben 

contextualizadas e co 

sentido correcto.  
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B.4. Diferenciar e 

comprender o concepto de 

lingua minorizada a 

diferenza do de lingua 

minoritaria.  

Coñece o que son 

as linguas 

minorizadas.  

Identifica 

diferentes tipos de 

linguas 

minorizadas 

segundo a familia 

á que pertencen.  

Reflexiona sobre se o uso 

dunha lingua minorizada 

dentro do ámbito 

educativo contribúe á 

recuperación desta lingua.  
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B.3. Recoñecer o 

vocabulario específico 

relativo ao tempo 

atmosférico.  

Coñece as 

diversas 

terminoloxías que 

se utilizan para 

describir os 

diferentes estados 

do tempo 

atmosférico.  

Emprega formas 

de expresión 

propias da lingua 

galega para 

describir o tempo 

atmosférico.  

Corrixe elementos do 

tempo atmosférico 

incorrectos dentro dun 

contexto e substitúeos 

polos axeitados.  

 



 

Unidade 4: Contidos 
 

 

Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da unidade 

L
e
c
tu

ra
 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos 
orais utilizados no ámbito social e educativo. 

B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos 

rexistros, coherentes e ben organizados sobre temas de 
interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 

 Identificación e comprensión das 

ideas principais do texto. 

 Identificación e comprensión das 

ideas principais dunha noticia en 

formato audiovisual. 

 Elaboración dunha campaña de 

sensibilización en defensa dos 

muraños. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencia 

dixital 

 Competencias 

sociais e cívicas 

 

T
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B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e 
de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos 

etc. 
B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das 

TIC para seleccionar información. 

 

 Identificación e coñecemento das 

características e os tipos de descrición 

de persoas existentes. 

 Elaboración dun retrato robot dunha 

persoa. 

 Identificación das características 

lingüística dunha descrición. 

 Elaboración dunha descrición dunha 

persoa da contorna familiar. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 
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B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das 
normas que regulan os textos orais e escritos, propios e 

alleos. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e 
da súa caracterización morfolóxica para a mellora da 

comprensión e produción textuais. 

B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da 
frase para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo 

cohesionado e correcto. 

B3.11. Participación en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos 

transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

  

Ortografía 

 Coñecemento das regras básicas de 

acentuación. 

 Identificación de ditongos e hiatos en 

diferentes palabras. 

 Uso correcto da acentuación en 

palabras con ditongo ou hiato. 
Morfosintaxe 

 Coñecemento da función, os tipos e 

os usos dos determinantes (definidos, 

indefinidos, demostrativos e 

posesivos) nas frases nominais. 

 Identificación de determinantes nun 

texto ou oración. 

 Análise morfolóxica de diferentes 

determinantes nunha oración. 

 Uso correcto dos determinantes 

(definidos, indefinidos, demostrativos 

e posesivos) nunha oración ou nun 

texto. 
Léxico 

 Coñecemento da composición como 

procedemento para a creación de 

palabras. 

 Procura no dicionario de palabras 

compostas. 

 Clasificación de palabras compostas 

segundo a súa categoría gramatical 

(verbo + substantivo; substantivo + 

adxectivo; adxectivo + adxectivo; 

adverbio + substantivo / adxectivo / 

verbo). 
 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender 
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B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de 

sinal de identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural da 

humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do 

galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do 

galego, favorecemento do xurdimento 

de vínculos positivos cara ao seu uso e 

consciencia da necesidade e das 

potencialidades de enriquecemento 

persoal e colectivo do uso normalizado 

da lingua galega. 

 Coñecemento do emprego da lingua 

galega no ámbito da administración e 

da xustiza. 

 Coñecemento da lei de normalización 

lingüística. 

 Identificación de prexuízos da lingua 

galega nos medios de comunicación. 

 Procura de información sobre o uso 

do galego na administración pública 

da súa cidade ou vila. 

 Valoración e recoñecemento da 

lingua galega como medio de 

comunicación en ámbitos públicos. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

dixital 

 Competencia 

conciencia e 

expresións 

culturais 
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B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, 
identificación dos trazos dos subxéneros e a funcionalidade 

dos recursos retóricos. 

B5.7. Produción de textos de intención 

estética servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos 

retóricos traballados na aula. 

 Lectura e comprensión das ideas 

principais do texto. 

 Procura no dicionario do significado 

de palabras vencelladas ao ámbito da 

xustiza. 

 Uso e corrección de vocabulario 

vencellado ao ámbito da 

administración e a xustiza. 

 Preparación e simulación dun xuízo 

oral empregando vocabulario do 

ámbito da xustiza. 

 Identificación de refráns e frases 

feitas na linguaxe do mundo da 

xustiza. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

conciencia e 

expresións 

culturais 

 Competencia 

dixital 

 

 

 

 

Unidade 4: Rúbricas 
 

 Criterios de avaliación 

adaptados aos contidos 

do libro 

Básico En progreso Competente 

L
ec

tu
ra

 

B.2. Comprender e 

interpretar textos en 

referencia á protección de 

especies animais.  

Diferencia entre 

os musgaños, os 

muraños, os 

furaños e os 

furafollas.  

Valora 

información 

audiovisual sobre 

os problemas que 

poden ocasionar 

as gaivotas.  

Procura información por 

Internet para elaborar 

unha campaña en defensa 

dos muraños.  

T
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B.2. Describir persoas en 

función das súas 

características (físicas ou 

psicolóxicas) e do punto 

Diferencia entre 

os diferentes tipos 

de descricións de 

persoas.  

Recoñece as 

características 

lingüísticas dos 

textos descritivos 

Escribe unha descrición 

dunha persoa da súa 

familia aplicando os 

coñecementos e as 



de vista (obxectivo ou 

subxectivo) seguindo as 

características propias 

deste tipo de textos.  

de persoas.  características que se 

traballaron ao longo do 

apartado.  
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B.3. Aplicar 

correctamente as normas 

básicas de acentuación.  

B.3. Utilizar 

adecuadamente o proceso 

de composición de novas 

palabras; aplicación dos 

determinantes.  

Coñece as normas 

básicas de 

acentuación e o 

seu 

funcionamento.  

  

 Compón novas 

palabras e aplica 

as normas de 

acentuación 

traballadas no 

apartado anterior.  

Comprende o 

funcionamento 

dos ditongos e os 

hiatos, así como a 

súa acentuación.  

 

Coñece o 

funcionamento 

dos determinantes, 

algúns usos do 

artigo definido, a 

segunda forma do 

artigo (-lo, -la, -

los, -las), o artigo 

indefinido, o 

demostrativo e o 

posesivo.  

Aplica en exercicios 

prácticos o uso da 

acentuación.  

 

Aplica axeitadamente en 

exercicios prácticos o uso 

dos determinantes, algúns 

dos usos do artigo 

definido, a segunda forma 

do artigo (-lo, -la, -los, -

las), o artigo indefinido, o 

demostrativo e o 

posesivo. 
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B.4. Reflexionar sobre a 

importancia do uso do 

galego no ámbito da 

administración e a 

xustiza.  

Coñece o proceso 

de normalización 

lingüística e a 

inclusión neste 

proceso do galego 

dentro dos 

ámbitos da 

administración e a 

xustiza.  

Procura 

información 

relativa aos 

procedementos e 

ás normativas 

vixentes en 

relación aos 

dereitos do uso do 

galego nestes 

ámbitos por parte 

da cidadanía.  

Reflexiona sobre noticias 

de actualidade relativas a 

este proceso de 

normalización lingüística.  
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B.3. e B.4. Coñecer 

vocabulario galego propio 

do ámbito da 

administración e a 

xustiza.  

Identifica 

vocabulario 

habitual dentro do 

ámbito da 

administración e a 

xustiza.  

Afonda no 

significado do 

vocabulario do 

ámbito da 

administración y 

da xustiza.  

Utiliza vocabulario 

específico en textos 

propios do ámbito da 

administración e da 

xustiza. 

 

 

 

 

 

Unidade 5: Contidos 
 

 



 

Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da unidade 

L
e
c
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 
utilizados no ámbito social e educativo. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias 
dos medios de comunicación, con especial atención aos programas 

de carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

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

coherencia, cohesión e corrección. 
B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e 

estratexias para a produción de textos orais sobre temas de 

actualidade. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá 

e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do 
alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

B2.12. Produción e síntese, en formato 

papel ou dixital, de textos de distinta 

tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e 

descritivos. 

 

 Identificación e comprensión das 

ideas principais do texto. 

 Identificación e comprensión das 

ideas principais dunha reportaxe 

sobre comercio xusto en formato 

audiovisual. 

 Redacción dun texto descritivo 

utilizando diferentes conectores. 

 Preparación e participación nun 

debate en clase sobre vantaxes e 

desvantaxes do comercio xusto. 

 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencia 

dixital 

 Competencias 

sociais e cívicas 
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 
utilizados no ámbito social e educativo. 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar 
usos lingüísticos discriminatorios, manifestar posturas de acordo e 

desacordo e expor razoadamente as ideas respectando as ideas dos 

demais. 
B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos 

de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 Coñecemento da función e das 

características da reportaxe. 

 Busca de reportaxes de 

actualidade en diferentes medios 

de comunicación. 

 Redacción de titulares a partir do 

corpo dunha reportaxe 

 Comprensión das ideas 

principais dunha reportaxe. 

 Identificación das partes dunha 

reportaxe a través dunha 

proposta. 

 Clasificación dos diferentes tipos 

de reportaxe segundo a súa 

estrutura. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 



C
o

ñ
e
ce

m
e
n

to
 d

a
 l

in
g

u
a

 

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

vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na 

aula. 
B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 
B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da 

súa caracterización morfolóxica para a mellora da comprensión e 

produción textuais. 
B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase 

para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e 
correcto. 

 

Ortografía 

 Coñecemento das normas 

ortográficas do uso do acento 

diacrítico en verbos e pronomes. 

 Utilización do acento diacrítico 

en verbos e pronomes. 
Morfosintaxe 

 Coñecemento e uso de técnicas 

para mellorar a cohesión dun 

texto escrito. 

 Asociación de palabras cos seus 

sinónimos correspondentes. 

 Identificación dos compoñentes 

sintácticos dunha oración ou nun 

texto que facilitan un estilo 

cohesionado. 

 Uso de signos de puntuación nun 

texto para a mellora da súa 

comprensión.  
Léxico 

 Identificación e coñecemento da 

sinonimia total e parcial. 

 Identificación e utilización de 

sinónimos totais en oracións ou 

textos. 

 Procura no dicionario do 

significado de diferentes 

sinónimos parciais ou totais. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 



L
in

g
u

a
 e

 s
o

ci
e
d

a
d

e 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 
actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 

documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 
B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 

utilizados no ámbito social e educativo. 
B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 

para seleccionar información. 

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

vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na 
aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión da 

riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 
 

 Coñecemento do emprego da 

lingua galega no ámbito da 

industria e do comercio. 

 Comprensión e identificación 

das ideas principais dunha 

noticia de prensa escrita. 

 Interpretación de gráficos sobre 

o uso do galego no ámbito 

empresarial. 

 Reflexión e valoración do uso do 

galego no ámbito empresarial. 

 Valoración e recoñecemento da 

lingua galega como medio de 

comunicación en ámbitos 

empresariais. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencias 

sociais e cívicas 

 Competencia 

dixital 
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 
actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 

documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente 

amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía e de 
vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na 

aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión da 

riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

 Lectura, comprensión e 

identificación das ideas 

principais dun texto sobre o 

Mercado de abastos. 

 Vinculación de termos co seu 

significado. 

 Corrección de erros lingüísticos 

en diferentes enunciados. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

conciencia e 

expresións 

culturais  

 

 

Unidade 5: Rúbricas 
 

 Criterios de avaliación 

adaptados aos contidos 

do libro 

Básico En progreso Competente 



L
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B.2. Comprender e 

interpretar textos escritos 

divulgativos relativos á 

vida cotiá noutros lugares 

do mundo.  

Identifica as 

características das 

reportaxes.  

Interpreta as 

informacións e 

valora a forma de 

vida que levan a 

cabo en Quito.  

Comprende o 

funcionamento do 

comercio xusto e debate 

na clase sobre as vantaxes 

e os inconvenientes do 

comercio xusto e do 

convencional.  

T
ip

o
s 

d
e 

te
x
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s B.2. Recoñecer a 

reportaxe como texto 

propio dos medios de 

comunicación e elaborar 

propostas propias.  

Diferenza entre as 

distintas partes 

estruturais e tipos 

de reportaxes.  

Recoñece as 

características 

lingüísticas das 

reportaxes e 

analiza algúns 

fragmentos de 

diversos autores.  

Escribe unha reportaxe 

aplicando os 

coñecementos e as 

características que se 

traballaron ao longo do 

apartado.  

C
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B.3 Aplicar correctamente 

a acentuación diacrítica.  

B.3. Corrixir textos ben 

cohesionados e utilizar 

sinónimos para enriquecer 

a calidade da produción.  

Coñece as normas 

básicas de 

acentuación 

diacrítica en 

verbos, pronomes 

e adverbios.  

  

 Coñece os 

sinónimos 

parciais e totais, e 

aplícaos en 

diferentes textos 

para enriquecer a 

súa calidade.  

Comprende o 

funcionamento 

dos acentos 

diacríticos e a súa 

importancia 

léxica.  

 

Coñece os 

elementos clave 

para que un texto 

estea ben 

cohesionado.  

 

Aplica en exercicios 

prácticos o uso da 

acentuación diacrítica.  

 

Corrixe textos revisando 

aspectos propios da 

cohesión e substituíndo 

diferentes propostas 

léxicas con sinónimos.  
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B.4. Reflexionar sobre a 

importancia do uso do 

galego no ámbito do 

comercio e a industria.  

Coñece o proceso 

de normalización 

lingüística e a 

inclusión do 

galego neste 

proceso dentro 

dos ámbitos da 

industria e do 

comercio.  

Analiza 

información 

relativa ao uso do 

galego no 

comercio e a 

industria por parte 

da cidadanía.  

Reflexiona sobre datos 

estatísticos de actualidade 

relativos a este proceso de 

normalización lingüística.  
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 B.3. Coñecer vocabulario 

galego propio da 

alimentación. 

Identifica 

vocabulario 

habitual dentro do 

ámbito da 

alimentación.  

Afonda no 

significado do 

vocabulario de 

restaurantes e 

mercados. 

Relaciona significados 

con termos específicos do 

ámbito alimentario.  

 

 



Unidade 6: Contidos 
 

 

Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da unidade 

L
e
c
tu

ra
 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 
utilizados no ámbito social e educativo. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias 
dos medios de comunicación, con especial atención aos programas 

de carácter informativo: noticias reportaxes e crónicas. 

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

coherencia, cohesión e corrección. 

B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e 

estratexias para a produción de textos orais sobre temas de 

actualidade. 
B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá 

e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do 
alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

B2.12. Produción e síntese, en formato 

papel ou dixital, de textos de distinta 

tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e 

descritivos. 

 

 Identificación e comprensión das 

ideas principais do texto. 

 Identificación e comprensión das 

ideas principais dunha reportaxe 

sobre comercio xusto en formato 

audiovisual. 

 Redacción dun texto sobre a 

radio. 

 Procura de información a partir 

de diferentes fontes sobre xogos 

tradicionais. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender 

 Competencias 

sociais e cívicas 

 Competencia 

dixital 

T
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B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá 

e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do 
alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos 

de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 Coñecemento e identificación 

dos tipos de textos instrutivos e 

das súas características. 

 Redacción de diferentes textos 

instrutivos. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender 

 Competencias 

sociais e cívicas 
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B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 

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

vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na 
aula. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo. 
 

Ortografía 

 Coñecemento das normas 

ortográficas do uso do acento 

diacrítico en substantivos, 

adxectivos e contraccións. 

 Utilización do acento diacrítico 

en substantivos, adxectivos e 

contraccións. 

 Corrección de erros de 

acentuación diacrítica. 
Morfosintaxe 

 Identificación da estrutura e dos 

elementos que forman parte da 

frase preposicional. 

 Uso da frase preposicional en 

oracións e textos. 

 Análise sintáctica de diferentes 

oracións con frases 

preposicionais. 

 Elaboración de esquemas 

sintácticos de diferentes frases 

preposicionais. 
Léxico 

 Identificación, coñecemento e 

comprensión de diferentes frases 

feitas dun texto. 

 Uso de frases feitas en situacións 

de interacción comunicativa. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

aprender a 

aprender 

 Competencias 

sociais e cívicas 
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 
actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 

documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 
B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 

utilizados no ámbito social e educativo. 
B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 

para seleccionar información. 

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

vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na 
aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión da 

riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega.  

 Coñecemento do emprego da 

lingua galega no ámbito das 

novas tecnoloxías. 

 Coñecemento da Lei de 

normalización lingüística. 

 Coñecemento de recursos 

informáticos en galego 

(correctores, tradutores, 

dicionarios). 

 Procura de información sobre o 

uso do galego na administración 

pública da súa cidade ou vila. 

 Análise dos usos e da presenza 

do galego na prensa escrita. 

 Valoración e recoñecemento da 

lingua galega nos medios de 

comunicación. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencias 

sociais e cívicas 

 Competencia 

dixital 
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 
para seleccionar información. 

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

vocabulario temático a partir de campos léxicos traballados na 

aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión da 

riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

 Lectura, comprensión e 

identificación das ideas 

principais dun texto sobre 

tecnoloxía. 

 Procura no dicionario do 

significado de diferentes 

palabras do ámbito tecnolóxico. 
 

 Competencia 

comunicación 

lingüística 

 Competencia 

conciencia e 

expresións 

culturais  

 

 

Unidade 6: Rúbricas 
 

 Criterios de avaliación 

adaptados aos contidos 

Básico En progreso Competente 



do libro 
L
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B.2. Comprender e 

interpretar textos escritos 

divulgativos relativos á 

vida cotiá.  

Identifica nun 

texto os valores e 

o funcionamento 

do xogo 

tradicional 

Tangram.  

Interpreta as 

informacións e 

valora como os 

xogos chegan a 

diferentes lugares.  

Explica o funcionamento 

dun xogo tradicional 

sobre o que buscou 

información previamente.  

T
ip
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s 

d
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B.2. Recoñecer a forma 

correcta de elaboración de 

textos instrutivos.  

Diferencia as 

estruturas propias 

de construción de 

oracións dos 

textos instrutivos.  

Recoñece as 

características dos 

diferentes tipos de 

textos instrutivos.  

Escribe un texto instrutivo 

aplicando os 

coñecementos e as 

características que se 

traballaron ao longo do 

apartado.  
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B.3. Aplicar 

correctamente a 

acentuación diacrítica.  

 

B.3. Analizar frases 

preposicionais; recoñecer 

frases feitas propias do 

galego.  

Coñece as normas 

básicas de 

acentuación 

diacrítica en 

substantivos, 

adxectivos e 

contraccións.  

 

Analiza os 

diferentes 

elementos que 

compoñen as 

frases 

preposicionais.  

Comprende o 

funcionamento 

dos acentos 

diacríticos e a súa 

importancia 

léxica.  

 

Comprende o que 

son as frases feitas 

e analiza o 

significado 

dalgunhas frases 

populares.  

Aplica en exercicios 

prácticos o uso da 

acentuación diacrítica.  

 

Relaciona diversos 

significados con frases 

populares.  
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B.4. Reflexionar sobre o 

uso do galego nos medios 

de comunicación e nas 

novas tecnoloxías.  

Coñece o proceso 

de normalización 

lingüística e a 

inclusión do 

galego neste 

proceso dentro dos 

ámbitos dos 

medios de 

comunicación e 

das TIC.  

Analiza 

información 

relativa ao uso do 

galego nos medios 

de comunicación e 

nas tecnoloxías 

por parte da 

cidadanía. 

Reflexiona sobre datos 

estatísticos de actualidade 

relativos a este proceso de 

normalización lingüística.  
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B.3. Coñecer vocabulario 

galego propio da 

tecnoloxía.  

Identifica 

vocabulario 

propio do ámbito 

tecnolóxico.  

Afonda no 

significado do 

vocabulario 

buscando en 

dicionarios ou 

fontes dixitais.  

Reflexiona sobre as 

tecnoloxías que 

facilitaron máis a vida das 

persoas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidade 7: Contidos 
 

 

 

Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da unidade 

L
e
c
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes 
discriminatorias dos medios de comunicación, con especial 

atención aos programas de carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas. 

B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, 

adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do 

alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

B2.12. Produción e síntese, en formato 

papel ou dixital, de textos de distinta 

tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e 

descritivos. 

B5.8. Descrición e caracterización dos 

trazos definitorios básicos da linguaxe 

cinematográfica. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais do texto. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais dunha 

reportaxe sobre comercio xusto 

en formato audiovisual. 

 Procura de información sobre un 

cineasta galego e elaboración 

dun texto expositivo sobre a súa 

obra. 

 Reflexión en voz alta e 

valoración de diferentes 

afirmacións do autor do texto. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas  

 Competencia 

dixital 

T
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B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 
utilizados no ámbito social e educativo. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes 
discriminatorias dos medios de comunicación, con especial 

atención aos programas de carácter informativo: noticias 

reportaxes e crónicas. 
B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, 

adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas 

e estratexias para a produción de textos orais sobre temas de 
actualidade. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do 

alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

B2.12. Produción e síntese, en formato 

papel ou dixital, de textos de distinta 

tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e 

descritivos. 

 Coñecemento e identificación 

dos tipos de textos expositivos e 

das súas características. 

 Ordenación de parágrafos dun 

texto expositivo. 

 Identificación de diferentes 

conectores nun texto explicando 

a súa función neste. 

 Identificación e uso de 

tecnicismos en oracións ou 

textos. 

 Coñecemento e identificación 

das características e da estrutura 

dunha exposición oral. 

 Preparación, execución e 

valoración dunha exposición 

sobre unha temática 

determinada. 

 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 

 Competencia 

dixital 
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B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. 
B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 
 

Ortografía 

 Coñecementos das normas 

ortográficas do uso do b e o v. 

 Emprego correcto do b e o v. 
Morfosintaxe  

 Uso e coñecemento dos 

determinantes ordinais, 

cuantificadores e 

identificadores. 

 Identificación e uso de 

cuantificadores definidos nunha 

oración ou nun texto sinalando a 

súa función. 

 Identificación e uso de 

cuantificadores indefinidos 

nunha oración ou nun texto 

sinalando a súa función. 

 Identificación de identificadores 

nunha oración ou nun texto 

sinalando a súa función. 
Léxico 

 Elaboración propia dunha 

definición básica dun concepto. 

 Coñecemento dos diferentes 

pasos para facer unha definición 

básica. 

 Procura de definicións de 

conceptos en diferentes 

dicionarios. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 
actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 

documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 
B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 

utilizados no ámbito social e educativo. 
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión 

da riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

 Coñecemento da competencia 

lingüística e das súas 

características. 

 Autovaloración do grao de 

competencia lingüística en 

galego. 

 Interpretación de gráficos sobre 

o uso oral e o uso escrito do 

galego en diferentes ámbitos da 

vida. 
 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 

 

V
o
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b

u
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r
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión 

da riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

B5.8. Descrición e caracterización dos 

trazos definitorios básicos da linguaxe 

cinematográfica. 

 Lectura, comprensión e 

identificación das ideas 

principais dun texto sobre 

cinema. 

 Procura no dicionario do 

significado de diferentes 

palabras do ámbito do cinema. 

 Identificación de palabras con 

sufixos que indican profesión no 

texto. 

 Elaboración dunha crítica de 

cinema con axuda de termos 

específicos. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

conciencia e 

expresións 

culturais  

 Competencia 

dixital 

 

 

 

Unidade 7: Rúbricas 
 Criterios de avaliación 

adaptados aos contidos 

do libro 

Básico En progreso Competente 



L
ec

tu
ra

 
B.2. Comprender a 

importancia da produción 

cinematográfica para a 

promoción da cultura 

galega.  

Identifica nun 

texto os valores do 

cinema como 

medio de 

comunicación 

social.  

Interpreta as 

informacións e 

valora como a 

produción 

cinematográfica 

pode promover o 

uso do galego.  

Reflexiona sobre 

algunhas das afirmacións 

da autora do artigo e 

comparte as reflexións de 

forma oral cos seus 

compañeiros. 

T
ip

o
s 

d
e 

te
x
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B.2. Coñecer as 

características dos textos 

orais e preparar 

exposicións para a aula. 

Coñece as 

características dos 

textos expositivos.  

Entende os 

elementos clave 

para elaborar unha 

presentación oral 

na clase. 

Leva a cabo unha 

exposición oral seguindo 

os estándares traballados 

ao longo do apartado.  

C
o
ñ

ec
em
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a
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u
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B.3. Aplicar 

correctamente as normas 

de escritura en relación ao 

b e ao v. 

 

B.3. Aplicar 

axeitadamente o uso de 

ordinais, cuantificadores e 

identificadores, así como 

identificar como se 

estruturan as definicións.  

Coñece as normas 

básicas de 

utilización de b e 

v.  

 

Recoñece a 

estrutura das 

definicións e das 

definicións de 

computador.  

Comprende o 

funcionamento do 

uso do b e do v.  

 

Comprende o uso 

de ordinais, 

cuantificadores e 

identificadores.  

Aplica en exercicios 

prácticos o uso do b e o v.  

 

Aplica en exercicios 

prácticos o uso dos 

ordinais, cuantificadores e 

identificadores. 

L
in

g
u

a
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a
d
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B.4. Reflexionar sobre 

que é a competencia 

lingüística. 

Coñece o proceso 

de normalización 

lingüística e como 

se desenvolve a 

competencia 

lingüística en 

diferentes ámbitos.  

Analiza 

información 

relativa á 

aprendizaxe do 

galego pola 

cidadanía.  

Reflexiona sobre a súa 

propia competencia 

lingüística a partir dos 

elementos traballados no 

apartado.  

V
o
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b
u
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m

á
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B.3. Coñecer vocabulario 

propio da linguaxe 

cinematográfica.  

Identifica 

vocabulario propio 

do ámbito 

cinematográfico.  

Afonda no 

significado do 

vocabulario 

buscando en 

dicionarios ou 

fontes dixitais.  

Completa unha crítica 

cinematográfica 

aplicando termos 

prefixados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 8: Contidos 
 

 

Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da unidade 

L
e
c
tu

ra
 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes 
discriminatorias dos medios de comunicación, con especial 

atención aos programas de carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas. 

B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, 

adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do 

alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

B2.12. Produción e síntese, en formato 

papel ou dixital, de textos de distinta 

tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e 

descritivos. 

B3.11. Participación en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados 

cos elementos transversais e nos que se 

eviten estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

B5.8. Descrición e caracterización dos 

trazos definitorios básicos da linguaxe 

cinematográfica. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais do texto. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais dun vídeo. 

 Transformación dun relato 

escrito a un cómic. 

 Gravación en equipo dun vídeo 

reivindicativo sobre algunha 

necesidade da contorna. 
 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 

 Competencia 

dixital 



T
ip

o
s 

d
e 

te
x
to
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B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 
utilizados no ámbito social e educativo. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida 

cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do 
alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

 

 Coñecemento e identificación 

dos tipos de textos 

argumentativos e das súas 

características. 

 Identificación e clasificación de 

argumentos segundo a súa 

tipoloxía nun texto. 

 Identificación das características 

lingüísticas dun texto 

argumentativo. 

 Identificación e uso de 

conectores nun texto 

argumentativo. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas  

  

C
o

ñ
e
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m
e
n
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a
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B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 
 

Ortografía 

 Coñecemento do uso e da 

normativa da diérese, o 

apóstrofe. 

 Uso correcto da diérese e o 

apóstrofe. 
Morfosintaxe 

 Identificación da estrutura e dos 

elementos que forman parte da 

frase adxectiva e adverbial. 

 Uso da frase adxectiva e 

adverbial en oracións e textos. 

 Análise sintáctica de diferentes 

oracións con frases adxectivas e 

adverbiais. 

 Elaboración de esquemas 

sintácticos de diferentes frases 

adxectivas e adverbiais. 
Léxico 

 Elaboración propia dunha 

definición breve e precisa dun 

concepto. 

 Coñecemento dos diferentes 

pasos para facer unha definición 

extensa. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 



L
in

g
u

a
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o
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e
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a
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 
actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 

documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 
B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 

utilizados no ámbito social e educativo. 
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da 

riqueza cultural da humanidade. 

B4.4. Situación sociolingüística do galego. 

B4.5. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

 Coñecemento das diferentes 

variedades xeográficas da lingua 

galega. 

 Identificación das características 

das diferentes variedades 

xeográficas da lingua galega. 

 Escoita e comprensión de textos 

orais en diferentes variedades 

xeográficas da lingua galega. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencias 

sociais e cívicas  

 Competencia 

dixital 

 

V
o
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b

u
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r
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e
m

á
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co
 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 

actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 
B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 

para seleccionar información. 

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

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión 

da riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

 

 Valoración do galego como 

medio de relación interpersoal. 

 Identificación e clasificación 

dos castelanismos na lingua 

galega. 

 Corrección de castelanismos 

nun texto escrito en lingua 

galega. 

 Competencia 

lingüística 

 Conciencia e 

expresións 

culturais 

 Competencia 

dixital 

 

 

 

Unidade 8: Rúbricas 
 

 Criterios de avaliación 

adaptados aos contidos 

do libro 

Básico En progreso Competente 



L
ec

tu
ra

 
B.2. Elaborar propostas 

creativas para reivindicar 

o uso do galego e as súas 

características por zonas.  

Identifica nun 

texto os valores 

lingüísticos 

propios do galego 

que falan os 

personaxes. 

Interpreta as 

informacións e 

transfórmaas nun 

cómic.  

Elabora un vídeo no que 

reivindica o uso do galego 

e das diferenzas que 

existen na súa zona.  

T
ip

o
s 

d
e 

te
x
to
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B.2. Coñecer as 

características dos textos 

argumentativos.  

Coñece as 

características dos 

textos 

argumentativos.  

Identifica en 

diferentes textos 

as características 

propias dos textos 

argumentativos.  

Identifica os conectores 

utilizados nos textos 

argumentativos e sinala as 

características revisadas 

ao longo do apartado en 

textos argumentativos.  

C
o
ñ
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B.3. Aplicar 

correctamente as normas 

de escritura en relación á 

diérese e o uso do 

apóstrofe.  

 

B.3. Analizar frases 

adverbiais e adxectivas; 

recoñecer definicións 

extensas.  

Coñece as normas 

básicas de 

utilización da 

diérese.  

 

Coñece os 

diferentes 

elementos que 

compoñen as 

frases adxectivas e 

adverbiais. 

Comprende o 

funcionamento do 

apóstrofe.  

 

 

Comprende o que 

son as definicións 

extensas. 

Aplica en exercicios 

prácticos o uso da diérese 

e dos apóstrofes.  

 

Analiza diferentes tipos 

de frases adxectivas e 

adverbiais.  

L
in

g
u

a
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B.4. Reflexionar sobre a 

variedade lingüística do 

galego.  

Coñece o proceso 

de normalización 

lingüística e o seu 

desenvolvemento 

xeográfico.  

Analiza 

información 

relativa ao uso do 

galego en diversos 

puntos da 

xeografía.  

Refai textos en galego 

normativo empregando 

elementos que se 

traballaron no apartado.  

V
o
ca

b
u

la
r
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m

á
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 B.3. e B.4. Identificar 

castelanismos habituais 

na lingua galega.  

Identifica palabras 

de orixe castelá de 

uso habitual no 

galego.  

Recoñece o 

significado dos 

castelanismos.  

Procura a forma correcta 

de utilizar a terminoloxía 

en lingua galega.  

 

 

 



Unidade 9: Contidos 
 

 

Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da unidade 

L
e
c
tu

ra
 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 

utilizados no ámbito social e educativo. 
B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes 

discriminatorias dos medios de comunicación, con especial 

atención aos programas de carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas. 

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

coherencia, cohesión e corrección. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do 

alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

B2.12. Produción e síntese, en formato 

papel ou dixital, de textos de distinta 

tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e 

descritivos. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais do texto. 

 Identificación e comprensión 

das ideas principais dun vídeo 

sobre un experimento.  

 Redacción dun texto descritivo 

sobre o paso da infancia. 

 Participación nun debate sobre 

a imaxe dos adolescentes. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 

 Competencia 

dixital 

T
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o
s 
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B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 
utilizados no ámbito social e educativo. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida 

cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do 
alumnado: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

 

 Identificación das 

características, a función e a 

estrutura das solicitudes e das 

reclamacións. 

 Identificación das partes dunha 

solicitude e dunha reclamación. 

 Redacción dunha solicitude 

dirixida ao centro pedindo o 

uso dun espazo específico do 

centro. 

 Redacción dunha folla de 

reclamacións a unha empresa 

de telefonía móbil. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 

 



  

C
o
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B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 

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

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

B3.7. Recoñecemento da estrutura de 

substantivos e verbos e da súa 

caracterización morfolóxica para a mellora 

da comprensión e produción textuais.  
B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da 
frase para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo 

cohesionado e correcto. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 
 

Ortografía 

 Coñecementos das normas 

ortográficas do uso do x, o s, o l 

e o ll. 

 Uso correcto do x, o s, o l e o ll. 
Morfosintaxe 

 Identificación e uso dos 

pronomes átomos e tónicos 

nunha oración ou texto. 

 Uso correcto dos pronomes 

para favorecer a comprensión 

dunha oración ou texto. 
Léxico 

 Identificación e comprensión de 

frases feitas utilizadas en 

textos. 

 Uso e corrección de frases 

feitas en textos. 
 

 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

aprender a 

aprender  

 Competencias 

sociais e cívicas 
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 
actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 

documentais procedentes dos medios de comunicación 
audiovisual. 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 

utilizados no ámbito social e educativo. 
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión 

da riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

 Coñecemento das 

características lingüísticas do 

bloque central da lingua 

galega. 

 Coñecemento das 

características lingüísticas do 

bloque oriental da lingua 

galega. 

 Identificación das 

características do galego 

central nun texto escrito. 

 Identificación das 

características do galego 

oriental nun texto escrito. 

 Localización de localidades 

nun mapa. 
 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencias 

sociais e cívicas 

 Competencia 

dixital 

 



V
o
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B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de 
actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e 

documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 
B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 

para seleccionar información. 
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

B4.1.1. Valoración das linguas como 

medios de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo. 

B4.1.2. O plurilingüismo como expresión 

da riqueza cultural da humanidade. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 

B4.3. Proceso de normalización. 

Desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao proceso de recuperación do galego, 

favorecemento do xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e consciencia da 

necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso 

normalizado da lingua galega. 

 

 Lectura, comprensión e 

identificación das ideas 

principais do texto. 

 Procura nun portal web 

determinado o significado de 

diferentes palabras sinalando 

cales se usan na súa zona 

dialectal. 

 Coñecemento e uso de léxico 

do medio natural, da vida cotiá 

e das actividades tradicionais. 

 Competencia 

comunicación 

lingüística  

 Competencia 

conciencia e 

expresións 

culturais  

 Competencia 

dixital 

 

 

 

Unidade 9: Rúbricas 
 

 Criterios de avaliación 

adaptados aos contidos 

do libro 

Básico En progreso Competente 

L
ec

tu
ra

 

B.2. Reflexionar sobre os 

cambios que se 

experimentan da infancia 

á adolescencia e sobre a 

imaxe social dos mozos.  

Extrae dun texto 

temas relevantes e 

comúns que poden 

afectar os mozos.  

Describe os 

cambios que 

experimentou a 

nivel persoal no 

cambio de neno a 

adolescente.  

Debate sobre a imaxe 

social dos mozos e como 

lles afecta na súa vida 

cotiá.  

T
ip

o
s 

d
e 

te
x
to

s B.2. Comprender e 

producir textos de tipo 

administrativo e/ou 

comercial.  

Identifica os 

diferentes 

apartados dunha 

solicitude e dunha 

carta de 

reclamación.  

Interpreta a 

intención 

comunicativa de 

cada escrito e 

valora a 

adecuación ás súas 

finalidades.  

Elabora unha carta de 

reclamación seguindo os 

estándares e as seccións 

revisados durante o 

apartado. 



C
o
ñ

ec
em

en
to

 d
a
 l

in
g
u

a
 B.3. Aplicar 

correctamente as normas 

de escritura no uso do l ou 

ll, e do s ou x.  

B.3. Corrixir textos ben 

cohesionados co uso de 

pronomes átonos e utilizar 

frases populares 

adecuadamente.  

Coñece as normas 

básicas de 

utilización de l ou 

ll.  

  

Coñece o emprego 

dos pronomes 

átonos.  

Coñece as normas 

básicas de 

utilización de s ou 

x.  

 

Utiliza as frases 

populares de 

forma axeitada e 

dentro dun 

contexto 

específico.  

Aplica en exercicios 

prácticos o uso do l ou o 

ll; e do s ou o x.  

 

Corrixe textos revisando 

aspectos propios da 

cohesión.  

  

L
in

g
u

a
 e

 

so
ci

ed
a
d

e 

B.4. Reflexionar sobre a 

variedade lingüística do 

galego.  

Coñece o proceso 

de normalización 

lingüística e o seu 

desenvolvemento 

xeográfico.  

Analiza 

información 

relativa ao uso do 

galego en diversos 

puntos da 

xeografía.  

Refai textos en galego 

normativo empregando 

elementos que se 

traballaron no apartado.  

V
o
ca

b
u

la
ri

o
 

te
m

á
ti

co
 

B.3 e B.4. Identificar 

léxico diferente segundo a 

variedade dialectal do 

galego.  

Identifica palabras 

relativas ao medio 

natural, á vida 

cotiá e a 

actividades 

tradicionais.  

Recoñece o 

significado das 

palabras 

identificadas 

anteriormente.  

Busca a forma correcta á 

hora de empregar a 

terminoloxía en lingua 

galega.  

 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS E TEMPORALIZACIÓN 

A materia de Lingua galega en 2º ESO conta con 3 sesións á semana. Iso significan 

unhas 38 sesións por trimestre (reducidas a unhas 33 se lle tiramos as sesións adicadas 

exclusivamente á realización de exames e mais á actividade "hora de ler", ideada para 

todo o centro pola nosa Biblioteca). En boa medida seguirase a orde proposta 

secuenciadora da programación que figura no libro de texto, pero nalgúns bloques de 

contido poderanse introducir modificacións: 

 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

-Unidade 1  

 -O diario (texto de Ann Mcpherson) 

 -O texto narrativo 

 -O punto e a coma 

 -O verbo (I) 

 -A estrutura das palabras: a derivación 



 -Lexislación esencial sobre a lingua 

 -Vocabulario temático ("Habelos hainos") 

-Unidade 2 

 -Poemas de Carlos Negro e mais María Reimóndez 

 -O texto poético 

 -Signos de puntuación 

 -O verbo (II) 

 -Hiperonimia e hiponimia 

 -As leis e os nomes propios de lugar e de persoa 

 -Vocabulario temático ("Chateamos") 

-Unidade 3 

 -"Kill de mouse", de Carlos Callón 

 -O texto teatral 

 -Outros signos de puntuación 

 -A frase 

 -Fraseoloxía e paremioloxía (I) 

 -As linguas minorizadas 

 -Vocabulario temático ("O tempo atmosférico) 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

  

-Unidade 4 

 -"Os musgaños", de Xosé Salvadores 

 -A descrición de persoas 

 -Acentuación: regras báscas, ditongos e hiatos 

 -Os determinantes 

 -A composición 

 -Os usos da lingua galega: a administración e a xustiza 

 -Vocabulario temático ("A lingua da administración e a xustiza") 

Unidade 5 

 -"Quito" 

 -Os textos dos medios de comunicación: a reportaxe 

 -O acento diacrítico 

 -A cohesión deo texto 



 -Sinonimia total e parcial 

 -Situación da lingua galega na industria e no comercio 

 -Vocabulario temático ("Alimentación: restaurantes e mercados") 

Unidade 6 

 -"O Tangram", de Randy Crawford 

 -Os textos instrutivos 

 -Uso do acento diacrítico en substantivos, adxectivos e constraccións 

 -A frase preposicional 

 -Fraseoloxía e paremioloxía (II) 

 -A lingua galega nos medios de comunicación e nas novas tecnoloxías 

 -Vocabulario temático ("Dáste maña") 

  

TERCEIRO TRIMESTRE 

 

-Unidade 7 

 -"Facer cine en Galicia", de Chano Piñeiro 

 -O texto expositivo 

 -Uso de b e v 

 -Ordinais, cuantificadores e identificadores 

 -A definición (I) 

 -Competencias lingüísticas 

 -Vocabulario temático ("Silencio, rodamos") 

-Unidade 8 

 -"Nin en soños vou perder a miña lingua", de Sechu Sende 

 -O texto argumentativo 

 -A diérese e o apóstrofo 

 -Frase adxectiva e adverbial 

 -A definición (II): definición extensa 

 -As variedades xeográficas 

 -Vocabulario temático ("Coida a túa lingua") 

-Unidade 9 

 -"Quen son eu", de Francisco Castro 

 -A solicitude e a reclamación 

 -Uso de x, s, l e ll 



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

 -Fraseoloxía a paremioloxía (III) 

 -As variedades xeográficas (II) 

 -Vocabulario temático ("Palabras enchoupadas") 

 

6.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

-Facultade para redactar con fluidez e coherencia, sen faltas de ortografía e facendo un 

uso correcto dos signos de puntuación. 

-Capacidade para expresarse oralmente nun galego correcto e ricaz, sen interferencias 

lingüísticas do castelán e nun rexistro axeitado á situación.  

-Competencia para comprender, resumir e sinalar as ideas principais e secundarias dun 

texto, así como para realizar algún tipo de valoración crítica. 

-Coñecer as características dos distintos tipos de texto (narrativo, descritivo, expositivo, 

argumentativo, poético, teatral, xornalístico, instrutivo, administrativo) e ser quen de 

producilos.  

-Capacidade para identificar as clases de palabras. 

-Empregar con corrección as conxuncións e os conectores textuais, as conxugacións 

verbais e o infinitivo persoal. 

-Dominar a colocación do pronome átono na oración. 

-Coñecer o vocabulario  na aula. 

-Coñecer a diversidade lingüística na Península e os conceptos de lingua oficial, 

minorizada e prexuízo lingüístico. Coñecer o grao de vitalidade da lingua galega nos 

diferentes sectores sociais. 

-Coñecer as variedades xeográficas do galego. 

-Coñecer as estratexias básicas do diálogo construtivo na resolución de conflitos. 

-Lectura de polo menos de tres obras literarias en galego. 

 

7. INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DO 

ALUMNADO 

 

Tarefas obrigatorias: 

-Dous exames escritos por avaliación. 



-A lectura dun libro cada trimestre, que se verificará mediante unha proba escrita. O 

profesor entregará unha lista de títulos entre os que o alumnado poderá escoller segundo 

as súas preferencias. 

-Traballos específicos por avaliación:  

 -Segunda avaliación: a) "Entrevista a un personaxe do contorno do Porriño" 

(escrito e oral; en grupos de tres estudantes. Ofrecerase como modelo un cuestionario 

para unha "entrevista a un familiar emigrante"; este poderá ser usado directamente para 

o traballo, aínda que neste caso o grupo só poderá estar formado por dous estudantes); 

b) Traer á clase unha reportaxe publicada na prensa. 

 -Terceira avaliación: a) "Gravar un vídeo en dous minutos recomendando un 

libro" (oral; traballo en equipo); b) "Elaborar unha pequena monografía sobre un tema 

de interese para o alumnado" (entregarase o traballo por escrito e exporase de xeito oral 

o seu contido para o resto da clase. Individual). 

-Traballo e comportamento nas angueiras diarias da clase.  

-Actividades semanais que se vaian propondo para a casa. 

-Caderno de traballo. 

 

Tarefas voluntarias: 

-Representación dun fragmento dunha obra teatral. 

-Lectura de máis libros en galego. 

-Calquera outra aberta ás suxestións do alumnado (narración oral dun conto para o 

conxunto da clase, redacción dun diario, presentación da letra dunha canción, dobrar 

diálogos dunha película, etc.). 

 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

- Preparación de actividades para que, no maior número de sesións posibles, os 

estudantes estean ocupados e concentrados facendo algo. “O que oio, esquézoo; o que 

leo, enténdoo; o que fago, apréndoo”, iso di un dito chinés e de cada vez estamos máis 

convencidos de que cómpre ser consecuentes con ese proverbio na preparación das 

clases. 

- Aquelas clases que sexan precisas para a presentación e explicadeira xeral do tema, 

estarán acompañadas, no maior número posible de casos, da súa ilustración gráfica. 

Efectivamente, os estudantes seguen moito mellor as explicadeiras que haxa que 

realizar, se aparecen acompañadas de diapositivas, que, doutra beira, fan máis doado o 



labor do mestre, ao se converteren en útiles elementos do guión da clase. De por parte, 

usaremos vídeos do Ben Falado, excelente programa da TVG dirixido por Xesús Ferro 

Ruibal, como complemento ou punto de partida de explicacións, e, para estimular a 

concentración e memoria do alumnado, prepararemos cuestionarios que deben cubrir 

inmediatamente despois do seu visionado. Utilizaremos ademais cancións e versións 

musicais de poemas (en ocasións, afoutaremos á clase a cantalas), e ás veces, logo de ler 

textos teatrais, buscaremos algún retrinco da versión representada por estudantes.  

-Verbo de determinadas tarefas, como a procura da eliminación progresiva dos erros 

ortográficos, poremos en práctica o anovador e eficaz método descrito na obra La 

disortografía en el aula (Ed. Disgrafos), de xeito que o alumno debe ir elaborando cos 

erros que vaia cometendo unhas fichas para a autocorrección. Estudaremos 

individualmente os erros ortográficos de cada alumno e elaboraremos presentacións en 

Powerpoint para que os vaian corrixindo. 

- Procurarase que periodicamente a aula funcione como un obradoiro de expresión 

escrita, co gallo de favorecer no alumnado a descuberta do seu propio potencial 

imaxinativo e o pracer por escribir (obradoiro de narración e de poesía, creación de 

metáforas, etc.)  

-Adicaremos un tempo na clase á expresión oral porque precisamente na vida diaria as 

actividades linguísticas que máis se usan son as orais (no 45% das situacións 

comunicativas adicámonos a escoitar, no 30% a falar, no 16% a ler e no 9% a escribir), 

polo que, como di Begoña Muñoz Saa, estas habelencias orais deben traballarse dun 

xeito regular, secuenciado e programado. Narraranse contos, relataranse libros ou 

películas, exporase oralmente un tema elexido polo alumno e preparado por escrito 

previamente. 

 

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Libro de texto obrigatorio: Lingua Galega e Literatura (2º ESO). Editorial Teide 

-Material fotocopiable. 

-Xornais en papel e dixitais. 

-Fichas para atinxir a corrección ortográfica. 

-Libros de lectura. 

-Dicionarios e enciclopedias, en papel e de libre acceso na rede. 

-Presentacións en Powerpoint: corrección ortográfica, monográficos, etc. 



-Vídeos e DVDs: programas do Ben Falado, películas para imaxinar diálogos, 

documentais, cancións, etc. 

-Fotografías. 

-Gravacións musicais. 

-Visualizador de documentos da aula para corrixir con axilidade textos, contar historias 

que aparezan en libros ilustrados, etc. 

-Micrófono con amplificador para practicar o rexistro formal á hora de falar en público, 

etc. 

 

10. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

A nota do estudante en cada avaliación será o resultado de calcular a media entre 

os exames escritos (cun peso mínimo do 70% sobre a nota global) e o resto de tarefas 

obrigatorias que se poderán propor (cun peso máximo do 30% e que puntuaremos do 

seguinte xeito: proba de lectura (1 punto), traballos específicos por avaliación (1 punto), 

actitude e comportamento na aula, deberes e caderno de traballo (1 punto). Para efectuar 

a media, é preciso antes que en cada parte (exames , por unha banda, e resto de tarefas 

obrigatorias, pola outra) se obteña unha puntuación non inferior a 4. Cumprida esa 

circunstancia, o estudante que obteña de media unha cualificación igual ou superior a 5 

terá a avaliación aprobada. 

A realización axeitada dalgunha das tarefas voluntarias en cada avaliación 

poderá supor a suba de 1 punto sobre a nota media anterior.  

 

11. ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

 

A finais do mes de outubro manterase unha xuntanza co alumnado dos diferentes cursos 

que ten a materia de Lingua Galega pendente. Proporase a entrega dun dosier de tarefas 

que de entregalo nos prazos que se establezan, será tido en conta positivamente á hora 

de puntuar e permitirá ao alumnado presentarse a unha proba escrita que establecerá o 

Departamento a comezos do mes de febreiro. No caso de que a cualificación non sexa a 

de aprobado, o estudante sempre terá a oportunidade de se presentar aos exames 

extraordinarios para pendentes que se desenvolverán no mes de abril. O Departamento 

informará de todo isto os titores. 

 



12. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

Proponse unha secuencia de preguntas que nos permitan aos docentes avaliar o 

proceso de ensino e a práctica docente, tanto no que ten que ver coa nosa actuación con 

respecto aos alumnos como con aqueles aspectos que se recollen na programación. O fin 

deste exercicio é diagnosticarnos en sentido amplo como docentes e establecer 

estratexias de mellora.  

Os indicadores de logro contemplámolos en forma de preguntas que han servir 

para facernos reflexionar sobre este proceso global, e que expomos a continuación: 



Indicadores 
Valor 

1 2 3 4 

8. Obxectivos 

• Son concretos e están determinados axeitadamente nas unidades didácticas? 

• Inclúo os obxectivos xerais de área e coa numeración establecida na orde do currículo? 

• Quedan conectados cos criterios de avaliación e os seus indicadores, comprobando que 

todos os obxectivos serán abordados ao longo do curso? 

    

9. Competencias básicas 

• Especifico o tratamento xeral que se lle vai dar a cada competencia? 

• Expoño a contribución da área ao desenvolvemento das competencias? 

• Conecto cos criterios de avaliación e a súa concreción en indicadores, para poder ser 

avaliadas? 

• Presento desde a área estratexias para a animación á lectura e o desenvolvemento da 

comprensión e expresión oral e escrita? 

• Considero medidas para incorporar as TIC aos procesos de ensinanza e aprendizaxe? 

    

10. Contidos 

• Son coherentes cos propostos? 

• Son relevantes e están debidamente actualizados, están ben estruturados e 

secuenciados?  

• Preséntoos de forma integrada sen necesidade de diferenciar en conceptuais, 

procedimentais e actitudinais? 

• Vinculo os contidos con situacións reais, significativas, funcionais ou motivantes para 

o alumnado? 

    

11. Avaliación 

• Inclúo os criterios da área e coa numeración establecida na orde do currículo? 

• Concreto os indicadores de avaliación a partir da análise e desagrego os criterios do 

currículo? É suficiente para ser observables ou medibles? 

• Relaciono procedementos e instrumentos de avaliación variados? 

• Concreto os criterios de cualificación achegando un valor ponderado orientativo aos 

diferentes instrumentos de avaliación? 

• Ofrezo actividades de apoio, reforzo e recuperación para atender a diversidade tendo en 

conta as aprendizaxes consideradas como mínimas? 

• Autorregulo a propia aprendizaxe: uso da autoavaliación e a coavaliación polo 

alumnado? 

• Considero os procedementos para valorar e revisar a programación didáctica? 

    

12. Metodoloxía e planificación 

• Defino a miña metodoloxía e propoño o uso de métodos variados e diferentes recursos 

didácticos? 

• Fago un uso variado e coherente de diferentes métodos e estilos de ensino? 

• Dou estratexias para desenvolver procesos globalizados de ensino e aprendizaxe? 

• Esperto a curiosidade dos alumnos? Creo conflito cognitivo? 

• Ofrezo a axuda axeitada para facelos progresar no desenvolvemento dos seus esquemas 

cognitivos? 

• Contemplo metodoloxías que consideran o papel activo do alumno como factor 

decisivo da aprendizaxe? 

• A planificación temporal é adecuada á planificación xeral do centro e é factible? 

• Utilizo un sistema de control do desenvolvemento da programación semanal ou 

quincenal das súas actividades docentes? 

• Outórgolle importancia á investigación por parte do alumnado: metodoloxía de 

proxectos, descuberta guiada, resolución de problemas da vida cotiá, webquest…? 

• O número e a duración das actividades que propoño é o axeitado? 

• É proporcionado o nivel de dificultade das actividades propostas? 

• Causan interese para os alumnos as actividades ou están baseadas nos intereses dos 

alumnos? 

    



Indicadores Valor 

• Que fago para coñecer as características da clase? 

o Unha proba ao comezo do curso escolar 

o Ler os informes de anos anteriores 

o Á fin da avaliación é cando me decato das características do grupo canto a 

diversidade 

o É o xefe de estudos quen me achega toda a información que preciso 

o É na reunión de grupo onde obteño a información 

• Consulto a programación ao longo do curso escolar 

• Analizo e marco dentro da programación as competencias básicas e fundamentais da 

materia 

• Dou a coñecer a programación 

• Teño en conta o libro de texto á hora de facer a programación 

• Coincide a programación co que despois fago na clase? 

13. Materiais e recursos 

• Inclúo recursos didácticos, mesmo os materiais curriculares e libros de texto para o 

alumnado? 

• É flexible a organización dos recursos espazo-temporais, agrupamentos e materiais? 

• Contemplo tarefas e propostas didácticas contextualizadas en situacións ou problemas 

significativos, funcionais e motivantes para o alumnado? E metodoloxías de traballo 

cooperativo? 

• Os materiais e recursos previstos son coherentes coas posibilidades do centro e 

axeitados para a planificación prevista? 

• Os recursos previstos e/ou empregados na intervención didáctica facilitan a 

consecución dos obxectivos e o proceso de ensino? 

• Organizo os recursos en función do alumnado? 

• Utilizo nas actividades de ensino-aprendizaxe métodos e estratexias, incluíndo o uso de 

tecnoloxías audiovisuais, da información e da comunicación, para conseguir un ensino 

efectivo? 

    

14.  Outros aspectos 

• Planifiquei medidas axeitadas para a atención á diversidade do alumnado? 

• Teño en conta e planifico actividades extraescolares e complementarias axeitadas e 

relacionadas cos obxectivos de aprendizaxe? 

• Teño en conta a participación das familias dalgunha forma? 

• Inclúo temas de carácter transversal? 

• Esixo diferentes resultados segundo sexan as características de cada un? Ofrezo de 

forma individual a explicación que precisan? 

    

 

Instrumentos de recollida de datos: 

Utilizaremos follas de rexistro onde se van anotando os aspectos máis salientables, á 

marxe do caderno e diario de aula de que dispoño, que permiten recoller por escrito 

anotacións de situacións producidas na clase e sobre as cales podo reflexionar.  

Tamén serán facilitados ao longo do curso cuestionarios e enquisas ao alumnado, xunto 

con postas en común, co fin de que a valoración sexa participativa e compartida. 

Será imprescindible analizar os resultados que se obteñen tras as probas de avaliación e 

diagnose do alumnado (exames parciais, controis, etc.), xa que nelas se ve reflectido un 

período de intervención concreto no proceso de ensino e aprendizaxe.  



De feito, tratarase na medida do posible de avaliar a porcentaxe en que se realiza a 

consecución dos contidos mínimos en cada avaliación. Isto vai permitir reflexionar 

sobre a actividade docente e valorar o proceso levado a cabo en cada momento.  

Momento en que se realiza a autoavaliación: 

Contemplamos esta avaliación en tres fases: 

4. Antes da súa aplicación: comprobando que todos os elementos curriculares 

están incluídos na programación, son idóneos e pertinentes.  

5. Durante a súa aplicación: a partir da aplicación real da programación, vanse 

observando, revisando e reorientando os distintos elementos ata asegurarse de 

que a aplicación na aula da programación funciona. Ao final de cada unidade 

didáctica realizaranse exercicios de repaso que nos han servir para avaliar o 

grao de consecución dos obxectivos marcados para cada unha. Consideraranse 

igualmente os resultados que se vaian obtendo en cada tarefa solicitada, en cada 

proba realizada e en cada exame. 

6. Despois da súa aplicación. Este será o mellor momento para avaliar a 

idoneidade das opcións adoptadas na programación, á vista das valoracións, 

ideas e anotacións obtidas durante a súa aplicación, o que se completará cos 

resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado. 

Medidas de mellora 

Os datos que se obteñan, en xeral, van servir para avaliar en todo o momento o proceso 

de ensino e a práctica docente, e para identificar aqueles aspectos que deben ser 

mellorados para adaptarse mellor ás necesidades do alumnado.  

Tanto a programación como a intervención na aula son factores, ao noso entender, que 

poden ser modificados sempre a partir dos resultados obtidos. É importante, pois, 

adoptar un punto de vista crítico que nos permita reflexionar sobre a nosa práctica co fin 

de acadar as melloras necesarias. 

 

13. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE 

 O primeiro día de clase o alumnado completará un cuestionario e realizará unha 

proba de redacción que nos achegará datos moi útiles para coñecer a competencia 

lingüística escrita do estudante na materia de lingua galega en múltiples aspectos 

(caligrafía, ortografía, puntuación, redacción, vocabulario, capacidade para resumir a 



liña argumental esencial dunha historia, etc.). A partir desta proba, xunto coa 

observación do traballo do alumno nos primeiros días, o estudo dos informes do titor e 

mais as obxervacións dos demais profesores na sesión de avaliación inicial (e 

posteriores),  adoptaremos unha serie de medidas de atención á diversidade en 

colaboración co Departamento de Orientación e mais o profesorado de Pedagoxía 

Terapéutica.  

 A actitude dos profesores será de permanente alento para que os estudantes que 

precisan máis tempo para a asimilación de conceptos e procedementos perseveren e non 

se veñan abaixo diante das dificultades. Doutra beira, as tarefas voluntarias e os 

traballos específicos poden servir tamén para que os alumnos e alumnas con alta 

capacidade poidan desenvolver todo o seu talento. O alumnado que ao longo do curso 

suspenda algunha avaliación realizará, se se considera necesario, actividades de reforzo 

e de apoio que lle permitan recuperarse ao longo do curso.  

 

14. PROGRAMACIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

Dado que traballaremos as características do texto expositivo e os alumnos terán 

que elaborar unha monografía, o que implicará investigar sobre diversas fontes de 

documentación, sintezar e redactar un traballo sobre o asunto escollido e mais expor as 

súas conclusións oralmente, darase a oportunidade de traer á aula unha gran diversidade 

de temas e afondar na súa análise: dereitos humanos, saúde, contaminación ambiental... 

De por parte, nas lecturas que se vaian propondo existirán moitas oportunidades 

para a educación en valores. Ademais,  a partir dos debates podemos fomentar o 

respecto polas ideas dos demais e o interese polo debate como unha forma de 

aprendizaxe.  

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Procuraremos potenciar dende o comezo de curso a actividade teatral entre o 

noso alumnado, convencidos como estamos das enormes posibilidades que este recurso 

ofrece na mellora educativa en múltiples aspectos: memoria, expresión oral, control dos 

nervios á hora de falar en público, capacidade de integración, responsabilidade ao 

traballar en equipo, autoestima, creatividade... Estamos traballando xa na adaptación de 

dúas pezas: O crédito, de Jordi Galderán; e mais O furancho, de Santiago Cortegoso. 

Ensaiaremos un día á semana durante dúas horas fóra do horario escolar, cun triplo 

obxectivo: representación das obras ao remate do curso, publicación dos Cadernos de 



Teatro, experimentación co teatro filmado para proxectar as pezas no Centro Cultural 

do Porriño.  

Ademais, en colaboración co Departamento de Filosofía traballaremos para que 

outro ano máis os nosos estudantes de interpreten monólogos e dean a coñecer en todo o 

centro, o Día Internacional da Muller, algunhas das figuras femininas máis importantes 

da historia: Safo, Concepción Arenal, Marie Curie, Rosalía de Castro.. 

De por parte, o alumnado de 2º de ESO asistirá a representacións teatrais ou de 

contacontos, que programen as diferentes institucións culturais, visitará museos 

próximos á nosa localidade para coñecer diferentes mostras da cultura galega, asistirá a 

encontros con escritores, participará nun obradoiro para a mellora da dicción e 

vocalización, e será alentado a participar activamente nas actividades que se 

desenvolvan ao redor da Biblioteca e do Equipo de Dinamización Lingüística (poesía 

para o Día da Paz, coplas para o Entroido, Semana do Libro, Semana das Letras 

Galegas, etc.). Todas elas inclúense na relación de actividades que o Departamento 

achegou á Vicedirección. 

 

16. PLAN DE LECTURA 

As propias características curriculares da nosa materia fan da lectura unha 

actividade esencial, polo que esta estará presente permanentemente na aula: escolma de 

textos, obras literarias completas, pezas teatrais...  

O alumnado de 2º ESO deberá ler cada trimestre un libro obrigatorio. 

Adicaremos de maneira xeral un día na semana a ler textos nomeadamente teatrais. 

Ademais participamos na actividade de fomento da lectura proposta pola Biblioteca do 

centro, que consiste en ler durante unha sesión determinada, ao mesmo tempo que o fai 

todo o alumnado da ESO, un libro elixido libremente polo estudante.  

 

17. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

  Os criterios utilizados polos Departamentos Didácticos do IES Ribeira do Louro 

para avaliar a programación son os seguintes: 

1.- A adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. 



2.- A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. Cando se considere que a programación é mellorable 

nestes aspectos, será necesaria unha reflexión por parte do Departamento  que leve 

a atopar as causas do problema e a buscar solucións. As devanditas accións de 

mellora recolleranse na memoria final de curso, para ter en conta na elaboración da 

programación do curso seguinte. 

3. O grao de desenvolvemento da programación didáctica. Se o grao de 

desenvolvemento da programación é inferior a un 75% procederase do mesmo xeito 

que no apartado anterior. O desenvolvemento da programación didáctica analízase 

tamén nas sesións de avaliación, nas que se da conta da conformidade  ou non neste 

aspecto nos distintos cursos para unha posterior avaliación no departamento en caso 

de que se detecte unha non conformidade. 

  Os tres aspectos analízanse a través do documento AVALIACIÓN DOS 

PROCESOS DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE que todos os 

membros do Departamento cobren nas avaliacións correspondentes e que é obxecto 

de reflexión nas reunións de departamento posteriores. 

 

18. PUBLICIDADE AO ALUMNADO E PAIS 

  Co obxecto de facilitar o coñecemento das Programacións Didácticas, 

elaboradas por cada un dos Departamentos do IES Ribeira do Louro, ao conxunto 

da comunidade educativa e en particular ao alumnado e ás súas familias, o centro 

pon a disposición da mesma as seguintes opcións: 

1. Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), todas as 

Programacións dos Departamentos Didácticos están a disposición do alumnado e 

das persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal na Secretaría do Centro. 

2. Asemade todas as programacións son publicadas na páxina web do centro que, 

neste aspecto, é actualizada anualmente: 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/ 

  Cada Departamento realiza unha presentación de materia, segundo o modelo 

“Materia Módulo”, na que se recollen os aspectos máis destacados da programación 

tales como os contidos temporalizados por avaliacións así como os materiais e 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/


instrumentos de avaliación por nivel e materia. Estas follas de presentación de 

materia: 

- Son publicadas tamén na páxina web do centro que, neste aspecto, é actualizada 

anualmente. 

- Unha copia das mesmas entrégase: 

  A todo o alumnado,  ao comezo do curso. 

  Ás persoas ás que lles corresponda a titoría legal, durante a primeira reunión de 

acollida ás familias como se recolle no do plan de convivencia. 

- Queda dispoñible en cada unha das aulas. 

 

  



PROGRACIÓN DIDÁCTICA DE  3º ESO 

 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Como sabemos, a lingua é unha das ferramentas fundamentais que a persoa 

utiliza para se relacionar na sociedade, para adquirir novos coñecementos, para analizar 

criticamente a información, para xerar e espallar ideas ou opinións, e mais para expresar 

a súa afectividade e regular as emocións. Por iso, a área de Lingua galega e literatura 

ten como finalidade fundamental o desenvolvemento da competencia comunicativa do 

alumnado. Debemos garantir que ao remate da educación secundaria obrigatoria, o 

alumnado sexa quen de interaccionar axeitadamente nas situacións de comunicación 

fundamentais dos ámbitos escolar, social, cultural e profesional, que comprenda a 

diversidade de mensaxes orais e escritas con que se vai atopar ao longo da súa vida 

adulta, e que sexa quen de producilas, non só coa debida corrección lingüística, senón 

tamén con creatividade e adecuación ao contexto en que se realiza a comunicación 

(DOG: 13-7-2007). 

Daquela, a aprendizaxe da lingua débese pór ao servizo das habelencias 

comunicativas e centrarse no traballo lingüístico das relacións interpersoais e sociais. 

Cómpre pór especial atención na oralidade e nas competencias activas, aproveitar os 

recursos que ofrece a biblioteca, así como as tecnoloxías da información e 

comunicación (TIC), e fomentar a investigación en grupo e o traballo colaborativo do 

alumnado. No tocante ao estudo da literatura, ten que contribuír á capacitación 

comunicativa do alumnado ao fornecerlle modelos de lingua axeitados e creativos en 

que prima a dimensión estética, pero tamén debe aproveitarse como fonte de pracer e de 

enriquecemento persoal. A literatura tamén debe utilizarse para que os alumnos e 

alumnas arrequenten o gusto pola lectura, melloren a súa capacidade de comprensión e 

interpretación de mensaxes escritas, e agudicen o seu espírito crítico.   

Amais, a materia de Lingua galega e literatura debe contribuír á comprensión e á 

valoración da realidade plurilingüe en que nos movemos e á superación dos prexuízos 

que bloquean o uso do galego en derterminados contextos ou con determinadas persoas, 

encarando os condicionamentos sociolingüísticos derivados do proceso de minorización 

que sofre. Cómpre non esquecer que a lingua é transmisora de significados culturais e 

iso supón atender a aspectos como o seu papel de depositaria e, ao mesmo tempo, 



conformadora dunha determinada visión do mundo ou cultura e, así mesmo, como lugar 

de proxección simbólica de identidades. 

 

2. AS COMPETENCIAS CLAVE E A MATERIA DE LINGUA GALEGA E 

LITERATURA 
  

 A materia de Lingua Galega e Literatura favorece a posta en práctica das 

competencias básicas e, por tanto, contribúe poderosamente ao seu desenvolvemento no 

alumnado non só no que á competencia en comunicación lingüística se refire senón 

tamén canto ás seis restantes. 

A seguir, presentamos unha breve xustificación de como pode a nosa materia contribuír 

ao proceso de desenvolvemento competencial retomando aqueles descritores das 

competencias anteriormente expostos que poden ser especificamente abordados desde a 

Lingua Galega e Literatura. 

 

▪ Comunicación lingüística 

Como xa sinalamos, resulta evidente que esta é a competencia á que máis e 

mellor pode contribuír a nosa materia. Por tanto, non cómpre incidirmos nos 

aspectos que poden ser postos en práctica a través de Lingua Galega e 

Literatura, mais si debemos sinalar que a plena competencia en comunicación 

lingüística precisa tamén de destrezas que permitan que certos saberes das áreas 

de lingua actúen como vasos comunicantes que faciliten o proceso de 

aprendizaxe do alumnado e que proporcionen, á fin, un mellor aproveitamento 

de determinados conceptos e estruturas. 

 

Alén disto, hai que recalcar a relevancia do desenvolvemento da comprensión 

lectora. A lectura aparece integrada como habilidade básica desta competencia, 

mais tamén se lle recoñece o valor instrumental imprescindíbel para a 

consecución das restantes competencias e, en xeral, de calquera das actividades 

que garden relación non só coa educación, senón co desenvolvemento vital 

persoal. 

 

 Coñecementos sobre o compoñente lingüístico (léxico, gramática, 

semántica, fonoloxía, ortografía e ortoépica), sobre o compoñente 

pragmático-discursivo e sobre o compoñente sociocultural. 

 Desenvolvemento das estratexias de mellora da lectura e de comprensión 

lectura. 

 Promoción de elementos que faciliten a alfabetización múltiple. 

 Adquisición de valores como o respecto á normas de convivencia, o 

exercicio activo da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o 

respecto aos dereitos humanos e ao pluralismo e a concepción do diálogo 

como ferramenta primordial para a convivencia, a resolución de conflitos 

e o desenvolvemento das capacidades afectivas en todos os ámbitos. 

 Curiosidade, interese e creatividade cara á aprendizaxe e o 

recoñecemento das destrezas inherentes como a lectura, a conversa, a 

escritura etc. como fontes de pracer relacionadas co goce persoal. 

 

 



▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Tradicionalmente esta foi unha das competencias cuxo desenvolvemento 

resultou desbotado desde as materias da área lingüística dado que se lles 

presupuña a estas unha menor capacidade de actuación; porén, o 

desenvolvemento do razoamento e do pensamento lóxico e a súa aplicación a 

tarefas claramente integradas nos nosos plans curriculares –como, por exemplo, 

a análise sintáctica– requiren claramente do desenvolvemento destas destrezas. 

 

 Coñecementos sobre os números, a mellora das comprensión dos termos 

nos conceptos matemáticos, as representacións matemáticas como as 

gráficas. 

 Habilidades como a emisión de xuízos fundados, o seguimento de cadeas 

argumentais, a análise de gráficos e doutras representacións matemáticas, 

o uso de datos e de procedementos científicos para a consecución dun 

obxectivo que inclúa a chegada a conclusións e a toma de decisións 

seguindo un razoamento dedutivo. 

 O rigor, o respecto aos datos, a veracidade, a valoración do coñecemento 

científico etc. 

 

▪ Competencia dixital 

A competencia dixital é un dos eixos do desenvolvemento competencial 

necesario para desenvolverse como cidadán e cidadá activo e integrado na 

sociedade actual. Desde a materia de Lingua Galega e Literatura, da mesma 

maneira que desde as outras áreas lingüísticas, un dos puntos fortes do 

desenvolvemento desta competencia pasa por ofrecer ao alumnado destrezas de 

busca, de síntese e de análise de información, para alén do manexo competente 

de diferentes ferramentas e recursos informáticos. 

 

 Adquisición de coñecementos sobre linguaxes e códigos específicos así 

como seus procesos de decodificación e de transferencia; acceso a fontes 

de información e estabelecemento de parámetros adecuados de busca, 

selección e procesamento da información. 

 Interese por participar en traballos colaborativos, motivación e 

curiosidade pola aprendizaxe e tamén mellora do uso das tecnoloxías. 

 

▪ Aprender a aprender 

Aprender a aprender é unha das competencias con máis alto grao de 

transversalidade cuxa progresión nas destrezas que require garante a 

consecución dun obxectivo de alto nivel: o recoñecemento do alumno ou da 

alumna como aprendiz e a análise dos seus puntos fortes e das fraquezas que 

presenta no seu modo de abordar a nosa materia e as materias restantes. 

A adquisición de destrezas suficientes nesta competencia asegura a consecución 

duns mecanismos de aprendizaxe eficaces e aplicábeis a todos os ámbitos vitais. 

 

 Coñecementos sobre estratexias de resumo, análise e síntese que 

permiten o deseño de estratexias de aprendizaxe que permiten unha 

abordaxe eficaz de diferentes campos e saberes. 

 Desenvolvemento de estratexias de planificación, supervisión e 

avaliación das tarefas levadas a cabo. 

 Potenciación da motivación e da confianza. 



 

▪ Competencias sociais e cívicas 

Trátase dunha das competencias máis intrinsecamente relacionadas co currículo 

de Lingua Galega e Literatura, xa que a integración neste dos bloques de Lingua 

e sociedade e de Coñecemento literario fan que a explicación dun e doutro 

ámbito beban directamente das fontes da interpretación e de análise da sociedade 

en que se insiren. 

Alén dos coñecementos directamente vinculados coa historia de Galiza, o 

tratamento desta competencia desde a nosa materia tamén debe ter con conta o 

desenvolvemento de actitudes cívicas claramente apreciábeis no decorrer diario 

das aulas e no desenvolvemento de actividades como, por exemplo, os debates. 

 

 Adquisición de coñecementos relativos á vida segundo os parámetros 

dunha determinada sociedade; percepción das identidades culturais e 

nacionais como un proceso sociocultural dinámico e cambiante; 

coñecemento dos acontecementos contemporáneos e dos principais 

acontecementos históricos a nivel tanto local como mundial; 

comprensión dos fenómenos migratorios. 

 Desenvolvemento das destrezas necesarias para comunicarse de forma 

eficaz en calquera ámbito social ou persoal; a capacidade de 

negociación; a realización de intervencións en público adecuadas; a 

reflexión crítica e creativa. 

 Potenciación de actitudes como a autoconfianza, a integridade, o interese 

pola comunicación intercultural, a tolerancia, a disposición a superar 

preconceptos, o sentido da responsabilidade e a reflexión acerca das 

mensaxes transmitidas polos medios de comunicación. 

 

▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Na sociedade actual resulta imprescindíbel formar persoas que dispoñan das 

ferramentas necesarias para se integraren nela como axentes activos e 

participativos, con capacidade para tomaren as súas propias decisións. 

 

Ademais do factor directamente relacionado co desenvolvemento económico e 

empresarial, o tratamento desta competencia na nosa materia favorece o 

desenvolvemento da conciencia da avaliación de riscos e da toma de decisións e 

a capacidade de se comunicar de forma eficaz en calquera ámbito. 

 

 Adquisición e mellora de destrezas como a capacidade de análise e de 

planificación, a organización e a toma de decisións, a capacidade de 

adaptación ao cambio e a resolución de problemas, a adquisición de 

destrezas de comunicación e negociación efectivas, a habilidade para 

traballar individualmente ou dentro dun equipo, o desenvolvemento do 

pensamento crítico. 

 Valores como a potenciación da creatividade e das solucións 

imaxinativas, a autoestima, a autonomía e o esforzo, a motivación á hora 

de cumprir uns obxectivos sexan estes persoais, académicos ou laborais. 

 

▪ Conciencia e expresións culturais 

Finalmente, a competencia en conciencia e expresións culturais, ao igual que 

acontece coa competencias sociais e cívicas, mantén unha relación máis estreita 



da nosa materia co currículum. O achegamento ao feito literario, o estudo de 

épocas e períodos artísticos tanto propios como vinculante coa historia europea 

constitúen unha parte importante da nosa materia. 

 

Alén do coñecemento sobre os xéneros literarios, os seus códigos estéticos e o 

seu desenvolvemento histórico, esta competencia tamén se practica mediante a 

creación de textos de intención literaria. 

 

 Adquisición de coñecementos de historia da cultura desde diferentes 

disciplinas artísticas incluída a literatura, o coñecemento de autores/as, 

obras e estilos representativos incluíndo o coñecemento de autores/as 

actuais, a identificación das relacións entre as manifestacións artísticas e 

as sociedades en que se insiren, os coñecementos sobre a evolución das 

ideas estéticas e dos gustos e convencións. 

 Potenciación da imaxinación e desenvolvemento do pensamento 

creativo, traballo en equipo, iniciativa. 

 Actitudes como a valoración da liberdade de expresión, o dereito á 

diversidade cultural, o respecto polas diferentes manifestacións culturais 

e artísticas e o interese por participar da vida cultural da comunidade. 

 

 

3. OBXECTIVOS  

 Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade 

social, cultural e académica. 

 Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e axeitado aos 

distintos contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o 

diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais e mais asimilando 

estratexias para a resolución de conflitos. 

 Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e axeitado aos 

distintos contextos da actividade social, laboral e cultural. 

 Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e 

analizar información e mais para redactar ou expor textos propios do ámbito académico. 

 Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de 

comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar informacións de 

diversos tipos e opinións diferentes. 

 Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso 

lingüístico para comprender textos orais e escritos, e mais para escribir con adecuación, 

coherencia e corrección. 



 Comprender as circunstacias que condicionaron a historia social da lingua 

galega, afirmándoa como propia de Galicia, así como as que hoxa condicionan o seu 

uso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen atrancos para a súa 

utilización en calquera contexto e situación. 

 Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de 

Europa e do mundo actual; facerse consciente da riqueza que representa e entender as 

situacións que provoca o contacto de linguas. 

 Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que 

supoñen xuízos de valor ou prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo. 

 Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións 

de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos. 

 Achegarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de 

simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos históricos e 

culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBXECTIVOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE     

 

 Presentamos, a seguir, un cadro que sintetiza os obxectivos, os estándares de aprendizaxe e as competencias clave segundo o Decreto 

86/2015 e que recolle a relación de unidades que contribúen á consecución deses estándares de aprendizaxe.  

 

Marcamos cun x as unidades que presentan contidos ou actividades integradas que favorecen a consecución dos estándares e cun X as unidades 

que desenvolven de modo máis amplo conceptos que contribúen ao mesmo obxectivo. 

Estándares de aprendizaxe por unidades 
U. 

1 

U. 

2 

U. 

3 

U. 

4 

U. 

5 

U.

6 

U. 

7 

U. 

8 

U. 

9 

U. 

10 

U. 

11 

U. 

12 

Anex

os 

O

b

x

. 

C

o

m

. 

Bloq

. 1 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención 

comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos medios de 

comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e 

reportaxes). 

      X X      
d 

e 

h 

CCL 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante 

a 

esquemas ou resumos. 

x x x x x x x x x x x x  CCL 

LGB1.2.1. Diferenza as ideas principais e as secundarias e identifica 

a intención comunicativa de programas de carácter informativo: 

noticias, reportaxes e crónicas. 

      X X      

d 

e 

h 

CCL 

CAA 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes 

medios de comunicación e extrae conclusións a partir das 

coincidencias e diferenzas atopadas. 

      x x      
CCL 

CAA 

LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos 

que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 
x x x x x x x x x x x x  

CCL 

CSC 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral 

expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido na 
  x   x x x x     

d 

e 
CCL 



variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. h 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. X X X x x x x x x x x x  CCL 

LGB1.3.3. Diferenza as explicacións dos argumentos. x  x   X X  X  x   
CCL 

CAA 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os 

argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro do 

ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

     X   X     d 

e 

h 

CCL 

CAA 

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para 

manifestarse a favor ou en contra. 
     X X x X     

CCL 

CSC 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral (intervén na quenda que lle corresponde, 

respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe 

discriminatoria). 

x x x x x X x x x x x x  a 

c 

d 

h 

CCL 

CAA 

CSC 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos 

máis característicos da linguaxe non verbal. 

x x x x x x x x x x x x  

CCL 

CSC 

CSIEE 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, 

recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir da 

práctica habitual de autoavaliación e propón solucións para 

melloralas. 

X x x x x x x x x x x x  

h 

o 

CCL 

CAA 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se 

poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega. 
  x x     x X  x  CAA 

LGB1.6.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a 

variedade habitual do seu contexto. 
         X    

CCL 

CCEC 

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta 

as regras de interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas 

opinións e respecta as dos demais. 

x  x   X x x x  x   a 

c 

d 

h 

CCL 

CSC 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do 

moderador nos debates e coloquios. 
x  x   X x x x  x   

CCL 

CSC 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. x x x x x x x x x x x x  CAA 



LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de 

xeito adecuado, escoita activamente os demais e usa fórmulas de 

saúdo e despedida. 

x  x   X x x x  x   
CCL 

CSC 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de 

exposicións formais ou informais breves. 
     X x       

a 

b 

c 

g 

h 

o 

CAA 

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 

ou formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en 

especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega 

(pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal 

xordo). 

x x x x x x x x x x x x  CCL 

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do 

galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 
x x x x x x X x x x x x  CCL 

LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal 

(a presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta 

autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio 

con autoconfianza e seguridade. 

x x x x x X X x x x x x  

CCL 

CSC 

CSIEE 

LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico 

rico e variado. 
x x x x x x x x x x x x  CCL 

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. x x x x x x x x x x x x  
CCL 

CAA 

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, 

pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos 

e trata, progresivamente, de evitalos. 

x X X x x x x x x x x x  
CCL 

CAA 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia 

información e expresa a súa opinión. 
X x x x x X X X X X x X  

a 

d 

h 

l 

ñ 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá 

que implique solicitar unha información ou un servizo. 
X x x x x x x x X X x x  

CSC 

CSIEE 

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía x x x x x x x x x x x x  CCL 



axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. CSC 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas 

sinxelas. 
x x x x x x x x X x x x  CCL 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para 

seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 
     x x       b 

e 

g 

h 

CD 

CAA 

CSIEE 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis 

claras e atractivas visualmente. 
 

 x  x x x x x x x  x  

CCL 

CD 

CSC 

Blo

q.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 

subliñados, esquemas e resumos. 
 x x x x x  x x x  x  

b 

f 

h 

CCL 

CAA 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da 

información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 
x  x x x x x   x    

CCL 

CAA 

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro 

formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 
x x x x x x x x x x x x  

CCL 

CAA 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito 

en función do contexto. 
x x x x x x x x x x x x  

CCL 

CAA 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e 

das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 

regulamentos. 

 x x       x  x  

d 

e 

h 

CCL 

CSC 

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito 

(tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa tipoloxía 

textual (convocatoria, actas de reunión e regulamentos). 

  x   x x x x X     CCL 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, 

fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. 
  x   x X X x     d 

e 

h 

CCL 

CSC 

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións 

que se expresan nos textos xornalísticos. 
 x x    X X      

CCL 

CSC 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito 

educativo, especialmente os expositivos e explicativos elaborados a 

partir da información obtida nas bibliotecas. 

  x  x         

d 

e 

h 

CCL 

CAA 



LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas 

(monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e 

mellorar o coñecemento da mensaxe. 

x  x   x   x x    

CCL 

CAA 

CD 

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece 

en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 
x x    x    x x   

CCL 

CAA 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema 

xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. 
x x x x x x x x x x x x  

b 

h 

CCL 

CAA 

LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas 

e a intención do emisor. 
x x x x x x x x x x x x  CCL 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca 

e nos buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar 

información. 

x x x x x x x x x x x x  

b 

e 

g 

h 

CCL 

CAA 

CD 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
x x x x x x x x x x x x  

a 

c 

d 

h 

CCL 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten 

prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 
x x x x x x x x x x x x  

CCL 

CSC 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao 

texto. 
x x x x x x x x x x x x  

h 

ñ 

CCL 

LGB2.8.2. Respecta os patróns  fonéticos do galego (fonética 

sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á 

lectura do texto. 

x x x x x x x x x x x x  CCL 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá 

ou das relacións sociais, segundo os modelos propostos na aula: 

convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. 

         X  X  

b 

e 

h 

CCL 

CSC 

CD 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 

xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 
      X X      

b 

e 

h 

CCL 

CD 

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 

expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares 
        X     

b 

e 

CCL 

CD 



elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e outras 

fontes de información. 

h 

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos 

educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de 

páxina, organización de títulos, capítulos, etc. 

        X     
CCL 

CD 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo 

de 

texto e da situación comunicativa para redactar textos adecuados, 

coherentes e ben cohesionados. 

x x x x x x x x x x x x  

b 

e 

f 

h 

CCL 

CAA 

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas 

conceptuais para planificar e organizar os seu escritos. 
x x x X X x x x x X x x  

CCL 

CAA 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes 

para seleccionar contidos relevantes que posteriormente reelaborará 

e incorporará ao seu escrito. 

x x x x x x x x x x x x  

CCL 

CAA 

CD 

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da 

situación 

comunicativa e do ámbito de uso. 

x x x x x x x x x x x x  
CCL 

CSC 

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a 

coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de formas 

verbais). 

x X X x x X X x x x x x  CCL 

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver 

dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma (cuestións 

tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

x x x x x x x x x x x x  
CCL 

CAA 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores 

ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a presentación e 

facilitar a corrección dos textos escritos. 

x x x x x x x x x x x x  

b 

e 

h 

CCL 

CD 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar 

opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios 

en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 

   x   x   x  x  

a 

d 

e 

h 

CCL 

CSC 

CCEC 

CD 



Blo

q. 3 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en 

contextos comunicativos de uso formal da lingua. 
x x x x x x x x x x x x  

b 

e 

l 

CCL 

CAA 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun 

correcto uso das distintas categorías gramaticais. 
x x x x x x x x x x x x  

b 

e 

l 

CCL 

CAA 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías 

gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía 

textual. 

X X X X X X X X X   X  
CCL 

CAA 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de 

palabras. 
     X X x x x x x  b 

e 

i 

CCL 

CAA 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de 

creación. 
     X X x x x x x  

CCL 

CAA 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua 

galega. 
X X X x x x x X X X X x  

a 

d 

e 

CCL 

CAA 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en 

diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da 

lingua e progresa na aprendizaxe. 

x x x x x x x x x x x x  

b 

e 

n 

l 

CCL 

CD 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas 

gramaticais. 
x x x x x x x x x x x x  

b 

e 

CCL 

CAA 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. x x x X X X X x x x x x  e CCL 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas 

oracionais e diferenza os elementos que as desempeñan. 
X        X X X X  

b 

e 

CCL 

CAA 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como 

outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 
x  x x x x x x x x x x  

a 

b 

e 

CCL 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a 

progresión temática en producións propias e alleas. Elabora textos 

nos que ten en conta os parámetros anteriores. 

x x x x x x x x x x x x  b CCL 



LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica 

a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 
x x x x x x x x x x x x  e 

CCL 

CSC 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras 

de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e 

valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

         x x   

b 

e 

h 

CCL 

CAA 

CD 

LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos 

textos traballados en calquera das outras. 

x x x x x x x x x x x x  
b 

e 

CCL 

CAA 

Blo

q. 4 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de 

sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa 

postura. 

 x  x  x x       
ñ 

o 

CCL 

CSC 

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes 

termos de forma axeitada á realidade galega. 
   X          

 

CCL 

LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, 

como expresión da riqueza cultural da humanidade e amósase capaz 

de explicar a súa postura. 

x    x     x    
CCL 

CSC 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia 

lingüística. 
X x   X         CCL 

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade 

lusófona e a importancia desta na vida social e económica galega. 
    X         

CCL 

CSC 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da 

rede 

en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

          x  x 

CCL 

CSC 

CD 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de 

Galicia. 
 x x X x x x   x x x  

ñ 

o 

CCL 

CSC 

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade 

das persoas. 
          x   

CCL 

CSC 



CD 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e 

depura estes elementos no seu propio discurso. 
x x x X x x x x x x x x  CCL 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da 

lingua galega. 
   x x  x   x  x  

ñ 

o 

CCL 

CSC 

LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o 

proceso normalizador do galego. 
   X  x x       CCL 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a 

importancia de contribuír individual e socialmente á normalización 

da lingua galega. 

x x x x x x x x x x x x  
CCL 

CSC 

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos na orixe e formación 

da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
X X   X X        

l 

ñ 

o 

CCL 

 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia 

social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
X X   X X        

CCL 

CSC 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia 

social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
X X   X X        

CCL 

CSC 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da 

historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
X X  X X X    X    

CCL 

CSC 

 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos 

medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua galega 

desde os seus inicios ata 1916. 

x x x x x x x x x x x x  

CCL 

CSC 

CD 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a  

utilización do galego e a súa promoción. 
   X      X    

ñ 

o 

CCL 

CSC 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza 

de prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego 

na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

   x x x      X  
ñ 

o 

CCL 

CSC 

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego.         X     
ñ 

o 

CCL 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua 

galega e valóraa como variante unificadora. 
       X      

CCL 

CSC 



LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e 

utiliza os trazos propios da súa zona. 
        X   X  

CCL 

CSC 

Blo

q. 5 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura 

galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 
X X X X X X X X X X X   

h 

l 

CCL 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas 

e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e 

sinala os seus principais trazos característicos. 

X X X X X X X X X X X   CCL 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos 

representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 

para a súa lectura. 

X X X X X X X X X X X X  

h 

l 

CCL 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da 

literatura galega desde a Idade Media ata 1916, resume o seu 

contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 

período da literatura galega correspondente. 

x x x x x x x x x x x   CCL 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura 

galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 

correspondente. 

X X X X X X X X X X X   CCL 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou 

período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos seus 

principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios 

e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

x x x x x x x x x x x   CCL 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente 

textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 

literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

x x x x x x x x x x x x  
h 

l 

CCL 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
x x x x x x x x x x x   CCL 



 

5. PROPOSTA DE TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES 

  

 Dado que o manual aparece dividido en doce unidades e tres proxectos de investigación, a temporalización ideal pasa por impartir catro 

unidades por trimestre e por desenvolver un proxecto durante este mesmo período. Con todo, a práctica docente acostuma ter que se enfrontar 

cun primeiro trimestre máis amplo e máis homoxéneo (arredor de 14 semanas), fronte a un segundo e terceiro trimestres que oscilan entre as 10 e 

as doce semanas en función dos períodos vacacionais. Por mor disto, optamos por ofrecer un modelo de periodización flexíbel que calcula un 

período medio de tres semanas por unidade para que o tempo sexa o necesario para impartir contidos, para realizar secuencias de aprendizaxe, 

para revisar e ampliar conceptos e, finalmente, para realizar avaliacións. 

 

 

        

Bloques 

 

Unidades 

Lectura 
Expresión 

oral 

Lingua e 

texto 
Léxico Gramática Ortografía 

Lingua e 

sociedade 
Literatura 

1.º Unidade “Ruthie, a Pedir Funcións da Hixiene e A lingua e a Acentuación Historia da Literatura 

literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e escribe/debate, 

argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos 

que se describen e analizan textos representativos da literatura 

galega desde a Idade Media ata 1916. 

x x x x x x x x x x x x  

b 

h 

l 

CCL 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a 

realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas. 
x x x x x x x x x x x x  e 

h 

l 

CCL 

 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a 

realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 
x x x x x x x x x x x x  

CCL 

CD 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria 

partindo das características dos traballados na aula. 
x x x x x x x x x x x x  h 

l 

n 

CCL 

CCEC 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 
x x x x x x x x x x x x  

CCL 

CCEC 



trimestre 1 

(semanas 

1-3) 

de Edna” información 

persoal 

linguaxe coidado 

persoal / 

Campo 

semántico 

súa 

organización 

(I): regras 

xerais 

lingua (I): 

orixe da 

lingua galega 

galega. 

Xéneros 

literarios 

Unidade 

2 

(semanas 

4-6) 

Sempre 

quixen 

bailar un 

tango 

Mostrar 

alegría e 

tristeza 

Tipoloxía 

textual (I) 

Sentimentos 

e estados de 

ánimo / 

Campo 

asociativo 

Nome 

substantivo e 

nome 

adxectivo 

Acentuación 

(II): 

ditongos, 

tritongos e 

hiatos; 

diérese 

Historia da 

lingua (II): a 

lingua galega 

na Idade 

Media 

Literatura 

medieval. 

Lírica 

profana (I) 

Unidade 

3 

(semanas 

7-9) 

“Un estudo 

encontra 

hórreos 

galegos en 

Australia e 

en Nova 

Zelandia” 

Expresar 

contrariedade 

e desculparse 

Tipoloxía 

textual (II) 

Hospedaxe / 

Familia 

léxica 

Pronome (I): 

artigo, 

demostrativo 

e posesivo 

Acentuación 

(III): 

acentuación 

diacrítica 

Linguas en 

contacto (I): 

interferencia e 

alternancia de 

código 

Lírica 

profana 

(II) 

Unidade 

4 

(semanas 

10-12) 

“Shopping 

girls” e “Son 

un 

manequín...” 

Narrar unha 

historia 

Texto 

literario (I): 

biografía e 

autobiografía 

Comercio / 

Palabras 

patrimoniais, 

cultas e 

semicultas 

Pronome (II): 

identificador, 

cuantificador, 

numeral, 

relativo, 

interrogativo 

e exclamativo 

Maiúsculas 

e 

minúsculas 

Linguas en 

contacto (II): 

conflito 

lingüístico, 

bilingüismo e 

diglosia; 

normalización 

e 

substitucións 

lingüísticas 

Cantigas 

de 

temática 

amorosa: 

cantigas de 

amigo e 

cantigas de 

amor 

 

         

Bloques 
Lectura Expresión oral 

Lingua e 

texto 
Léxico 

Gramátic

a 
Ortografía 

Lingua e 

sociedad
Literatura 



 

Unidade

s 

e 

2.º 

trimestr

e 

Unidade 

5 

(semana

s 13-15) 

“As 

exhibicións 

cinematográfic

as en Galiza 

(1896-1954)” 

Describir unha 

persoa 

Texto 

literario 

(II): 

retrato e 

autorretrat

o 

Arquitectura / 

Abreviación, 

abreviatura e 

símbolo 

Pronome 

(III): 

persoal 

Puntuación 

(I): punto, 

vírgula e 

punto e 

vírgula 

O galego 

e a 

lusofonía 

Cantigas de 

escarnho e 

maldizer. 

Outros xéneros. 

Lírica relixiosa. 

Prosa medieval 

Unidade 

6 

(semana

s 16-18) 

Tres capitáns 

de tempos idos 

Contraargument

ar 

Texto 

xornalístic

o (I): 

debate 

Artes plásticas 

/ 

Enriquecemen

to do léxico 

(I): derivación 

Verbo (I): 

formas 

persoais 

Puntuación 

(II): sinais 

de 

interrogació

n e de 

exclamació

n, dous 

puntos e 

aspas 

Historia 

da lingua 

(III): a 

lingua 

galega 

nos 

Séculos 

Escuros e 

na 

Ilustració

n 

Literatura da 

Idade Moderna 

Unidade 

7 

(semana

s 19-21) 

“Top secret” e 

“Hoax” 

Mostrar acordo 

e desacordo 

Texto 

xornalístic

o (II): 

entrevista 

Cinema / 

Enriquecemen

to do léxico 

(II): 

composición 

Verbo 

(II): 

formas 

infinitas, 

perífrase 

verbal e 

voz verbal 

Puntuación 

(III): 

parénteses, 

trazo 

medio, 

curto e 

longo; barra 

oblicua e 

apóstrofo 

Historia 

da lingua 

(IV): a 

lingua 

galega do 

século 

XIX até 

1916 

Prerrexurdimen

to e 

Rexurdimento 

Unidade Sangue do Expresar unha Texto Música e baile Adverbio, Uso de b/v, Lingua Rosalía de 



8 

(semana

s 22-24) 

noso sangue opinión e 

aconsellar 

xornalístic

o (III): 

crónica e 

reportaxe 

/ 

Enriquecemen

to do léxico 

(III): sigla, 

acrónimo e 

amálgama 

preposició

n e 

conxunció

n 

de h e 

dalgunhas 

vogais 

estándar 

e desvíos 

Castro 

 

 

 

        

Bloques 

 

Unidad

es 

Lectura 
Expresión 

oral 

Lingua e 

texto 
Léxico 

Gramáti

ca 
Ortografía 

Lingua e 

sociedade 
Literatura 

3.º 

trimest

re 

Unidad

e 9 

(semana

s 25-27) 

Caderno de Xapón Pedir 

informació

n 

Texto 

científico: 

relatorio,  

conferencia, 

teleconferenc

ia e mesa 

redonda 

Radio e 

televisión / 

Enriquecemen

to do léxico 

(IV): 

préstamo e 

estranxeirism

o 

Unidade 

e función 

sintáctica

s; frase 

Uso doutras 

consoantes 

Variedades 

lingüísticas

: 

variedades 

diatópicas 

e 

variedades 

diastráticas 

Eduardo 

Pondal 

Unidad

e 10 

(semana

s 28-30) 

“Aparece nos meus 

soños...” e 

“(Debilidadedebilid

ade pola luz do 

anxo caído)” 

Pedir 

favores e 

servizos 

Texto 

administrativ

o: acta e 

solicitude 

Ecoloxía / 

Enriquecemen

to do léxico 

(V): 

onomatopea 

Funcións 

sintáctica

s na 

cláusula 

(I) 

Grupos 

consonántic

os 

O galego e 

as leis 

Manuel 

Curros 

Enríquez 

Unidad

e 11 

(semana

“Corredores” Chamar a 

atención 

do/da 

Texto 

publicitario: 

anuncio 

Seres míticos 

e ritos 

máxicos / 

Funcións 

sintáctica

s na 

Palabras 

homónimas 

e parónimas 

Lingua 

inicial e 

usos 

Ensaio, 

narrativa e 

teatro do 



s 31-33) interlocutor

/a 

Enriquecemen

to do léxico 

(VI): palabra 

tabú e 

eufemismo 

cláusula 

(II) 

lingüísticos Rexurdiment

o. Literatura 

finisecular 

Unidad

e 12 

(semana

s 34-36) 

Antígona Conversar 

ao teléfono 

Texto 

electrónico: 

correo 

electrónico e 

conversa 

gráfica 

Deporte / 

Enriquecemen

to do léxico 

(VII): 

cultismo e 

latinismo 

Cláusula 

e oración 

Xuntos ou 

separados? 

Preconcept

os 

lingüísticos 

Literatura 

popular 



6. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

-Competencia para delimitar o tema principal dun texto e para realizar a súa valoración 

crítica. 

-Facultade para redactar con fluidez e coherencia, sen faltas de ortografía e facendo un 

uso correcto dos signos de puntuación. 

-Capacidade para expresarse oralmente nun galego correcto e ricaz, sen interferencias 

lingüísticas do castelán. 

-Coñecer e usar as estratexias do diálogo construtivo para a resolución dos conflitos 

entre as persoas. 

-Coñecer as características dos distintos tipos de texto (solicitudes, narración, 

descrición, diálogo, exposición, texto xornalístico, texto publicitario) e ser quen de 

producilos. 

-Capacidade para identificar as clases de palabras e realizar a súa análise morfolóxica. 

-Coñecer as distintas etapas e autores da  literatura galega ata o séc. XIX. 

-Coñecer as figuras retóricas máis importantes e ter capacidade para usalas en textos 

propios. 

-Lectura de, polo menos, tres obras literarias en galego. 

-Dominio do vocabulario visto na aula. 

 

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Tarefas obrigatorias: 

-Dous exames escritos por avaliación. 

-Unha proba escrita (ou oral) en cada avaliación, para comprobar que se leu algunha 

obra literaria en galego (do que se trata é de que gocen coa lectura, polo que neste eido 

non se mandarán traballos). O título do libro será de libre elección  por parte do alumno 

ou alumna, previa consulta co profesor, ou un listado suxerido polo profesor/a. 

-Traballos específicos por avaliación: 

-Elaboración en parella de dous anuncios publicitarios, un dirixido á prensa e outro a un 

medio radiofónico (1ª avaliación) 

-Preparación individual dun texto expositivo sobre un tema que sexa do interese do 

estudante. Entregarase o traballo por escrito e exporase de xeito oral o seu contido para 

o resto da clase (2ª avaliación). 



- Realización en equipo dunha entrevista a un personaxe de interese do contorno do 

Porriño. O mesmo ca no caso anterior, entregarase o traballo por escrito e exporase de 

xeito oral o seu contido para o resto da clase (3ª avaliación). 

-Peneira semanal por parte do estudante dunha nova de prensa e escribir un texto de 10 

liñas no que conste o seguinte: titular (dúas liñas), resumo dos datos principais (catro 

liñas), valoración persoal (catro liñas) (todas as avaliacións). 

-Traballo e comportamento nas angueiras diarias da clase.  

-Actividades semanais que se vaian propondo para a casa: exercicios do libro de texto e 

das copias que se vaian entregando, redaccións... 

-Caderno de traballo. 

Tarefas voluntarias: 

-Representación dun fragmento dunha obra teatral. 

-Narración oral dun conto para o conxunto da clase. 

-Redacción dun diario. 

-Lectura de máis libros en galego da seguinte listaxe: 

 

1. Os dous de sempre, Castelao 

2. Makinaria, Carlos negro 

3. A chamada da selva, Jack London 

4. O señor dos aneis, J.RR. Tolkien 

5. O achado do castro, Manuel Núñez Singala 

6. O segredo de Marco Polo,Francisco Castro 

7. Corredores de sombra, Agustín Fernández Paz 

8. A neve interminable, Agustín Fernández Paz 

9. Tristes armas, Marina Mayoral 

10. O faro escuro, María López Sánchez 

11. Contos do camiño e da rúa,Ramón Otero Pedrayo 

12. Ollos de auga, Domingo Villar 

13. Os outros feirantes, Álvaro Cunqueiro 

14. Cantares gallegos,Rosalía de Castro 

15. Poetízate, Fran Alonso 

16. Silencio, Fran Alonso 

17. Robinson Crusoe, Daniel Defoe 

18. Diario Violeta de Carlota, Gemma Lienas 

19. As crónicas de Landereina, Sabela González 



 
20. Feitizo de sangue, Sabela González (continuación do anterior) 

 

21. A boca do monte Maelstron, Celia Díaz Núñez 

 

22. As palabras poden matar, Marcos Calveiro 

 

23. A sombra cazadora, Suso de Toro 

 

24. Mecanoscrito da segunda orixe, Manuel de Pedrolo 

 

25. Fahrenheit 451, Ray Bradbury 

 

 

 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA A APLICAR 

- Preparación de actividades para que, no maior número de sesións posibles, os 

estudantes estean ocupados e concentrados facendo algo. “O que oio, esquézoo; o que 

leo, enténdoo; o que fago, apréndoo”, iso di un dito chinés e de cada vez estamos máis 

convencidos de que cómpre ser consecuentes con ese proverbio na preparación das 

clases. 

- Aquelas clases que sexan precisas para a presentación e explicadeira xeral do tema, 

deben estar acompañadas, no maior número posible de casos, da súa ilustración gráfica. 

Efectivamente, os estudantes seguen moito mellor as explicadeiras que haxa que 

realizar, se aparecen acompañadas de diapositivas, que, doutra beira, fan máis doado o 

labor do mestre, ao se converteren en útiles elementos do guión da clase.  Tamén nos 

pode resultar eficaz a visión de documentais cinematográficos para exemplificar as 

técnicas de comunicación máis eficaz que existen.  

- Traballaremos na elaboración progresiva dun amplo vocabulario visual. Dicía o Pai 

Sarmiento que “a mellor definición dunha verba é a que consiste en sinalar co dedo”; 

por iso empregaremos diversas sesións para traer á clase debuxos e fotografías para que 

os alumnos lles asignen o nome correcto. Os campos semánticos que aparecen no libro 

para a adquisición de léxico seguímolos como guía na elaboración do noso vocabulario 

visual, aínda que eliminaremos as verbas que consideremos innecesarias e incluiremos 

outras que nos parecen imprescincibles para un alumno que cursa 3º ESO.  Poremos 

especial interese en conseguir a maior calidade fotográfica nas imaxes que traiamos á 

aula, para que, por exemplo, as especies animais ou vexetais sexan perfectamente 

identificables para o estudante. 



-Verbo de determinadas tarefas, como a procura da eliminación progresiva dos erros 

ortográficos, poremos en práctica o anovador e eficaz método descrito na obra La 

disortografía en el aula (Ed. Disgrafos), de xeito que o alumno debe ir elaborando cos 

erros que vaia cometendo unhas fichas para a autocorrección.  

-Manexaremos  a prensa na aula.   

- Procurarase que un día na semana a aula funcione como un obradoiro de expresión, 

con dúas vertentes: por unha banda, a expresión escrita, co gallo de favorecer no 

alumnado a descuberta do seu propio potencial imaxinativo e o pracer por escribir; e por 

outra banda, a expresión oral: na vida diaria as actividades lingüísticas que máis se usan 

son as orais (no 45% das situacións comunicativas adicámonos a escoitar, no 30% a 

falar, no 16% a ler e no 9% a escribir), polo que, como di Begoña Muñoz Saa, as 

habelencias orais deben traballarse dun xeito regular, secuenciado e programado. 

 

9. MATERIAIS E RECURSOS  DIDÁCTICOS 

- Libro de texto obrigatorio: Lingua galega  e literatura. 3º ESO: Xoán López Viñas, 

Cilha Lourenço Módia, María Vilariño Suárez.          Baía Edicións.     2015.   

 ISBN: 978-84-9995-168-3 

- Material fotocopiable. 

- Xornais.  

- Fichas para atinxir a corrección ortográfica. 

- Libros de lectura. 

- Retrincos teatrais. 

- Dicionarios e enciclopedias. 

- Acceso a Internet. 

- Diapositivas. 

- Vídeos. 

- Fotografías. 

- Gravacións musicais. 

10. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO 

 Comprender a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea 

principal e as secundarias de textos propios dos medios de comunicación audiovisual, 



así como seguir e recoller resumidamente o desenvolvemento oral dunha exposición 

académica. 

 Identificar e contrastar o propósito comunicativo en textos escritos do ámbito 

público e dos medios de comunicación, así como da vida académica, analizando 

criticamente os seus contidos, interpretando as connotacións e mensaxes implícitas que 

deles se deduzan e inferindo o tema principal e os secundarios. Comprender e seguir as 

instrucións que regulan a vida social e os procesos de aprendizaxe complexos. 

 Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de traballos e de 

información de actualidade contrastando os diferentes medios audiovisuais, e mais 

participar de xeito construtivo e diversas interaccións comunicativas (simulacións, 

traballos colaborativos....) respectando as regras que as rexen. Adoptar o rexistro 

axeitado a cada tipo de texto e situación. 

 Escribir textos propios dos medios de comunicación e dos ámbitos social e 

académico, usando con progresiva liberdade os modelos propostos na aula. Planificar e 

revisar os devanditos textos de maneira case autónoma para asegurar a súa coherencia, 

cohesión, corrección e precisión léxica. 

 Consultar de xeito case autónomo textos en distintos soportes co adaxo de 

peneirar e analizar criticamente a información relevante para integrala nas propias 

producións, nomeadamente en traballos do ámbito académico axeitados ao nivel. 

 Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión e para compor e revisar de xeito progresivamente 

autónomo os propios textos. 

 Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da 

lingua, e coñecer e usar a terminoloxía lingüística axeitada. 

 Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social 

da lingua galega anterior ao século XX: extraer os trazos principais que definen a actual 

situación sociolingüística de Galicia, analizando criticamente os condicionamentos da 

valoración e uso social do galego; utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos 

máis diversos contextos comunicativos. 

 Recoñecer as causas da diversidade lingüística e dos procesos sociolingüísticos. 

 Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expor unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido 



coa propia experiencia e valorando a estrutura, o punto de vista e o emprego da 

linguaxe. 

 Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou 

fragmentos, atendendo nomeadamente á relación co contexto, á evolución dos xéneros, 

formas e estilos e á funcionalidade dos recursos retóricos. 

 Participar de xeito activo na creación de textos de intención estética tomando 

como modelo os lidos e comprendendo os recursos que se empregarán; explicar as 

relacións das obras co contexto histórico e literario en que aparecen e os autores máis 

relevantes, realizando un traballo de información e de síntese ou de resolución de 

problemas. 

A nota do estudante en cada avaliación será o resultado de calcular a media 

entre os exames escritos (cun peso do 70% sobre a nota global) e o resto de tarefas 

obrigatorias (cun peso do 20% : traballos específicos por avaliación, traballo e 

comportamento na clase , uso oral da lingua galega, caderno de traballo e proba de 

lectura (10%) . Para efectuar a media, é preciso antes que en cada parte (exames , por 

unha banda, e resto de tarefas obrigatorias, pola outra) se obteña unha puntuación non 

inferior a 4. Cumprida esa circunstancia, o estudante que obteña de media unha 

cualificación igual ou superior a 5 terá a avaliación aprobada. 

 

 

11. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

Proponse unha secuencia de preguntas que nos permitan aos docentes avaliar o 

proceso de ensino e a práctica docente, tanto no que ten que ver coa nosa actuación con 

respecto aos alumnos como con aqueles aspectos que se recollen na programación. O 

fin deste exercicio é diagnosticarnos en sentido amplo como docentes e establecer 

estratexias de mellora.  

Os indicadores de logro contemplámolos en forma de preguntas que han servir 

para facernos reflexionar sobre este proceso global, e que expomos a continuación:  



Indicadores 
Valor 

1 2 3 4 

1.     Obxectivos 

• Son concretos e están determinados axeitadamente nas unidades 

didácticas? 

• Inclúo os obxectivos xerais de área e coa numeración establecida 

na orde do currículo? 

• Quedan conectados cos criterios de avaliación e os seus 

indicadores, comprobando que todos os obxectivos serán 

abordados ao longo do curso? 

    

2.     Competencias básicas 

• Especifico o tratamento xeral que se lle vai dar a cada 

competencia? 

• Expoño a contribución da área ao desenvolvemento das 

competencias? 

• Conecto cos criterios de avaliación e a súa concreción en 

indicadores, para poder ser avaliadas? 

• Presento desde a área estratexias para a animación á lectura e o 

desenvolvemento da comprensión e expresión oral e escrita? 

• Considero medidas para incorporar as TIC aos procesos de 

ensinanza e aprendizaxe? 

    

3.     Contidos 

• Son coherentes cos propostos? 

• Son relevantes e están debidamente actualizados, están ben 

estruturados e secuenciados?  

• Preséntoos de forma integrada sen necesidade de diferenciar en 

conceptuais, procedimentais e actitudinais? 

• Vinculo os contidos con situacións reais, significativas, 

funcionais ou motivantes para o alumnado? 

    

4.     Avaliación 

• Inclúo os criterios da área e coa numeración establecida na orde 

do currículo? 

• Concreto os indicadores de avaliación a partir da análise e 

desagrego os criterios do currículo? É suficiente para ser 

observables ou medibles? 

• Relaciono procedementos e instrumentos de avaliación variados? 

• Concreto os criterios de cualificación achegando un valor 

ponderado orientativo aos diferentes instrumentos de avaliación? 

• Ofrezo actividades de apoio, reforzo e recuperación para atender 

a diversidade tendo en conta as aprendizaxes consideradas como 

mínimas? 

    



Indicadores Valor 

• Autorregulo a propia aprendizaxe: uso da autoavaliación e a 

coavaliación polo alumnado? 

• Considero os procedementos para valorar e revisar a 

programación didáctica? 



Indicadores Valor 

5.     Metodoloxía e planificación 

• Defino a miña metodoloxía e propoño o uso de métodos variados 

e diferentes recursos didácticos? 

• Fago un uso variado e coherente de diferentes métodos e estilos 

de ensino? 

• Dou estratexias para desenvolver procesos globalizados de 

ensino e aprendizaxe? 

• Esperto a curiosidade dos alumnos? Creo conflito cognitivo? 

• Ofrezo a axuda axeitada para facelos progresar no 

desenvolvemento dos seus esquemas cognitivos? 

• Contemplo metodoloxías que consideran o papel activo do 

alumno como factor decisivo da aprendizaxe? 

• A planificación temporal é adecuada á planificación xeral do 

centro e é factible? 

• Utilizo un sistema de control do desenvolvemento da 

programación semanal ou quincenal das súas actividades 

docentes? 

• Outórgolle importancia á investigación por parte do alumnado: 

metodoloxía de proxectos, descuberta guiada, resolución de 

problemas da vida cotiá, webquest…? 

• O número e a duración das actividades que propoño é o axeitado? 

• É proporcionado o nivel de dificultade das actividades propostas? 

• Causan interese para os alumnos as actividades ou están baseadas 

nos intereses dos alumnos? 

• Que fago para coñecer as características da clase? 

o Unha proba ao comezo do curso escolar 

o Ler os informes de anos anteriores 

o Á fin da avaliación é cando me decato das características 

do grupo canto a diversidade 

o É o xefe de estudos quen me achega toda a información 

que preciso 

o É na reunión de grupo onde obteño a información 

• Consulto a programación ao longo do curso escolar 

• Analizo e marco dentro da programación as competencias básicas 

e fundamentais da materia 

• Dou a coñecer a programación 

• Teño en conta o libro de texto á hora de facer a programación 

• Coincide a programación co que despois fago na clase? 

    

6.     Materiais e recursos 

• Inclúo recursos didácticos, mesmo os materiais curriculares e 

libros de texto para o alumnado? 

    



Indicadores Valor 

• É flexible a organización dos recursos espazo-temporais, 

agrupamentos e materiais? 

• Contemplo tarefas e propostas didácticas contextualizadas en 

situacións ou problemas significativos, funcionais e motivantes 

para o alumnado? E metodoloxías de traballo cooperativo? 

• Os materiais e recursos previstos son coherentes coas 

posibilidades do centro e axeitados para a planificación prevista? 

• Os recursos previstos e/ou empregados na intervención didáctica 

facilitan a consecución dos obxectivos e o proceso de ensino? 

• Organizo os recursos en función do alumnado? 

• Utilizo nas actividades de ensino-aprendizaxe métodos e 

estratexias, incluíndo o uso de tecnoloxías audiovisuais, da 

información e da comunicación, para conseguir un ensino 

efectivo? 

7.     Outros aspectos 

• Planifiquei medidas axeitadas para a atención á diversidade do 

alumnado? 

• Teño en conta e planifico actividades extraescolares e 

complementarias axeitadas e relacionadas cos obxectivos de 

aprendizaxe? 

• Teño en conta a participación das familias dalgunha forma? 

• Inclúo temas de carácter transversal? 

• Esixo diferentes resultados segundo sexan as características de 

cada un? Ofrezo de forma individual a explicación que precisan? 

    

 

Instrumentos de recollida de datos: 

 Utilizaremos follas de rexistro onde se van anotando os aspectos máis 

salientables, á marxe do caderno e diario de aula , que permiten recoller por escrito 

anotacións de situacións producidas na clase e sobre as cales se pode reflexionar.  

 Tamén serán facilitados ao longo do curso cuestionarios e enquisas ao 

alumnado, xunto con postas en común, co fin de que a valoración sexa participativa e 

compartida. 

 Será imprescindible analizar os resultados que se obteñen tras as probas de 

avaliación e diagnose do alumnado (exames parciais, controis, etc.), xa que nelas se ve 

reflectido un período de intervención concreto no proceso de ensino e aprendizaxe.  



De feito, tratarase na medida do posible de avaliar a porcentaxe en que se realiza a 

consecución dos contidos mínimos en cada avaliación. Isto vai permitir reflexionar 

sobre a actividade docente e valorar o proceso levado a cabo en cada momento.  

Momento en que se realiza a autoavaliación: 

Contemplamos esta avaliación en tres fases: 

1. Antes da súa aplicación: comprobando que todos os elementos 

curriculares están incluídos na programación, son idóneos e pertinentes.  

2.  Durante a súa aplicación: a partir da aplicación real da programación, 

vanse observando, revisando e reorientando os distintos elementos ata 

asegurarse de que a aplicación na aula da programación funciona. Ao final 

de cada unidade didáctica realizaranse exercicios de repaso que nos han 

servir para avaliar o grao de consecución dos obxectivos marcados para cada 

unha. Consideraranse igualmente os resultados que se vaian obtendo en cada 

tarefa solicitada, en cada proba realizada e en cada exame. 

3.  Despois da súa aplicación. Este será o mellor momento para avaliar a 

idoneidade das opcións adoptadas na programación, á vista das valoracións, 

ideas e anotacións obtidas durante a súa aplicación, o que se completará cos 

resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado. 

Medidas de mellora 

 Os datos que se obteñan, en xeral, van servir para avaliar en todo o momento o 

proceso de ensino e a práctica docente, e para identificar aqueles aspectos que deben ser 

mellorados para adaptarse mellor ás necesidades do alumnado.  

Tanto a programación como a intervención na aula son factores, ao noso entender, que 

poden ser modificados sempre a partir dos resultados obtidos. É importante, pois, 

adoptar un punto de vista crítico que nos permita reflexionar sobre a nosa práctica co fin 

de acadar as melloras necesarias. 

 

12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFORZO E AVALIACIÓN 

PENDENTES 

 O alumnado que teña que recuperar a materia pendente  realizará, se se 

considera necesario, actividades de reforzo e de apoio que lle permitan superala ao 

longo do curso.  



 En todo caso, informaráselle de que amais da proba extraordinaria de xuño, pode 

ir facendo probas ou tarefas específicas por avaliación. 

1. CONTIDOS MÍNIMOS 

 Ser quen de interpretar o contido dun texto. 

 Conseguir de forma gradual, ó longo do ciclo un dominio aceptable das normas 

ortográficas: grafías e signos de puntuación e acentuación.  

 Ser quen de interpretar o contido dun texto. 

  Expresar de xeito correcto e coherente as propias ideas e opinións de forma oral 

e escrita. 

 Ampliación gradual do caudal léxico. 

 Saber distinguir as distintas categorías gramaticais estudadas e os elementos da 

oración. 

 Saber extractar as ideas principais dun texto escrito e elaborar esquemas. 

 Posuír conceptos histórico-literarios sobre as distintas etapas, autores e 

movementos literarios. 

 2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Comprender discursos orais e escritos. 

 Resumir oralmente e por escrito o contido de textos orais e por escrito. 

 Captar as ideas esenciais e intencións de textos orais e escritos, de diferente tipo 

e nivel de formalización, aportando unha opinión persoal. 

 Expresarse de maneira correcta e clara, con certa fluidez e empregando o 

vocabulario apropiado á situación de comunicación. 

 Producir diferentes tipos de textos: narrativos, descritivos, expositivos e 

argumentativos con corrección ortográfica, gramatical e textual. 

 Identificar expresións que denoten algunha forma de discriminación social, 

sexual, racial, relixiosa, e propoñer alternativas que eviten o uso das mesmas.  

 Identificar algúns trazos característicos nun texto literario. 

 Interpretar o significado dun texto literario e expresalo correctamente de forma 

oral e escrita. 



 Elaborar informes e participar en debates sobre cuestións de actualidade, 

manifestando rigor crítico, tolerancia e solidariedade. 

 Comparar informacións dun mesmo tema procedentes de distintas fontes e 

incorporalas no seu traballo. 

MATERIA PENDENTE: 

 O alumnado coa materia pendente deberá realizar as probas de avaliación, ben 

de forma opcional en cada trimestre, ou senón de forma obrigatoria nos exames que se 

establecen en maio. 

A materia esixida será a impartida no curso anterior, e que se corresponde coas 

unidades explicadas e recollidas na memoria de fin de curso. Ademais tamén se poderán 

realizar diversos traballos que sinalará o profesor/a. O cómputo global será, por tanto, a 

suma dos exames da materia mailos traballos, se é o caso; debendo contabilizar o 60% 

os exames e o 40% restante os traballos. Para aprobar a cualificación mínima será de 5. 

CURSO ORDINARIO: 

 No caso do alumnado de ensino ordinario serán cualificados en cada avaliación 

a través de 2 parciais (mínimo) da materia impartida, maila suma de diversas 

cualificacións como: traballos presentados, libro/s de lectura realizada, exercicios de 

clase, expresión oral, expresión escrita, comportamento en clase. Ademais están 

obrigados á lectura dun libro (narrativo, sobre todo) por trimestre; pois de non realizala 

poderá dar lugar a un suspenso. 

 A materia esixida neste curso, por trimestre, corresponde aos 4 temas do libro de 

texto (12 no curso), seleccionándose diversos apartados, porque normalmente non se 

poden abarcar minuciosamente tódolos aspectos expostos nos mesmos. Á parte tamén 

se contemplan algúns apuntes expostos en clase, exercicios, etc.; xa oralmente, xa por 

medio do ordenador, fotocopias ou outro tipo de material. 

 A cualificación global do trimestre obterase coa media dos 2 exames (como 

mínimo), maila suma das cualificacións (positiva ou negativa) dos traballos realizados, 

dos exercicios de clase, dos traballos de libros (1 como mínimo por avaliación), da 

atención e/ou interese prestados en clase, da expresión oral (en galego), así como do 



comportamento na aula. O cómputo total mínimo para superar a materia corresponderá 

a un 5, ata un máximo de 10 puntos, que se contabilizarán do seguinte xeito:  

 Exames materia: 70% 

 Traballo ou proba do libro de lectura obrigatoria: 10% 

 Traballos clase, exercicios, presentación cadernos, comportamento, uso oral da 

lingua galega,  traballos de libros de lectura voluntaria.: 20% 

 Todos aqueles alumnos/as que suspendan algunha/s avaliación/s terán a 

oportunidade de recuperala/s nos exames que se realizarán no mes de xuño, 

especificándose nos mesmos a materia de cada trimestre. 

 Tamén se pon en coñecemento do alumnado ao comezo do curso, que a lectura 

obrigatoria dun libro por trimestre (3 en total no curso, fóra dos previstos para 

traballos), podería acarrexar o suspenso da materia en xuño, se lle falta por ler algún. 

Polo que tería que recuperalo/s, se é o caso, en setembro. 

Non haberá recuperacións dos exames parciais durante o curso. Aqueles/as 

alumnos/as que suspendan algunha avaliación terán a oportunidade de recuperala nunha 

proba en xuño. Se unha persoa estuda para un exame e outra non, é inxusto que a persoa 

que non estudou a priori teña a oportunidade de engadir máis tempo facéndolle unha 

proba de recuperación unha semana despois. Unha das tarefas do alumnado é saber 

organizar os seus tempos de estudo, por suposto, sempre orientados polo docente. 

  

13.  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS  

SEUS RESULTADOS  

Realización de distintos exercicios que avalían o nivel de competencia en lingua 

galega: 

--  Comprensión escrita: lectura de texto con realización de actividades de comprensión 

(extracción de tema, idea central e secundarias, estrutura básica, opinión). 

--  Expresión escrita: elaboración dunha redacción sobre un tema libre (ou relacionada 

cun texto) dunha extensión aproximada de 300 palabras. Valorarase o grao de 

corrección lingüística (ortografía e gramática), a adecuación, a coherencia e a cohesión, 

a claridade expositiva de ideas. 



--  Expresión oral: coloquio durante os primeiros día en que se avalía o grao de soltura e 

corrección na lingua, e se detectan algúns dos problemas más comúns (interferencias). 

-- Comprensión oral: reprodución de gravacións ou vídeos cuxa lingua sexa 

representativa de situacións reais (entrevistas, charlas, noticias, etc.), sobre as cales se 

realizará preguntas oportunas de comprensión. 

--  Análise do estado de coñecemento sobre os contidos da materia:  realización dunha 

proba con cuestións diversas para comprobar o grao de coñecemento da materia, o cal 

permite debuxar unha imaxe do estado de cousas previo ao curso. 

Se os resultados non son os correspondentes ao nivel de lingua esperado para un 

estudante tipo de ESO, e dada a natureza da materia e os contidos previstos para o 

curso, elaboraranse un conxunto de exercicios axeitados que traballen de xeito 

individual os aspectos máis deficitarios detectados. Ademais, considerarase 

especialmente esta situación na proposta durante o curso de actividades e tarefas. 

Por outra banda, iranse recollendo nun documento os erros máis característicos 

cometidos ao inicio do curso polo alumnado nas probas escritas para que sexan eles 

mesmos quen vaian practicando e corrixindo os propios enunciados seleccionados. 

 

  

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE   

 Cada vez máis contamos nas nosas aulas cun maior número de alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo (NEAE). Segundo o Decreto 86/2015 

debemos incluír dentro desta denominación aqueles alumnos e alumnas que: 

 Presenten dificultades específicas de aprendizaxe. 

 Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). 

 Teñan altas capacidades intelectuais. 

 Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistema educativo. 

 Posúan condicións persoais ou de historia escolar que así o recomenden. 

 

 Os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE parten da 

inclusión na aula, da non discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o 

cumprimento destes principios as actividades de aprendizaxe integradas que se ofrecen 

en todas as unidades responden a tipoloxías e agrupamentos variados –favorecendo en 

moitos casos os agrupamentos flexíbeis– e gradadas en dificultade. O proxecto 

deseñado para o 1.º curso de ESO conta tamén con material complementario destinado 

ao reforzo e á ampliación. 

 

15. TRANSVERSALIDADE  

 Segundo o estabelecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia os elementos transversais que deben traballarse a través de todas 

as materias son os seguintes: 



 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprendemento. 

 Educación cívica e constitucional. 

Alén disto, tamén son considerados elementos transversais a ter en conta tanto nas 

programacións docentes como no desenvolvemento das aulas os seguintes valores e 

conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualdade e respecto 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 Prevención da violencia de xénero. 

 Prevención da violencia contra persoas con 

discapacidade. 

 Igualdade de trato e non discriminación. 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia. 

 Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos nos ámbitos persoal, familiar e social. 

 Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a 

xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto 

por igual aos homes e ás mulleres, o respecto ás persoas 

con discapacidade, o rexeitamento da violencia 

terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, 

o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a 

prevención do terrorismo e de calquera tipo de 

violencia. 

 Evitación de comportamentos e de contidos sexistas. 

 Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación 

por razón de orientación sexual ou de identidade de 

xénero, favorecendo a visibilidade da realidade 

homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual. 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades 

que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a 

iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a 

creatividade, a autonomía, a iniciativa e o traballo en 

equipo, a confianza nun/nunha mesmo/a e o sentido 

crítico. 

Educación viaria  Promoción de accións para a mellora da convivencia e a 

prevención dos accidentes de tráfico con fin de divulgar 

entre o alumnado dos seus dereitos e deberes como 

usuarios/as das vías como peóns, viaxeiros/as e 

condutores/as, o respecto polas normas e os sinais para 

así favorecer a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 

diálogo e a empatía de modo que se tenda á evitación 

dos accidentes de tráfico e das súas secuelas. 

  



 Todos estes aspectos aparecen amplamente representados tanto nos contidos 

como nos textos, nos exemplos e nas actividades do noso proxecto didáctico. Non 

obstante, tamén consideramos esenciais para o desenvolvemento do alumnado como 

cidadáns e cidadás plenamente conscientes dos seus dereitos e dos seus deberes e como 

individuos inseridos na nosa sociedade a presenza doutros elementos transversais non 

explicitados neste apartado do currículum, aínda que si forman parte, por exemplo, do 

deseño de competencias; así, tamén incluímos materiais que abordan o tratamento da 

ecoloxía e o respecto polo medio, a educación dos/das consumidores/as, a educación 

para a saúde e a educación para o lecer. 



 A seguir, presentamos a distribución dos temas transversais por unidades didácticas e por proxectos trimestrais: 
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16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Tentaremos levar a cabo unha serie de actividades ao longo do curso para os distintos grupos. Sobre este aspecto, véxase a proposta sobre 

as actividades programadas presentadas polo Departamento de Lingua Galega á vicedirectora do centro. 

 En termos xerais, o Departamento potencia dende o comezo de curso a actividade teatral entre o alumnado, coñecidas as enormes 

posibilidades que este recurso ofrece na mellora educativa en múltiples aspectos: memoria, expresión oral, control dos nervios á hora de falar en 

público, capacidade de integración, responsabilidade ao traballar en equipo, autoestima, creatividade... 

 De por parte, en colaboración co Departamento de Filosofía traballaremos para que outro ano máis os nosos estudantes interpreten 



monólogos e dean a coñecer en todo o centro algunhas das figuras femininas máis 

importantes da historia: Safo, Frida Kahlo, Rosalía de Castro. 

 A través do servizo de biblioteca do centro, e en colaboración con este, 

promoverase a participación do alumnado no Clube de lectura do centro, cuxa 

actividade se prolonga desde o mes de outubro e durante todo o curso con reunións 

periódicas. 

 

17.  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

 

 A avaliación da programación didáctica é un dos aspectos fundamentais do 

traballo docente, xa que permite determinar con exactitude os puntos fracos e as 

fortalezas do traballo desenvolto ao longo de todo un curso académico. 

 

 A adecuada posta en marcha de mecanismos de avaliación da programación 

propiciarán unha notábel mellora do traballo nas aulas. Porén, debemos ter en conta que 

materiais, metodoloxías, recursos, actividades etc. que funcionan durante un curso 

poden non facelo no seguinte, posto que o factor humano do alumnado e a súa 

diversidade xoga un papel determinante no noso traballo diario. Para tratar de paliar no 

mínimo estes inconvenientes debemos contar cun bo repertorio de materiais flexíbeis e 

apoiarnos en metodoloxías que permitan as adaptacións curriculares que sexan precisas. 

 

 Á hora de avaliarmos o cumprimento da programación debemos considerar unha 

serie de indicadores de logro que teñan en conta como mínimo os seguintes elementos: 

obxectivos, contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos 

obxectivos xerais da etapa, contribución ao desenvolvemento das competencias clave, 

procedementos e instrumentos de avaliación,  factores que favoreceron o cumprimento 

da programación / causas de non cumprimento, reflexión sobre as posíbeis situacións 

imprevistas acontecidas ao longo do curso e propostas de mellora. 

Criterios para avaliar a programación 

 Os criterios utilizados polos Departamentos Didácticos do IES Ribeira do Louro 

para avaliar a programación son os seguintes: 

 1.- A adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. 

 2.- A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. 

 Cando se considere que a programación é mellorable nestes aspectos, será necesaria 

unha reflexión por parte do Departamento  que leve a atopar as causas do problema 

e a buscar solucións. Ditas accións de mellora recolleranse na memoria final de 

curso para ter en conta na elaboración da programación do curso seguinte. 

 3.- O grao de desenvolvemento da programación didáctica 

 Se o grao de desenvolvemento da programación é inferior a un 75% procederase do 

mesmo xeito que no apartado anterior. 

  O desenvolvemento da programación didáctica analízase tamén nas sesións de 

avaliación, nas que se dá conta da conformidade  ou non neste aspecto nos distintos 



cursos para unha posterior avaliación no Departamento en caso de que se detecte 

unha non conformidade. 

 Os tres aspectos analízanse a través do documento AVALIACIÓN DOS 

PROCESOS DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE que todos os membros 

do Departamento cobren nas avaliacións correspondentes e que é obxecto de reflexión 

nas posteriores reunións de Departamento. 



Modelo de avaliación da programación didáctica 

Docente: Curso e grupo: 

 

 Puntos fortes da 

programación 

Puntos fracos da 

programación 

Aspectos a manter no 

próximo curso 

Aspectos a mellorar no 

próximo curso 

Cumprimento dos obxectivos xerais da 

programación 

    

Desenvolvemento das unidades 

didácticas 

    

Desenvolvemento das actividades 

programadas 

    

Funcionamento das metodoloxías 

aplicadas 

    

Utilización de recursos e materiais 

didácticos 

    

Consecución dos estándares de 

aprendizaxe 

    

Funcionamento dos procedementos de 

avaliación 

    

Pertinencia dos instrumentos de 

avaliación 

    

Eficacia das medidas de recuperación     

Contribución ao desenvolvemento das 

competencias clave 

    

Contribución ao desenvolvemento dos 

obxectivos xerais de etapa 

    

Dinámica do grupo     

Participación en actividades 

extraescolares e complementarias 

    

Medidas de atención á diversidade     



Favorecemento da 

multidisciplinariedade 

    

Favorecemento do tratamento integrado 

de linguas 

    

Factores que favoreceron o 

cumprimento da programación 

    

Causas de non cumprimento da 

programación 

    



18. PUBLICIDADE AO ALUMNADO E PAIS 

  Co obxecto de facilitar o coñecemento das Programacións Didácticas, 

elaboradas por cada un dos Departamentos do IES Ribeira do Louro, ao conxunto 

da comunidade educativa e en particular ao alumnado e ás súas familias, o centro 

pon a disposición da mesma as seguintes opcións: 

1. Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), todas as 

Programacións dos Departamentos Didácticos están a disposición do alumnado e 

das persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal na Secretaría do Centro. 

2. Asemade todas as programacións son publicadas na páxina web do centro que, 

neste aspecto, é actualizada anualmente: 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/ 

  Cada Departamento realiza unha presentación de materia, segundo o modelo 

“Materia Módulo”, na que se recollen os aspectos máis destacados da programación 

tales como os contidos temporalizados por avaliacións así como os materiais e 

instrumentos de avaliación por nivel e materia. Estas follas de presentación de 

materia: 

- Son publicadas tamén na páxina web do centro que, neste aspecto, é actualizada 

anualmente. 

- Unha copia das mesmas entrégase: 

 a todo o alumnado,  ao comezo do curso. 

 ás persoas ás que lles corresponda a titoría legal, durante a primeira reunión de 

acollida ás familias como se recolle no do plan de convivencia. 

- Queda dispoñible en cada unha das aulas. 

 

19. PLAN DE LECTURA 

 As propias características curriculares da nosa materia fan da lectura unha 

actividade esencial, polo que esta estará presente permanentemente na aula: escolma de 

textos, obras literarias completas, pezas teatrais... Por outra banda, participarase nunha 

actividade deseñada para todo o instituto, na cal un día á semana  o alumnado (e tamén 

o profesorado) deben ler algún libro que lles guste. 

 Tamén debemos salientar o Plan Lector do Centro, onde un grupo voluntario de 

alumnos/as de diferentes cursos realizan a lectura dalgúns textos ou libros 

seleccionados, dos cales se comentan distintos aspectos literarios. Esta actividade faise 

en colaboración co Departamento de Lingua española. 

 

 

 

20. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC  

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/


 De acordo coas directrices da LOE, un dos obxectivos da ESO é o coñecemento 

das novas tecnoloxías da información e da comunicación, sinalando que o alumnado 

debe “desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos e unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías , especialmente as da información e comunicación”. Así pois, preséntanse 

algunhas destrezas básicas no manexo diario do ordenador para este curso como son: 

 O CORREO ELECTRÓNICO OU  E-MAIL  

 O correo de Hotmail. 

 Iniciar unha sesión en Hotmail. 

 Como enviar un correo con Hotmail? 

 Como responder a un correo? 

 Como eliminar un correo? 

 A  INTERNET  

 Que é World Wind? 

 Como se descarga World Wind?   

 Utilización de World Wind. 

 Como enviar unha páxina web por correo? 

 PRESENTACIÓNS CON POWERPOINT 

 Como crear unha presentación con PowerPoint? 

 PRESENTACIÓNS CON IMPRES 

 -  Como crear unha presentación con Impress? 

 



PROGRAMACIÓN DE LINGUA GALEGA E 

LITERATURA - 4º ESO 

 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Como sabemos, a lingua é unha das ferramentas fundamentais que a persoa 

utiliza para se relacionar na sociedade, para adquirir novos coñecementos, para analizar 

criticamente a información, para xerar e espallar ideas ou opinións, e mais para expresar 

a súa afectividade e regular as emocións. Por iso, a área de Lingua galega e literatura ten 

como finalidade fundamental o desenvolvemento da competencia comunicativa do 

alumnado. Debemos garantir que ao remate da educación secundaria obrigatoria, o 

alumnado sexa quen de interaccionar axeitadamente nas situacións de comunicación 

fundamentais dos ámbitos escolar, social, cultural e profesional, que comprenda a 

diversidade de mensaxes orais e escritas con que se vai atopar ao longo da súa vida 

adulta, e que sexa quen de producilas, non só coa debida corrección lingüística, senón 

tamén con creatividade e adecuación ao contexto en que se realiza a comunicación. 

Daquela, a aprendizaxe da lingua débese pór ao servizo das habelencias 

comunicativas e centrarse no traballo lingüístico das relacións interpersoais e sociais. 

Cómpre pór especial atención na oralidade e nas competencias activas, aproveitar os 

recursos que ofrece a biblioteca, así como as tecnoloxías da información e 

comunicación (TIC), e fomentar a investigación en grupo e o traballo colaborativo do 

alumnado. No tocante ao estudo da literatura, ten que contribuír á capacitación 

comunicativa do alumnado ao fornecerlle modelos de lingua axeitados e creativos en 

que prima a dimensión estética, pero tamén debe aproveitarse como fonte de pracer e de 

enriquecemento persoal. A literatura tamén debe utilizarse para que os alumnos e 

alumnas arrequenten o gusto pola lectura, melloren a súa capacidade de comprensión e 

interpretación de mensaxes escritas, e agudicen o seu espírito crítico.   

Amais, a materia de Lingua galega e literatura debe contribuír á comprensión e á 

valoración da realidade plurilingüe en que nos movemos e á superación dos prexuízos 

que bloquean o uso do galego en determinados contextos ou con determinadas persoas, 

encarando os condicionamentos sociolingüísticos derivados do proceso de minorización 

que sofre. Cómpre non esquecer que a lingua é transmisora de significados culturais e 

iso supón atender a aspectos como o seu papel de depositaria e, ao mesmo tempo, 



conformadora dunha determinada visión do mundo ou cultura e, así mesmo, como lugar 

de proxección simbólica de identidades. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

Mediante os contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do curso búscase 

que o alumnado traballe as distintas competencias:  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 A comprensión oral e a comprensión escrita mediante a escoita e a lectura de 

textos de diversos tipos de temas e a escoita atenta das explicacións nas 

situacións comunicativas da aula.   

 A expresión oral e a expresión escrita a través da elaboración de textos propios 

orais ou escritos cun vocabulario e unhas estruturas lingüísticas correctas e de 

forma coherente e adecuada a cada situación comunicativa. 

 A adquisición de habelencias que permitan o uso pleno da lingua nun amplo 

abano de contextos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

(CMCCT) 

 Presente naquelas unidades, lecturas e traballos en que se inclúen textos 

relacionados coa ciencia e a tecnoloxía. 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

 Utilización de ferramentas en soportes variados para mellorar as habelencias de 

obtención de información: dicionarios, correctores ortográficos, enciclopedias, 

xornais dixitais, bibliotecas virtuais, catálogos de publicacións, versión dixital 

do libro de texto e encerado dixital, catálogos de publicacións, etc.  

 Adquisición dos coñecementos axeitados para peneirar, analizar criticamente, 

organizar, relacionar e sintetizar a información co fin de transformala en 

coñecemento. 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

 Perfeccionamento da lectura comprensiva. 

 Organización das ideas mediante resumos e esquemas. 

 Interpretación correcta das informacións lingüísticas dos dicionarios. 

 Valoración da lectura e a escrita como fontes de enriquecemento propio. 



 A posibilidade de autoavaliar os obxectivos de aprendizaxe e de tomar 

conciencia dos procesos de aprendizaxe están sempre presentes nas actividades 

de repaso e nos resumos das unidades. Todo iso fai que a competencia aprender 

a aprender se traballe en practicamente todos os apartados do curso. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

 Comprensión crítica da realidade, así como o coñecemento e exercicio dos 

valores democráticos e dos dereitos civís. 

 Adquisición de habelencias para compartir e respectar saberes e referencias 

culturais. 

 Mellora na práctica de normas sociais de convivencia e no emprego da 

negociación para chegar a acordos. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

 Achega de ideas, análise sistemática, aplicación do aprendido para xerar novas 

posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc.  

 Participación nas actividades, resolvendo cuestións lingüísticas, construíndo 

oracións, realizando as análises de texto guiadas, creando textos propios ou 

achegándose aos recursos diversos que se ofrecen na web. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

 Creación, comprensión, apreciación e valoración con criterio de todo tipo de 

manifestacións artísticas. 

 Valoración da riqueza lingüística da Península Ibérica e respecto, en especial, 

pola lingua veciña tendo en conta a realidade histórica e cultural. 

 Apreciación cultural do patrimonio artístico, cultural e literario. 

Relación das competencias clave cos estándares de aprendizaxe avaliables da materia: 

 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

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

 

 LGB1.4.1 Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal ou informal, 

producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

 CCL 

 LGB1.6.1 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 



Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

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

 CCL 

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

 

 LGB1.11.1 Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións dos interlocutores.  CCL 

 CAA 

 LGB1.11.2 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 

 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

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

 CAA 

 

 LGB2.1.3 Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto.  CCL 

 LGB2.1.4 Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos.  CCL 

 LGB2.4.1 Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos.  CCL 

 LGB2.4.4.2 Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto.  CCL 

 

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

 CSC 

 LGB2.8.2 Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus escritos.  CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 LGB2.9.1 Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e mapas 

conceptuais). 

 CCL 

 LGB2.9.3 Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con conetores e outros 

elementos de cohesión. 

 CCL 

 LGB2.9.5 Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é correcta e que non se cometen erros 

ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 

 CCL 

 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 3. Funcionamento da lingua  

 

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

 CCL 

 CAA 

 

 LGB3.1.2 Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas.  CCL 

 CAA 

 

 LGB3.3.4 Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega.  CCL 

 

 LGB3.5.1 Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, especialmente 

sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de normativa, para resolver dúbidas, e para progresar na 

 CCL 

 CD 



Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

 

 LGB3.6.1 Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos. 

 CCL 

 CAA 

 

 

 LGB3.6.2 Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 CCL 

 

 

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

 CCL 

 CAA 

 LGB3.8.4 Clasifica oracións segundo a natureza do predicado.  CCL 

 LGB3.9.1 Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os conclusivos, así como os 

mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.10.1 Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas.  CCL 

 LGB3.11.1 Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, especialmente nos 

argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 

 CCL 

 LGB3.12.1 Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero textual.  CCL 

 CAA 

 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 4. Lingua e sociedade  

 

 LGB4.6.1 Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos expositivos 

sobre as diferentes etapas. 

 CCL 

 CCEC 

 

 

 LGB4.7.1 Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza criticamente textos (literarios, 

xornalísticos), gráficos ou documentos audiovisuais que traten sobre a situación sociolingüística do Estado 

español. 

 CCL 

 CD 

 

 

 LGB4.8.1 Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e rebáteos cunha argumentación 

axeitada. 

 CCL 

 CSD 

 

Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 5. Educación literaria  

 

 LGB5.1.2 Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade sinalando os 

seus principais trazos característicos. 

 CCL 

 

 

 LGB5.2.2 Le autonomamente obras ou textos representativas da Literatura Galega de 1916 ata a actualidade, resume o seu 

contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

 CCL 

 

 

 

 LGB5.2.3 Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 ata a actualidade, sinala os seus 

trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 

correspondente 

 CCL 

 

 LGB5.2.4 Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala 

os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico 

do período ou períodos. 

 CCL 

 LGB5.5.1 Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada destas.  CCL 



 

3. OBXECTIVOS PARA O CURSO 

Os obxectivos específicos que establece a lei para a adquisición das destrezas 

básicas que debe manexar o alumnado ofrecémolos nos cinco bloques de contidos que 

seguen: 

Comunicación oral: escoitar e falar 

- Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e axeitado aos 

distintos contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o 

diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais e mais asimilando 

estratexias para a resolución de conflitos. 

- Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade 

social, cultural e académica. 

Comunicación escrita: ler e escribir 

- Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e axeitado aos 

distintos contextos da actividade social, laboral e cultural. 

- Utilizar eficazmente a lingua (escrita) na actividade escolar para buscar, 

procesar e analizar información e mais para redactar ou expor textos propios do 

ámbito académico. 

- Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos. 

- Entender textos de diversos xéneros. 

- Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo. 

Coñecemento da lingua 

- Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e 

expresivos dentro dun discurso, dun texto e dunha oración. 

- Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua. 

- Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de 

comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar 

informacións de diversos tipos e opinións diferentes. 

- Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso 

lingüístico para comprender textos orais e escritos, e mais para escribir con 

adecuación, coherencia e corrección. 

Lingua e sociedade 



- Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de 

Europa e do mundo actual; facerse consciente da riqueza que representa e 

entender as situacións que provoca o contacto de linguas. 

- Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que 

supoñen xuízos de valor ou prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

- Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua 

galega, afirmándoa como propia de Galicia, así como as que hoxe condicionan o 

seu uso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen atrancos 

para a súa utilización en calquera contexto e situación. 

Educación literaria 

- Formarse como lectores e lectoras cultos e competentes. 

- Achegarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito de 

simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos históricos 

e culturais. 

- Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións 

de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos 

estilísticos. 

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras en xeral e de obras da literatura galega 

e universal de todos os tempos. 

 

4. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Achéganse relacionados cos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, 

competencias e unidades do temario en que se desenvolven. 

 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.    

 d 

 e 

 h 

 B1.1. Comprensión e 

interpretación de textos propios 

dos medios de comunicación 

audiovisual, con especial 

atención aos xéneros de carácter 

argumentativo.  

 B1.1. Identificar a intención 

comunicativa implícita e 

explícita, o tema, a idea principal 

e as secundarias, a tese e os 

argumentos de textos propios dos 

medios de comunicación 

audiovisual. 

 LGB1.1.1. Comprende o sentido 

global de textos orais dos medios de 

comunicación audiovisuais, identifica o 

propósito, a tese e os argumentos de 

noticias debates ou declaracións, 

determina o tema e recoñece a intención 

comunicativa do/da falante. 

 CCL  1 

 2 

 3 

 4 

 LGB1.1.2. Distingue as partes nas 

que se estruturan as mensaxes orais, o 

tema, así como a idea principal e as 

secundarias. 

 CCL  1 

 2 

 3 

 4 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 

 

 LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto 

a forma como o contido de noticias, 

debates e procedentes dos medios de 

comunicación e recoñece a validez dos 

argumentos. 

 CCL 

 CAA 

 1 

 2 

 3 

 4 

 d 

 e 

 h 

B1.2. Comprensión e análise de 

textos publicitarios dos medios 

de comunicación audiovisual. 

 B1.2. Comprender e analizar 

textos expositivos e publicitarios, 

diferenciar neles información, 

opinión e persuasión. 

 LGB1.2.1. Distingue entre opinión e 

persuasión en mensaxes publicitarias 

orais e identifica as estratexias de 

enfatización. 

 CCL 

 CAA 

 4 

 LGB1.2.2. Analiza os elementos 

verbais dos textos orais: no plano fónico 

(xogos fónicos), no plano 

morfosintáctico (condensación, 

concisión e economía) e no plano 

léxico-semántico (léxico connotativo, 

simbólico e atractivo para o receptor). 

 CCL 

 CSEIE 

 1 

 3 

 4 

 LGB1.2.3. Analiza os elementos non 

verbais, en especial a imaxe (mensaxe 

icónica) e o son (diálogo, ruídos e 

música), en anuncios publicitarios ou 

outro tipo de comunicacións orais. 

 CLL 

 CCEC 

 1 

 4 

 d 

 e 

 h 

 B1.3. Comprensión e 

interpretación de textos orais 

expositivos e argumentativos do 

ámbito educativo 

(presentacións, relatorios e 

intervencións en mesas 

redondas).  

 B1.3. Comprender e 

interpretar textos orais 

expositivos e argumentativos 

utilizados no ámbito educativo 

(presentacións, relatorios e 

intervencións en mesas 

redondas).  

 LGB1.3.1. Identifica a intención 

comunicativa, a tese e os argumentos 

dos debates, relatorios e mesas redondas 

do ámbito educativo e elabora un 

esquema ou resumo. 

 CCL 

 CAA 

 1 

 2 

 3 

 LGB1.3.2. Recoñece os 

procedementos lingüísticos para 

manifestarse a favor ou en contra dunha 

opinión ou postura. 

 CCL 

 CSC 

 

 3 

 d 

 e 

 h 

 B1.4. Comprensión, 

interpretación e valoración de 

textos orais de natureza diversa. 

 B1.4. Comprender, interpretar 

e valorar diferentes tipos de 

discursos orais. 

 LGB1.4.1. Identifica a intención 

comunicativa, a idea principal e as 

secundarias, de calquera texto oral, 

formal ou informal, producido na 

variante estándar ou en calquera das 

variedades dialectais. 

 CCL  2 

 3 

 4 

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.5. Desenvolvemento de 

habilidades de escoita activa, 

cunha actitude de interese, de 

cooperación e de respecto. 

 B1.5. Coñecer, usar e valorar 

a adecuación, a coherencia, a 

cohesión e a claridade 

expositiva, así como normas de 

cortesía nas intervencións orais 

propias da actividade educativa, 

tanto espontáneas como 

planificadas. 

 LGB1.5.1. Identifica os recursos que 

proporcionan adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso. 

 CCL  1 

 2 

 LGB1.5.2. Coñece e aplica as 

normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral e respecta as 

opinións alleas. 

 CCL 

 CSC 

 1 

 2 

 3 

 LGB1.5.3. Recoñece a importancia 

dos aspectos prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre e volume), a 

linguaxe corporal adecuada (mirada e 

posición do corpo), así como o 

autocontrol das emocións ao falar en 

público. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 1 

 2 

 

 h 

 o 

 B1.6. Participación nas 

producións orais cunha fonética 

e prosodia correcta, valoración 

desta pronuncia e actitude 

crítica ante os prexuízos que se 

poidan asociar a ela.  

 B1.6. Participar oralmente 

cunha fonética e prosodia 

correcta, valorar esta pronuncia e 

amosar unha actitude crítica ante 

os prexuízos que se poidan 

asociar a ela. 

 LGB1.65.1. Recoñece a emisión 

dunha pronuncia galega correcta, 

identifica os erros na produción oral 

allea e produce discursos orais que 

respectan as regras prosódicas e 

fonéticas da lingua galega.  

 CCL 

 CAA 

 1 

 2 

 LGB1.6.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os prexuízos que se 

poidan asociar á pronuncia propia da 

lingua galega. 

 CAA 

 CSC 

 1 

 2 



 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 

 LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a 

variante dialectal propia e asúmea como 

a variedade habitual do seu contexto. 

 CCL 

 CCEC 

 

 6 

 h 

 o 

 B1.7. Produción de discursos 

orais, en intervencións 

espontáneas, adecuados á 

situación e á intención 

comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e 

corrección. 

 B1.7. Producir textos orais, en 

intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á 

intención comunicativa 

desexada, con coherencia, 

cohesión e corrección. 

 LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

 CLL 

 CSC 

 2 

 3 

 LGB1.7.2. Participa con fluidez nas 

intervencións orais espontáneas 

respectando as regras morfosintácticas 

desta lingua, en especial a colocación do 

pronome átono, así como a fonética 

galega (pronuncia das sete vogais, n 

velar e fonema fricativo palatal xordo). 

 CCL  1 

 2 

 

 LGB1.7.3. Emprega nas 

intervencións orais espontáneas 

expresións propias do galego: infinitivo 

conxugado e fraseoloxía adecuada. 

 CCL  4 

 LGB1.7.4. Emprega nas 

intervencións orais espontáneas un 

léxico rico e variado. 

 CCL  1 a 9 

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.8. Escoita crítica e 

reflexiva que permite identificar 

prexuízos e mensaxes 

discriminatorias. 

 B1.8. Manifesta una actitude 

crítica e reflexiva que permite 

identificar prexuízos e mensaxes 

discriminatorias. 

 LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha 

postura crítica ante as mensaxes 

discriminatorias que proveñen dos 

medios de comunicación. 

 CCL 

 CAA 

 3 

 4 

 LGB1.8.2. Rexeita 

argumentadamente os usos lingüísticos 

que levan implícitos prexuízos ou 

discriminacións. 

 CCL 

 CSC 

 3 

 4 

 a 

 b 

 e 

 g 

 h 

 o 

 B1.9. Coñecemento e uso 

progresivamente autónomo das 

estratexias necesarias para a 

produción de textos orais, de 

técnicas para aprender a falar en 

público e uso das TIC. 

 B1.9. Realizar exposicións orais 

planificadas e claras de traballos 

e de informacións de 

actualidade, coa axuda das TIC. 

 LGB1.9.1. Planifica a produción oral, 

estrutura o contido, revisa os borradores 

e esquemas. 

 CAA 

 CCL 

 1 

 2 

 4 

 LGB1.9.2. Presenta os contidos de 

forma clara e ordenada e con corrección 

gramatical. 

 CCL  1 

 2 

 LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á 

situación comunicativa.  

 CCL  5 

 LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os 

elementos prosódicos e (entoación e 

pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre 

e volume), a linguaxe corporal (mirada 

e posición do corpo) así como o 

autocontrol das emocións ao falar en 

público. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 1 

 2 

 3 

 LGB1.9.5. Emprega as TIC para 

documentarse bibliograficamente, 

revisar gramaticalmente o texto e 

elaborar unha presentación atractiva e 

innovadora. 

 CD 

 CAA 

 CCL 

 4 

 b 

 h 

 

 B1.10. Aplicación dos 

coñecementos gramaticais á 

avaliación e mellora da 

expresión oral e recoñecemento 

en exposicións orais propias e 

alleas das dificultades 

expresivas 

 B1.10. Aplicar os 

coñecementos gramaticais á 

avaliación e mellora da 

expresión oral e recoñecer en 

exposicións orais propias e alleas 

as dificultades expresivas. 

 LGB1.10.1. Recoñece erros 

(incoherencias, repeticións, 

ambigüidades, pobreza léxica, erros 

fonética e entoación inadecuada) nos 

discursos propios e alleos para evitalos 

nas súas producións. 

 CCL 

 CAA 

 1 

 2 

 3 
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 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.11. Participación activa e 

argumentada en debates nos que 

se expresen opinións acerca dun 

tema de actualidade. 

 B1.11. Participar activa e 

argumentadamente en debates 

nos que se expresen opinións 

acerca dun tema de actualidade. 

 LGB1.11.1. Desenvolve argumentos 

de forma comprensible e convincente e 

comenta as contribucións das persoas 

interlocutoras. 

 CCL 

 CAA 

 3 

 LGB1.112 Aplica as normas que 

rexen a cortesía na comunicación oral, 

respecta as quendas e as opinións alleas 

e emprega unha linguaxe non 

discriminatoria. 

 CCL 

 CSC 

 

 1 

 3 

 a 

 d 

 h 

 l 

 ñ 

 B1.12. Participación en 

interaccións orais sobre temas 

de interese persoal ou social ou 

asuntos da vida cotiá, en 

diferentes rexistros. 

 B1.12. Participar en 

interaccións sobre temas de 

interese persoal, ou social ou 

asuntos da vida cotiá, nun 

rexistro formal, neutro ou 

informal. 

 LGB1.12.1. Desenvólvese con 

eficacia en situacións que xorden na 

vida diaria así como noutras de estudo 

ou traballo e participa en conversas 

informais. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 1 

 2 

 h 

 o 

 B1.13. Valoración da lingua 

oral como un instrumento de 

aprendizaxe e de relación 

social. 

 B2.13. Valorar a lingua oral 

como un instrumento útil na 

aprendizaxe e nas relacións 

sociais. 

 LGB2.13.1. Identifica e describe os 

valores da lingua oral como un 

instrumento útil na aprendizaxe, así 

como para relacionarse cos demais e 

enriquecerse como persoa. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 1 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir   

 B 

 f 

 h 

 B2.1. Uso de técnicas e 

estratexias que facilitan a 

lectura comprensiva e crítica de 

textos. 

 B2.1. Empregar estratexias e 

técnicas que faciliten a lectura 

comprensiva e crítica dos textos 

 LGB2.1.1. Emprega pautas e 

estratexias que facilitan a análise do 

contido (resumos, cadros, esquemas e 

mapas conceptuais). 

 CCL 

 CAA 

 1 

 LGB2.1.2. Aplica os coñecementos 

lingüísticos propios (gramaticais e 

léxicos) e recursos alleos (dicionarios e 

outras fontes de documentación) para 

solucionar problemas de comprensión. 

 CCL  1 a 9 

 LGB2.1.3. Elabora o esquema 

xerarquizado de ideas dun texto. 

 CCL  1 

 LGB2.1.4. Deduce información 

global do texto a partir de contidos 

explícitos e implícitos. 

 CCL  1 a 9 

 LGB2.1.5. Entende o significado de 

palabras propias do rexistro culto e 

incorpóraas ao seu discurso. 

 CCL 

 CAA 

 1 a 9 

 d 

 e 

 h 

 B2.2. Comprensión e 

interpretación de textos propios 

da vida cotiá relacionados co 

ámbito laboral, administrativo e 

comercial. 

 

 B2.2. Comprender e 

interpretar textos escritos propios 

da vida cotiá pertencentes ao 

ámbito laboral, administrativo e 

comercial. 

 LGB2.2.1. Identifica a intención 

comunicativa, o tema e os subtemas de 

escritos propios da vida cotiá 

relacionados co ámbito laboral, 

administrativo e comercial. 

 CCL 

 

 6 

 7 

 8 

 9 

 

 LGB2 2.2. Comprende, interpreta e 

valora textos propios da vida cotiá 

pertencentes a distintos ámbitos: laboral 

(currículo, carta de presentación, ficha 

de contratación en empresas e redes 

sociais de procura de emprego, contrato, 

nómina e vida laboral), administrativo 

(carta administrativa e solicitude ou 

instancia) e comercial (carta comercial, 

carta de reclamación e impreso 

administrativo de reclamación). 

 CCL 

 CSC 

 6 

 7 

 8 

 9 

 d 

 e 

 h 

 B2.3. Comprensión e 

interpretación de textos 

relacionados co ámbito 

educativo, tanto materiais de 

consulta (dicionarios, glosarios, 

enciclopedias, etc.), como libros 

 B2.3. Comprender e 

interpretar textos relacionados co 

ámbito educativo, tanto materiais 

de consulta (dicionarios, 

glosarios, enciclopedias, etc.), 

como libros de texto e recursos 

 LGB2 3.1. Comprende textos 

relacionados co ámbito educativo, tanto 

materiais de consulta (dicionarios, 

glosarios, enciclopedias, etc.), como 

libros de texto e recursos de temas 

especializados en internet. 

 CCL 

 CD 

 4 

 7 

 8 
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de texto e recursos de temas 

especializados en internet. 

de temas especializados en 

internet. 
 LGB2.3.2. Interpreta a información 

de mapas, gráficas, diagramas. 

 CCL  4 

 d 

 e 

 h 

 B2.4. Comprensión e 

interpretación de textos 

argumentativos. 

 B2.4. Comprender e 

interpretar textos 

argumentativos. 

 LGB2.4.1. Identifica o tema e a 

intención comunicativa de textos 

argumentativos. 

 CCL  8 

 9 

 LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia 

interpretación a partir dos argumentos 

expresados nun texto. 

 CCL  8 

 9 

 d 

 e 

 h 

 B2.5. Comprensión e 

interpretación de textos 

xornalísticos de opinión: carta 

ao director, editorial, columna e 

artigo de opinión. 

 B2.5. Comprende e interpreta 

textos xornalísticos de opinión: 

carta ao director, editorial, 

columna e artigo de opinión. 

 LGB2.5.1. Diferenza os trazos 

característicos dos textos xornalísticos 

de opinión: carta ao director, editorial, 

columna e artigo de opinión. 

 CCL 

 CSC 

 8 

 9 

 LGB2.5.2. Valora a intención 

comunicativa dun texto xornalístico e 

distingue entre información, opinión e 

persuasión. 

 CCL 

 CSC 

 8 

 9 

 d 

 e 

 h 

 B2.6. Comprensión e 

interpretación das mensaxes 

explícitas e implícitas que 

transmiten os textos 

publicitarios dos medios de 

comunicación.  

 B2.6. Comprende e interpreta 

as mensaxes explícitas e 

implícitas que transmiten os 

textos publicitarios dos medios 

de comunicación.  

 LGB2.6.1. Comprende e interpreta as 

mensaxes explícitas e implícitas que 

transmiten os textos publicitarios dos 

medios de comunicación (anuncios). 

 CCL 

 CSC 

 4 

 8 

 9 

 LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha 

postura crítica ante as mensaxes 

persuasivas que proveñen dos medios de 

comunicación. 

 CCL 

 CSC 

 4 

 c 

 d 

 h 

 B2.7. Lectura crítica e 

reflexiva que permita identificar 

usos lingüísticos 

discriminatorias. 

 B2.7. Identificar os usos 

lingüísticos que conteñan 

prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

 LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos 

lingüísticos que levan implícitos 

prexuízos ou mensaxes discriminatorias.  

 CCL 

 CSC 

 5 

 LGB2.7.2. Detecta prexuízos e 

mensaxes discriminatorias implícitas 

nos textos de medios de comunicación 

con especial atención á publicidade. 

 CCL 

 CSC 

 5 

 b 

 e 

 f 

 h 

 B2.8. Uso autónomo dos 

recursos que ofrecen as 

bibliotecas e as TIC para obter 

información complementaria. 

 B2.8. Usar e seleccionar 

materiais de consulta das 

bibliotecas e doutras fontes de 

información impresa ou en 

formato dixital. 

 LGB2.8.1. Selecciona contidos, 

analiza información e extrae 

conclusións a partir da consulta de 

materiais en distintos soportes. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 4 

 LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 

ofrecen as bibliotecas ou as TIC para 

integrar os coñecementos adquiridos nos 

seus escritos. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 4 

 b 

 f 

 h 

 B2.9. Uso de técnicas e 

estratexias para producir textos 

escritos adecuados, coherentes e 

ben cohesionados desde o punto 

de vista comunicativo 

(planificación, organización, 

redacción e revisión). 

 B2.9. Empregar estratexias e 

técnicas axeitadas para producir 

escritos adecuados, coherentes e 

ben cohesionados desde o punto 

de vista comunicativo 

(planificación, organización, 

redacción e revisión). 

 LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas 

de planificación para organizar o seu 

discurso (diferentes tipos de esquemas e 

mapas conceptuais). 

 CCL 

 

 1 

 LGB2.9.2. Utiliza o rexistro 

adecuado en función da tipoloxía textual 

e do acto comunicativo. 

 CCL  5 

 LGB2.9.3. Ordena as ideas e 

estrutura os contidos en unidades 

sintácticas consecutivas e encadeadas 

con conectores e outros elementos de 

cohesión. 

 CCL  7 

 8 

 LGB2.9.4. Coñece as regras 

ortográficas e as normas 

morfosintácticas e sérvese das 

ferramentas lingüísticas ao seus alcance 

(correctores, dicionarios e gramáticas) 

para aplicalas correctamente. 

 CCL 

 CD 

 4 

 9 
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 LGB2.9.5. Revisa o texto para 

comprobar que a organización dos 

contidos do texto é correcta e que non se 

cometen erros ortográficos, gramaticais, 

de formato ou de presentación. 

 CCL  1 

 9 

 b 

 e 

 f 

 h 

 B2.10. Utilización das TIC 

para corrixir e mellorar a 

presentación dos escritos, para 

difundir os textos propios, 

coñecer outros alleos e 

intercambiar opinións. 

 B2.10. Empregar as TIC para 

corrixir e mellorar a presentación 

dos escritos, para difundir os 

textos propios, coñecer outros 

alleos e intercambiar opinións. 

 LGB2.10.1. Usa as TIC para a 

corrección dos textos: corrector 

ortográfico do procesador de textos, 

dicionarios en liña e outras páxinas 

especializadas no estudo da lingua 

galega. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 4 

 LGB2.10.2. Usa procesadores de 

textos para mellorar a presentación dos 

seus escritos, especialmente na 

presentación dos seus traballos 

educativos, atendendo a cada unha das 

funcionalidades de cada elemento: 

encabezamento e pé de páxina, 

numeración de páxinas, índice, 

esquemas etc. 

 CCL 

 CD 

 1 

 4 

 LGB2.10.3. Usa as TIC como medio 

de divulgación de textos propios, de 

coñecemento doutros alleos e de 

intercambio de opinións. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 4 

 b 

 e 

 h 

 B2.11. Produción, en soporte 

impreso ou dixital, de textos 

propios da vida cotiá 

pertencentes ao ámbito laboral, 

administrativo e comercial. 

 B2.11. Producir, respectando 

as súas características formais e 

de contido, textos propios da 

vida cotiá pertencentes a 

distintos ámbitos tanto en 

formato papel como dixital: 

laborais, administrativos e 

comerciais. 

 LGB2.11.1. Produce, respectando as 

súas características formais e de 

contido, e en soporte tanto impreso 

como dixital, textos propios da vida 

cotiá pertencentes a distintos ámbitos: 

laboral (currículo, carta de presentación, 

ficha de contratación en empresas e 

redes sociais de procura de emprego), 

administrativo (carta administrativa e 

solicitude ou instancia) e comercial 

(carta comercial, carta de reclamación e 

impreso administrativo de reclamación). 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 1 

 7 

 8 

 9 

 b 

 e 

 h 

 B2.12. Produción, en soporte 

impreso ou dixital, de cartas á 

dirección e columnas de 

opinión. 

 B2.12. Producir, en soporte 

impreso ou dixital, cartas á 

dirección e columnas de opinión. 

 LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso 

ou dixital, cartas á dirección e columnas 

de opinión. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 8 

 9 

 b 

 e 

 h 

 B2.13. Composición en 

soporte impreso ou dixital de 

textos argumentativos, 

redactados a partir da 

información obtida de distintas 

fontes. 

 B2.13. Producir en soporte 

impreso ou dixital textos 

argumentativos, redactados a 

partir da información obtida de 

distintas fontes. 

 LGB2.13.1. Elabora, en soporte 

impreso ou dixital, textos 

argumentativos, redactados a partir da 

información obtida de distintas fontes. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 8 

 1 

 LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso 

ou dixital, un texto argumentativo 

propio a partir dun tema dado sen 

documentación previa. 

 CCL 

 CD 

 8 

 1 

 9 

 LGB2.13.3. Sintetiza a información e 

resume textos argumentativos sen 

repetir nin parafrasear o texto de 

partida. 

 CCL 

 

 1 

 d 

 h 

 B2.14. Valoración da 

escritura como un instrumento 

de aprendizaxe, de relación 

social e enriquecemento 

persoal. 

 B2.14. Valorar a escritura 

como un instrumento moi útil na 

aprendizaxe, nas relacións 

sociais e no desenvolvemento do 

individuo. 

 LGB2.14.1. Identifica e describe os 

valores da escritura non só como una 

ferramenta para organizar os 

pensamentos senón tamén como un 

instrumento para relacionarse cos 

demais e enriquecerse como persoa. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 1 

 9 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua   

 b 

 e 

 B3.1. Recoñecemento, 

explicación e uso de léxico 

suficientemente amplo e 

 B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores de léxico preciso de 

diferentes categorías gramaticais, 

 LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa 

un léxico amplo e preciso de diferentes 

categorías gramaticais. 

 CCL 

 CAA 

 1 a 9 
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 l preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario 

temático.  

así como da fraseoloxía. 
 LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 

fraseoloxía diversa da lingua galega nas 

súas producións orais e escritas. 

 CCL 

 CAA 

 1 a 9 

 b 

 e 

 l 

 B3.2. Recoñecemento e uso 

das formas verbais da lingua 

galega e das perífrases. 

 B3.2. Recoñecer e usar 

correctamente as formas verbais 

e as perífrases verbais da lingua 

galega. 

 LGB3.2.1. Recoñece e usa 

correctamente as formas verbais e as 

perífrases verbais da lingua galega e 

distingue os diversos tipos. 

 CCL 

 CAA 

 3 

 4 

 b 

 e 

 i 

 B3.3. Recoñecemento, 

explicación e uso dos 

procedementos de creación de 

palabras. 

 B3.3. Recoñecer e explicar os 

procedementos de creación de 

palabras, os valores dos 

morfemas e as súas posibilidades 

combinatorias para crear novos 

termos e identificar a súa 

procedencia grega ou latina. 

 LGB3.3.1. Recoñece e explica os 

procedementos de creación de palabras. 

 CCL 

 CAA 

 material 

entregado 

polo 

profesorado 

 LGB3.3.2. Crea palabras novas 

utilizando os procedementos de creación 

léxica. 

 CCL 

 CAA 

 material 

entregado 

polo 

profesorado 

 LGB3.3.3. Recoñece os valores de 

prefixos e sufixos e as súas 

posibilidades combinatorias para crear 

novas palabras. 

 CCL 

 

 material 

entregado 

polo 

profesorado 

 LGB3.3.4. Identifica a procedencia 

grega ou latina de prefixos e sufixos 

habituais no uso da lingua galega. 

 CCL 

 

 material 

entregado 

polo 

profesorado 

 a 

 d 

 e 

 B3.4. A fonética e a 

fonoloxía do galego, con 

especial atención a posibles 

interferencias (apertura das 

vogais de grao medio, o n velar 

ou a entoación).  

 B3.4. Recoñecer e usar a 

fonética da lingua galega. 

 LGB3.4.1. Recoñece e usa 

adecuadamente a fonética da lingua 

galega, con especial atención á 

entoación, ás vogais de grao medio e ao 

n velar. 

 CCL 

 CAA 

 1 

 2 

 5 

 b 

 e 

 n 

 l 

 B3.5. Uso eficaz dos 

dicionarios e doutras fontes de 

consulta, tanto en papel como 

en soporte electrónico, 

especialmente sobre cuestións 

de uso (semántico e sintáctico) 

e de normativa.  

 B3.5. Usar eficazmente os 

dicionarios e outras fontes de 

consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, para resolver 

dúbidas, para progresar na 

aprendizaxe autónoma e para 

enriquecer o propio vocabulario. 

 LGB3.5.1. Usa eficazmente os 

dicionarios e outras fontes de consulta, 

tanto en papel como en soporte 

electrónico, especialmente sobre 

cuestións de uso (semántico e 

sintáctico) e de normativa, para resolver 

dúbidas, e para progresar na 

aprendizaxe autónoma e para ampliar o 

seu vocabulario. 

 CCL 

 CD 

 4 

 b 

 e 

 B3.6. Aplicación e 

valoración das normas 

ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega.  

 B3.6. Aplica e valora as 

normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

 LGB3.6.1. Aplica correctamente as 

normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega nos discursos orais e 

escritos. 

 CCL 

 CAA 

 3 

 6 

 8 

 LGB3.6.2. Recoñece o valor 

funcional e social das normas 

ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 

 CCL   

 e  B3.7. Análise e uso reflexivo 

da puntuación en relación coa 

cohesión sintáctica. 

 B3.7. Analizar e usar 

correctamente a puntuación, de 

acordo coa cohesión sintáctica. 

 LGB3.7.1. Analiza e usa 

correctamente a puntuación, de acordo 

coa cohesión sintáctica. 

 CCL  7 

 b 

 e 

 B3.8. As principais regras de 

combinación impostas polos 

predicados en función dos seus 

argumentos; estruturas 

sintácticas e tipos de oración 

segundo a natureza do 

predicado.  

 B3.8. Recoñecer e usar 

enunciados e oracións, 

identificando as principais regras 

de combinación impostas polo 

verbos. 

 LGB3.8.1. Recoñece enunciados e 

identifica a palabra nuclear que o 

organiza sintáctica e semanticamente.  

 CCL 

 CAA 

 2 

 6 

 7 

 8 

 9 

 LGB3.8.2. Recoñece a estrutura 

interna das oracións, identificando o 

verbo e os seus complementos. 

 CCL  2 

 6 

 7 

 8 

 9 
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 LGB3.8.3. Respecta a orde correcta 

dos elementos da estrutura sintáctica 

galega. 

 CCL  2 

 6 

 7 

 8 

 9 

 LGB3.8.4. Clasifica oracións 

segundo a natureza do predicado. 

 CCL  5 

 LGB3.8.5. Usa a terminoloxía 

sintáctica correcta. 

 CCL  6 

 7 

 8 

 9 

 e 

 h 

 B3.9. Recoñecemento e uso 

reflexivo dos nexos e 

conectores textuais máis 

comúns, en particular os de 

causa e consecuencia, os de 

condición e hipótese e os 

conclusivos, e mais dos 

mecanismos de cohesión 

textual. 

 B3.9. Recoñecer, explicar e 

usar os nexos textuais de causa, 

consecuencia, condición, 

hipótese e os conclusivos, así 

como os mecanismos 

gramaticais e léxicos de cohesión 

interna. 

 LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa 

os nexos textuais de causa, 

consecuencia, condición, hipótese e os 

conclusivos, así como os mecanismos 

gramaticais e léxicos de cohesión 

interna.  

 CCL 

 CAA 

 7 

 8 

 e  B3.10. Identificación da 

estrutura dun texto, a 

construción dos parágrafos e a 

vinculación e progresión 

temáticas en textos alleos e 

propios, e elaboración de textos 

de acordo con estes parámetros.  

 B3.10. Identifica 

adecuadamente en textos alleos e 

propios a estrutura, a construción 

e xustificación dos parágrafos, a 

vinculación e progresión 

temáticas, e elabora textos de 

acordo con estes parámetros. 

 LGB3.10.1. Identifica a estrutura do 

texto, en construcións propias e alleas. 

 CCL  2 

 3 

 LGB3.10.2. Xustifica 

argumentadamente a división en 

parágrafos de textos propios e alleos. 

 CCL 

 CAA 

 2 

 3 

 LGB3.10.3. Identifica a progresión 

temática en textos propios e alleos. 

 CCL  2 

 3 

 LGB3.10.4. Elabora textos cunha 

estrutura apropiada, divididos en 

parágrafos e empregando os 

mecanismos de progresión temática. 

 CLL  2 

 3 

 9 

 a 

 b 

 e 

 B3.11. Identificación e 

explicación dos trazos que 

permiten diferenciar e clasificar 

os xéneros textuais, 

especialmente os 

argumentativos.  

 B3.11. Identificar e explicar 

os trazos que permiten 

diferenciar e clasificar os 

xéneros textuais, especialmente 

os argumentativos. 

 LG3.11.1. Identifica e describe a 

estrutura e os trazos lingüísticos dos 

diferentes xéneros textuais, 

especialmente nos argumentativos, e 

aplícaos nas producións propias. 

 CCL  8 

 9 

 LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e 

emprega nas producións propias, os 

distintos procedementos lingüísticos 

para a expresión da subxectividade. 

 CCL  8 

 9 

 b 

 e 

 B3.12. Adecuación dos 

textos en función do contexto, 

do tema e do tipo de texto.  

 B3.12. Xustifica a adecuación 

dos textos, en función do 

contexto, do tema e do xénero e 

elabora producións propias 

cunha adecuación apropiada. 

 LGB3.12.1. Xustifica a adecuación 

das producións en función do contexto, 

do tema e do xénero textual. 

 CCL 

 CAA 

 5 

 LGB3.12.2. Elabora producións 

lingüísticas cunha adecuación apropiada 

ao contexto, ao tema e ao xénero 

textual. 

 CCL  5 

 b 

 e 

 h 

 B3.13. Participación en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos 

transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 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. 

 LGB3.13.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 5 

 6 
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 b 

 e 

 

 B3.14. Identificación e 

progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas 

para desenvolver unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

 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. 

 LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso nunha das 

linguas, para mellorar a comprensión e 

produción dos textos traballados en 

calquera das outras. 

 CCL 

 CAA 

 1 a 9 

 Bloque 4. Lingua e sociedade.    

 ñ 

 o 

 B4.1. Valoración das linguas 

como medios de relación 

interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo.  

 B4.2. O plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural da 

humanidade.  

 B4.3. A lusofonía nas 

linguas do mundo no século 

XXI. 

 B4.1. Valorar as linguas como 

medios de relación interpersoal e 

de sinal de identidade dun pobo, 

apreciar o plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural da 

humanidade e coñecer e describir 

o papel da lusofonía nas linguas 

do mundo no século XXI. 

 LGB4.1.1. Valora a lingua como 

medio de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo e argumenta 

fundamentalamente e cun discurso 

propio a súa postura. 

 CCL 

 CCEC 

 1 

 3 

 LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo 

inclusivo, desde a lingua propia, como 

expresión da riqueza cultural da 

humanidade e argumenta cun discurso 

propio a súa postura. 

 CCL  1 

 3 

 LGB4.1.3. Coñece os territorios que 

forman parte da comunidade lusófona e 

sabe describir a súa importancia dentro 

das linguas do mundo no século XXI.  

 CCL 

 CSC 

 1 

 LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica 

cotiá os principais recursos da rede en 

portugués (buscadores, enciclopedias e 

portais de noticias). 

 CCL 

 CSC 

 CD 

 4 

 ñ 

 o 

 B4.4. Situación 

sociolingüística de Galicia. A 

presenza da lingua galega nos 

principais ámbitos e contextos 

sociais e privados. Tendencias 

de evolución. 

 B4.2. Describir e analizar a 

situación sociolingüística de 

Galicia atendendo á presenza da 

lingua galega nos principais 

ámbitos e contextos sociais e 

privados así como ás tendencias 

de evolución. 

 LGB4.2.1. Coñece e describe a 

lexislación estatal e autonómica básica 

en materia lingüística. 

 CCL 

 CSC 

 7 

 LGB4.2.2. Describe acertadamente 

con criterios sociolingüísticos a 

situación galega actual. 

 CCL 

 CSC 

 7 

 8 

 LGB4.2.3. Analiza gráficas de 

distribución de linguas tirando 

conclusións nas que incorpora os seus 

coñecementos sociolingüísticos. 

 CCL 

 CSC 

 CD 

 2 

 3 

 5 

 7 

 8 

 LGB4.2.4. Describe a situación 

sociolingüística de Galicia e emprega a 

terminoloxía apropiada. 

 CCL 

 CSC 

 2 

 3 

 5 

 7 

 8 

 LGB4.2.5. Analiza as tendencias de 

evolución da lingua galega a partir da 

situación sociolingüística actual. 

 CCL 

 CSC 

 7 

 8 

 ñ 

 o 

 B4.5. Proceso de 

normalización. 

Desenvolvemento de actitudes 

positivas cara ao proceso de 

recuperación do galego, 

favorecendo o xurdimento de 

vínculos positivos cara ao seu 

uso. Consciencia da necesidade 

e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e 

colectivo do uso normalizado 

da lingua galega. 

 B4.3. Identificar os elementos 

do proceso normalizador e 

adquirir vínculos positivos cara 

ao seu uso asumindo a 

importancia da contribución 

individual no desenvolvemento 

da lingua galega. 

 LGB4.3.1. Identifica os 

procedementos de normalización e 

argumenta axeitadamente a necesidade 

de continuar con este proceso na lingua 

galega. 

 CCL 

 CSC 

 3 

 7 

 LGB4.3.2. Distingue 

normativización e normalización e 

explica axeitadamente cada fenómeno. 

 CCL 

 CSC 

 3 

 LGB4.3.3. Analiza a súa propia 

práctica lingüística e valora a 

importancia de contribuír individual e 

socialmente á normalización da lingua 

 CCL 

 CSC 

 3 

 7 
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galega. 

 LGB.4.3.4. Coñece os principais 

axentes normalizadores en Galicia e 

valora a súa importancia. 

 CCL 

 CSC 

 3 

 8 

 ñ 

 o 

 B4.6. Evolución da lingua 

galega e etapas da historia 

social da lingua galega desde 

1916 ata a actualidade. Análise 

e comprensión das causas e 

consecuencias dos feitos máis 

relevantes.  

 B4.4. Recoñecer os principais 

elementos de evolución da lingua 

galega, así como identificar as 

causas e consecuencias dos feitos 

máis relevantes da súa historia 

social, e sinalar as distintas 

etapas desde 1916. 

 LGB4.4.1. Recoñece os principais 

elementos da evolución da lingua galega 

desde 1916 ata a actualidade. 

 CCL  2 

 5 

 7 

 8 

 9 

 LGB4.4.2. Recoñece os 

acontecementos relevantes da historia 

social da lingua galega desde 1916 e 

elabora textos expositivos sobre as 

diferentes etapas. 

 CCL 

 CCEC 

 2 

 5 

 7 

 8 

 9 

 2 

 LGB4.4.3. Identifica as causas dos 

feitos máis relevantes da historia social 

da lingua galega desde 1916. 

 CCL 

 CCEC 

 2 

 5 

 7 

 8 

 9 

 LGB4.4.4. Identifica as 

consecuencias dos feitos máis relevantes 

da historia social da lingua galega desde 

1916. 

 CCL 

 CCEC 

 2 

 5 

 7 

 8 

 9 

 

 LGB4.4.5. Interpreta gráficos, 

táboas, textos e información dos medios 

e das TIC, relacionados coa historia 

social da lingua galega desde 1916. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 2 

 5 

 7 

 8 

 ñ 

 o 

 B4.7. Situación 

sociolingüística e legal das 

linguas de España. 

 B4.5. Describir a situación 

sociolingüística e legal das 

linguas de España. 

 LGB4.5.1. Describe a situación 

sociolingüística e legal das linguas de 

España e analiza criticamente textos 

(literarios e xornalísticos), gráficos ou 

documentos audiovisuais que traten 

sobre a situación sociolingüística do 

Estado español. 

 CCL 

 CD 

 1 

 2 

 5 

 7 

 8 

 9 

 

 ñ 

 o 

 B4.8. Prexuízos lingüísticos.   B4.6. Identificar os prexuízos 

lingüísticos e analizar a situación 

persoal en relación a eles. 

 LGB4.6.1. Sinala os prexuízos 

lingüísticos atribuíbles a calquera lingua 

e especialmente á galega e rebáteos 

cunha argumentación axeitada. 

 CCL 

 CSC 

 4 

 3 

 LGB4.6.2. Analiza a opinión propia 

sobre as linguas, detecta os prexuízos, 

en caso de os ter, e rebáteos 

argumentadamente. 

 CCL 

 CSC 

 4 

 3 

 ñ 

 o 

 B4.9. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da 

lingua galega e da función da 

lingua estándar. Uso 

normalizado da variante 

dialectal propia da zona. 

Utilización e valoración da 

variante estándar da lingua en 

situacións de carácter formal. 

 B4.7. Recoñecer e valorar os 

principais fenómenos que 

caracterizan as variedades 

xeográficas, diastráticas e 

diafásicas da lingua galega e da 

función da lingua estándar. 

 LGB4.7.1. Recoñece os principais 

fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas da lingua galega. 

 CCL 

 CSC 

 6 

 LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 

variedade estándar da lingua galega. 

 CCL  6 

 LGB4.7.3. Valora a lingua estándar 

como variedade unificadora. 

 CCL  6 

 LGB4.7.4. Valora as variedades  CCL  6 
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xeográficas da lingua galega como 

símbolo de riqueza lingüística e cultural 

e rexeita fundamentadamente calquera 

prexuízo sobre a variación diatópica. 

 CSC 

 LGB4.7.5. Recoñece as variedades 

diastráticas e diafásicas da lingua galega 

e describe o influxo da situación 

sociolingüística nelas. 

 CCL 

 CSC 

 5 

 6 

 Bloque 5. Educación literaria.    

 h 

 l 

 B5.1. Identificación e 

comprensión dos distintos 

períodos e xeracións da 

literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

 B5.1. Identificar e 

comprender os distintos períodos 

e xeracións da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade. 

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos 

períodos e xeracións da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade. 

 CCL  2 a 9 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica 

razoadamente os distintos períodos da 

literatura galega de 1916 ata a 

actualidade sinalando os seus principais 

trazos característicos. 

 CCL  2 a 9 

 h 

 l 

 B5.2. Selección, lectura 

autónoma e comentario de 

obras representativas da 

literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

 B5.2. Seleccionar, ler 

autonomamente e comentar 

obras representativas da 

literatura galega de 1916 ata a 

actualidade e relaciona o seu 

contido co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico de 

cada período. 

 LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo 

criterios razoados, obras representativas 

da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade para a súa lectura. 

 CCL  2 a 9 

 LGLB5.2.2. Le autonomamente 

obras ou textos representativas da 

literatura galega de 1916 ata a 

actualidade, resume o seu contido, 

sinala os seus trazos característicos 

definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do 

período da literatura galega 

correspondente. 

 CCL  2 a 9 

 material 

a

c

h

e

g

a

d

o

 

p

o

l

o

 

p

r

o

f

e

s

o

r

a

d

o 

 LGB5.2.3. Comenta, de forma 

guiada ou libre, textos de obras da 

Literatura galega desde 1916 ata a 

actualidade, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período da literatura 

galega correspondente 

 CCL  2 a 9  

 material 

achegado 

polo 

profesorado  

 LGLB5.2.4. Compara textos 

literarios dun mesmo período ou de 

diferentes períodos atendendo aos seus 

principais contidos, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e pon todo en 

relación co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período ou períodos. 

 CCL  2 a 9 

 h 

 l 

 B5.3. Lecturas expresivas e 

comprensivas, audicións e 

lecturas dramatizadas de textos 

narrativos, poéticos, teatrais e 

 B5.3. Ler expresiva e 

comprensivamente, facer 

audicións e ler 

dramatizadamente textos 

 LGLB5.3.1. Le expresiva, 

compresiva e/ou dramatizadamente 

textos narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos da literatura 

 CCL  2 a 9 

 material 

achegado 
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ensaísticos representativos da 

literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

narrativos, poéticos, teatrais e 

ensaísticos da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade. 

galega de 1916 ata a actualidade. polo 

profesorado 

 LGLB5.3.2. Participa con proveito 

de audicións de textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos da literatura galega de 

1916 ata a actualidade e escribe/debate, 

argumentadamente, sobre os seus 

valores literarios. 

 CCL  3 

 2 a 9 

 material 

achegado 

polo 

profesorado 

 b 

 h 

 l 

 B5.4. Elaboración de 

traballos individuais e/ou en 

grupo nos que se describan e 

analicen textos literarios 

representativos da literatura 

galega de 1916 ata a 

actualidade. 

 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. 

 LGLB5.4.1. Elabora traballos 

individual e/ou colectivamente nos que 

se describen e analizan textos 

representativos da literatura galega de 

1916 ata a actualidade. 

 CCL  1 a 9 

 e 

 h 

 l 

 B5.5. Consulta de fontes de 

información variadas e de 

recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita 

axeitada destes. 

 B5.5. Consultar fontes de 

información variadas e recursos 

das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

 LGLB5.5.1. Consulta fontes de 

información variadas para a realización 

de traballos e cita axeitada destas. 

 CCL  4 

 material 

achegado 

polo 

profesorado 

 LGLB5.5.2. Emprego de diferentes 

recursos das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destes. 

 CCL 

 CD 

 4 

 h 

 l 

 n 

 B5.6. Creación ou recreación 

de textos de intención literaria 

partindo das características dos 

traballados na aula co fin de 

desenvolver o gusto pola escrita 

e a capacidade de expresión dos 

sentimentos e xuízos. 

 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. 

 LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de 

intención literaria partindo das 

características dos traballados na aula. 

 CCL 

 CCEC 

 2 a 9 

 1 

 

 LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 

escrita como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e 

regular os sentimentos e xuízos. 

 CCL 

 CCEC 

 1 

 9 

 

 

4.1. TEMPORALIZACIÓN 

 En boa medida seguirase a orde proposta secuenciadora da programación que 

figura no libro de texto, pero nalgúns bloques de contido poderanse introducir 

modificacións: 

 

 Primeiro trimestre:  

o Unidade 1: A comunicación oral. O vocalismo. A produción dun texto: 

información e organización. Que é a literatura? A lusofonía. 

o Unidade 2: Textos expositivos orais: relatorio e presentación. O 

consonantismo. A oración. Primeiro terzo do século XIX (I). A poesía das 

Irmandades. A lingua no primeiro terzo do século XX. 

o Unidade 3: O texto argumentativo oral: o debate e a mesa redonda. 

Valores dos tempos verbais. O parágrafo. Primeiro terzo do século XX 



(II). A narrativa de preguerra: Grupo Nós e Castelao. As actitudes, os 

prexuízos e o proceso de normalización lingüística. 

 Segundo trimestre: 

o Unidade 4: A publicidade oral e escrita. O infinitivo conxugado. Uso das 

TIC: elaboración dun texto e presentacións. As vangardas e Rafael 

Dieste. Os prexuízos lingüísticos. 

o Unidade 5: Por un uso non discriminatorio da lingua. Tipos de oración 

segundo a natureza do predicado. Os rexistros. A adecuación. A narrativa 

de posguerra e do exilio. A lingua galega de 1936 a 1975. 

o Unidade 6: Os textos do ámbito comercial. A oración composta (I). 

Coordinación e xustaposición. 

 Terceiro trimestre: 

o Unidade 7: O currículo e a carta de presentación. A oración composta 

(II). Subordinadas substantivas, adxectivas e adverbiais. A cohesión. A 

poesía galega a partir de 1975. A lingua galega desde 1975 ata hoxe. 

o Unidade 8: Textos argumentativos dos medios de comunicación (I): as 

cartas á dirección e o editorial. A oración composta (III). As bipolares 

causais, consecutivas e comparativas. Os conectores dos textos 

argumentativos. A narrativa de 1975 ata a actualidade. Presenza da 

lingua galega no ensino desde 1975. 

o Unidade 9: Textos argumentativos dos medios de comunicación (II): o 

artigo e as columna, a tira cómica ou viñeta e a crítica. A oración 

composta (IV). As bipolares adversativas, condicionais e concesivas. 

Claves para unha boa escrita. O teatro dos séculos XX e XXI. O 

audiovisual galego. 

 

4.2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 Debúllanse a continuación: 

 Competencia para delimitar o tema principal dun texto e para realizar a súa 

valoración crítica. 

 Facultade para redactar con fluidez e coherencia, sen faltas de ortografía e 

facendo un uso correcto dos signos de puntuación. 



 Capacidade para expresarse oralmente nun galego correcto e ricaz, sen 

interferencias lingüísticas do castelán. 

 Coñecer e usar as estratexias do diálogo construtivo para a resolución dos 

conflitos entre as persoas. 

 Coñecer as características dos distintos tipos de texto (solicitudes, narración, 

descrición, diálogo, exposición, texto xornalístico, texto publicitario) e ser quen de 

producilos. 

 Capacidade para identificar as clases de palabras e realizar a súa análise 

morfolóxica. 

 Coñecer as distintas etapas e autores da literatura galega dos séc. XX-XXI. 

 Coñecer as figuras retóricas máis importantes e ter capacidade para usalas en 

textos propios. 

 Lectura de, polo menos, tres obras literarias en galego. 

 Dominio do vocabulario visto na aula. 

 4.3 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Tarefas obrigatorias: 

 Dous exames escritos por avaliación. 

  Unha proba escrita, oral ou un traballo en cada avaliación, para comprobar que 

se leu algunha obra literaria en galego. O título do libro será ben seleccionado polo 

profesorado, ben de libre elección por parte do alumnado, previa consulta co docente.  

Cada alumno/a debe ler obrigatoriamente, como mínimo, un libro por trimestre. Se o 

alumnado non le ningún destes libros poderá suspender a materia. 

   Traballos específicos: 

o Preparación individual dun texto expositivo sobre un tema que sexa do 

interese do estudante. Entregarase o traballo por escrito e exporase de xeito 

oral o seu contido para o resto da clase. 

o Realización en equipo dunha presentación sobre algún aspecto da literatura 

galega do período estudado. O mesmo ca no caso anterior, entregarase o 

traballo por escrito e exporase de xeito oral o seu contido para o resto da 

clase. 

   Realización de exercicios de reforzo, deberes e outros libros de lectura en clase 

que proporá o/a profesor/a. 

 Traballo e comportamento nas angueiras diarias da clase.  



    Actividades semanais que se vaian propondo para a casa: exercicios do libro 

de texto e das copias que se vaian entregando, redaccións... 

 Presentación do caderno de traballo. 

Tarefas voluntarias: 

 Representación dun fragmento dunha obra teatral. 

 Narración oral dun conto para o conxunto da clase. 

 Redacción dun diario. 

 Lectura de máis libros en galego. 

 Gravación dunha videocrítica sobre un filme ou obra literaria. 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

As clases desenvolveranse botando man da seguinte metodoloxía: 

 Utilización do libro de texto como elemento de apoio: Cereixo, A. e outros 

(2016): Lingua galega e literatura. 4º ESO. Barcelona: Teide. 

 Preparación de actividades para que, no maior número de sesións posibles, os 

estudantes estean motivados e concentrados facendo algo. “O que oio, esquézoo; o que 

leo, enténdoo; o que fago, apréndoo”, iso di un dito chinés e de cada vez estamos máis 

convencidos de que cómpre ser consecuentes con ese proverbio na preparación das 

clases. 

 Aquelas clases que sexan precisas para a presentación e explicación xeral do 

tema, deben estar acompañadas, no maior número posible de casos, da súa ilustración 

gráfica. Efectivamente, os estudantes seguen moito mellor as explicacións que haxa que 

realizar, se aparecen acompañadas de imaxes, que, doutra beira, fan máis doado o labor 

do mestre, ao se converteren en útiles elementos do guión da clase. Tamén nos pode 

resultar eficaz a visión de documentais cinematográficos para exemplificar as técnicas 

de comunicación máis eficaz que existen.  

 Traballaremos na elaboración progresiva dun amplo vocabulario visual. 

Empregaremos diversas sesións para traer á clase debuxos e fotografías para que os 

alumnos lles asignen o nome correcto. Os campos semánticos que aparecen no libro 

para a adquisición de léxico seguímolos como guía na elaboración do noso vocabulario 

visual, aínda que eliminaremos as verbas que consideremos innecesarias e incluiremos 

outras que nos parecen imprescindibles para un alumno que cursa 4º ESO. Poremos 

especial interese en conseguir a maior calidade fotográfica nas imaxes que traiamos á 



aula, para que por exemplo as especies animais ou vexetais sexan perfectamente 

identificables para o estudante. 

 Manexaremos acotío a prensa na aula.  

 Procurarase que un día na semana a aula funcione como un obradoiro de 

expresión, con dúas vertentes: por unha banda, a expresión escrita, co gallo de favorecer 

no alumnado a descuberta do seu propio potencial imaxinativo e o pracer por escribir; e 

por outra banda, a expresión oral: na vida diaria as actividades lingüísticas que máis se 

usan son as orais (no 45% das situacións comunicativas dedicámonos a escoitar, no 

30% a falar, no 16% a ler e no 9% a escribir). 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

De seguido ofrecemos algún dos materiais e recursos que empregaremos na aula: 

 Libro de texto obrigatorio: Lingua galega e literatura. 4º ESO. Editorial Teide. 

 Material fotocopiable achegado polo profesorado para completar aspectos de 

interese para o alumnado ou que cumpra reforzar e/ou ampliar. 

 Xornais. 

 Libros de lectura. 

 Dicionarios e enciclopedias. 

 Acceso a Internet. 

 Presentacións en Power point. 

 Vídeos e DVDs 

 Fotografías. 

 Gravacións musicais. 

 Bitácora de aula. 

 

7. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓNS E PROMOCIÓN  

 Tendo en conta os procedementos e instrumentos de avaliación sinalados no 

apartado 4.3, recollemos deseguido os criterios de avaliación, cualificacións e 

promoción:  

 A nota do estudante en cada avaliación será o resultado de calcular a media entre 

os exames escritos (cun peso do 70% sobre a nota global) e o resto de tarefas 

obrigatorias (cun peso do 30% e que puntuaremos de 0 a 10 do seguinte xeito: 

proba de lectura (2 puntos), traballos específicos por avaliación (3 puntos), 



traballo e comportamento na clase (2 puntos), actividades para a casa (2 puntos), 

caderno de traballo (1 punto).  

o Para efectuar a media, é preciso antes que en cada parte (exames, por 

unha banda, e resto de tarefas obrigatorias, pola outra) se obteña unha 

puntuación non inferior a 4. Cumprida esa circunstancia, o estudante que 

obteña de media unha cualificación igual ou superior a 5 terá a avaliación 

aprobada. 

 O alumnado que non lese algún dos libros de lectura obrigatoria, poderá 

suspender a avaliación e terá que dar conta deles na convocatoria final de xuño 

ou, de ser o caso, na convocatoria extraordinaria. 

 A realización axeitada dalgunha das tarefas voluntarias en cada avaliación 

poderá supor a suba de 1 punto sobre a nota media anterior. No caso de que se 

realicen varias desas angueiras, a nota media poderá arrequentarse 0,5 puntos 

amais. 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

Ofrécense una serie de preguntas que nos permiten ao profesorado avaliar o 

proceso de ensino e a práctica docente, tanto no que ten que ver coa nosa actuación con 

respecto ao alumnado como con aqueles aspectos que se recollen na programación. A 

finalidade deste exercicio é diagnosticarnos en sentido amplo como docentes e 

establecer estratexias de mellora. 

 Os indicadores de logro recollémolos en forma de preguntas que han servir para 

facernos reflexionar sobre este proceso global, e que expomos a seguir: 

 



Indicadores 
Valor 

1 2 3 4 

15. Obxectivos 

• Son concretos e están determinados axeitadamente nas unidades didácticas? 

• Inclúo os obxectivos xerais de área e coa numeración establecida na orde do currículo? 

• Quedan conectados cos criterios de avaliación e os seus indicadores, comprobando que 

todos os obxectivos serán abordados ao longo do curso? 

    

16. Competencias básicas 

• Especifico o tratamento xeral que se lle vai dar a cada competencia? 

• Expoño a contribución da área ao desenvolvemento das competencias? 

• Conecto cos criterios de avaliación e a súa concreción en indicadores, para poder ser 

avaliadas? 

• Presento desde a área estratexias para a animación á lectura e o desenvolvemento da 

comprensión e expresión oral e escrita? 

• Considero medidas para incorporar as TIC aos procesos de ensinanza e aprendizaxe? 

    

17. Contidos 

• Son coherentes cos propostos? 

• Son relevantes e están debidamente actualizados, están ben estruturados e 

secuenciados?  

• Preséntoos de forma integrada sen necesidade de diferenciar en conceptuais, 

procedimentais e actitudinais? 

• Vinculo os contidos con situacións reais, significativas, funcionais ou motivantes para 

o alumnado? 

    

18. Avaliación 

• Inclúo os criterios da área e coa numeración establecida na orde do currículo? 

• Concreto os indicadores de avaliación a partir da análise e desagrego os criterios do 

currículo? É suficiente para ser observables ou medibles? 

• Relaciono procedementos e instrumentos de avaliación variados? 

• Concreto os criterios de cualificación achegando un valor ponderado orientativo aos 

diferentes instrumentos de avaliación? 

• Ofrezo actividades de apoio, reforzo e recuperación para atender a diversidade tendo en 

conta as aprendizaxes consideradas como mínimas? 

• Autorregulo a propia aprendizaxe: uso da autoavaliación e a coavaliación polo 

alumnado? 

• Considero os procedementos para valorar e revisar a programación didáctica? 

    

19. Metodoloxía e planificación 

• Defino a miña metodoloxía e propoño o uso de métodos variados e diferentes recursos 

didácticos? 

• Fago un uso variado e coherente de diferentes métodos e estilos de ensino? 

• Dou estratexias para desenvolver procesos globalizados de ensino e aprendizaxe? 

• Esperto a curiosidade dos alumnos? Creo conflito cognitivo? 

• Ofrezo a axuda axeitada para facelos progresar no desenvolvemento dos seus esquemas 

cognitivos? 

• Contemplo metodoloxías que consideran o papel activo do alumno como factor 

decisivo da aprendizaxe? 

• A planificación temporal é adecuada á planificación xeral do centro e é factible? 

• Utilizo un sistema de control do desenvolvemento da programación semanal ou 

quincenal das súas actividades docentes? 

• Outórgolle importancia á investigación por parte do alumnado: metodoloxía de 

proxectos, descuberta guiada, resolución de problemas da vida cotiá, webquest…? 

• O número e a duración das actividades que propoño é o axeitado? 

• É proporcionado o nivel de dificultade das actividades propostas? 

• Causan interese para os alumnos as actividades ou están baseadas nos intereses dos 

alumnos? 

    



Indicadores Valor 

• Que fago para coñecer as características da clase? 

o Unha proba ao comezo do curso escolar 

o Ler os informes de anos anteriores 

o Á fin da avaliación é cando me decato das características do grupo canto a 

diversidade 

o É o xefe de estudos quen me achega toda a información que preciso 

o É na reunión de grupo onde obteño a información 

• Consulto a programación ao longo do curso escolar 

• Analizo e marco dentro da programación as competencias básicas e fundamentais da 

materia 

• Dou a coñecer a programación 

• Teño en conta o libro de texto á hora de facer a programación 

• Coincide a programación co que despois fago na clase? 

20. Materiais e recursos 

• Inclúo recursos didácticos, mesmo os materiais curriculares e libros de texto para o 

alumnado? 

• É flexible a organización dos recursos espazo-temporais, agrupamentos e materiais? 

• Contemplo tarefas e propostas didácticas contextualizadas en situacións ou problemas 

significativos, funcionais e motivantes para o alumnado? E metodoloxías de traballo 

cooperativo? 

• Os materiais e recursos previstos son coherentes coas posibilidades do centro e 

axeitados para a planificación prevista? 

• Os recursos previstos e/ou empregados na intervención didáctica facilitan a 

consecución dos obxectivos e o proceso de ensino? 

• Organizo os recursos en función do alumnado? 

• Utilizo nas actividades de ensino-aprendizaxe métodos e estratexias, incluíndo o uso de 

tecnoloxías audiovisuais, da información e da comunicación, para conseguir un ensino 

efectivo? 

    

21.  Outros aspectos 

• Planifiquei medidas axeitadas para a atención á diversidade do alumnado? 

• Teño en conta e planifico actividades extraescolares e complementarias axeitadas e 

relacionadas cos obxectivos de aprendizaxe? 

• Teño en conta a participación das familias dalgunha forma? 

• Inclúo temas de carácter transversal? 

• Esixo diferentes resultados segundo sexan as características de cada un? Ofrezo de 

forma individual a explicación que precisan? 

    

  

 

Instrumentos de recollida de datos: 

Empregaremos follas de rexistro onde se van anotando os aspectos máis salientables, á 

marxe do caderno e diario de aula do que dispoñemos, que permiten recoller por escrito 

anotacións de situacións producidas na clase e sobre as cales se pode reflexionar.  

Tamén serán facilitados ao longo do curso cuestionarios e enquisas ao alumnado, xunto 

con postas en común, coa finalidade de que a valoración sexa participativa e 

compartida. 



Será imprescindible analizar os resultados que se obteñen tras as probas de avaliación e 

diagnose do alumnado (exames parciais, controis, etc.), xa que nelas se ve reflectido un 

período de intervención concreto no proceso de ensino e aprendizaxe.  

De feito, tratarase na medida do posible de avaliar a porcentaxe en que se realiza a 

consecución dos contidos mínimos en cada avaliación. Isto vai permitir reflexionar 

sobre a actividade docente e valorar o proceso levado a cabo en cada momento.  

Momento en que se realiza a autoavaliación: 

Contemplamos esta avaliación en tres fases: 

7. Antes da súa aplicación: comprobando que todos os elementos 

curriculares están incluídos na programación, son idóneos e pertinentes.  

8. Durante a súa aplicación: a partir da aplicación real da programación, 

vanse observando, revisando e reorientando os distintos elementos ata 

asegurarse de que a aplicación na aula da programación funciona. Ao 

final de cada unidade didáctica realizaranse exercicios de repaso que nos 

han servir para avaliar o grao de consecución dos obxectivos marcados 

para cada unha. Consideraranse igualmente os resultados que se vaian 

obtendo en cada tarefa solicitada, en cada proba realizada e en cada 

exame. 

9. Despois da súa aplicación. Este será o mellor momento para avaliar a 

idoneidade das opcións adoptadas na programación, á vista das 

valoracións, ideas e anotacións obtidas durante a súa aplicación, o que se 

completará cos resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado. 

Medidas de mellora 

Os datos que se obteñan, en xeral, van servir para avaliar en todo o momento o proceso 

de ensino e a práctica docente, e para identificar aqueles aspectos que deben ser 

mellorados para adaptarse mellor ás necesidades do alumnado.  

Tanto a programación como a intervención na aula son factores, ao noso entender, que 

poden ser modificados sempre a partir dos resultados obtidos. É importante, pois, 

adoptar un punto de vista crítico que nos permita reflexionar sobre a nosa práctica co fin 

de acadar as melloras necesarias. 



9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DO 

SEU RESULTADO 

A través de distintos exercicios avaliaremos o nivel de competencia en lingua 

galega: 

- Comprensión escrita: lectura de texto con realización de actividades de 

comprensión (extracción de tema, idea central e secundarias, estrutura 

básica, opinión). 

- Expresión escrita: elaboración dunha redacción sobre un tema libre 

dunha extensión aproximada de 250 palabras. Valorarase o grao de 

corrección lingüística (ortografía e gramática), a adecuación, a 

coherencia e a cohesión, a claridade expositiva de ideas. 

- Expresión oral: coloquio durante os primeiros días en que se avalía o 

grao de soltura e corrección na lingua, e se detectan algúns dos 

problemas más comúns (interferencias). 

- Comprensión oral: reprodución de gravacións ou vídeos cuxa lingua sexa 

representativa de situacións reais (entrevistas, charlas, noticias, etc.), 

sobre as cales se realizarán preguntas oportunas de comprensión. 

- Análise do estado de coñecemento sobre os contidos da materia: durante 

o coloquio introduciremos preguntas relacionadas coa materia, o cal 

permite debuxar unha imaxe do estado de cousas previo ao curso. 

Logo desta análise, se os resultados non son os correspondentes ao nivel de lingua 

esperado para un estudante tipo de 4º de ESO, e dada a natureza da materia e os 

contidos previstos para o curso, deseñaranse un conxunto de exercicios axeitados que 

traballen de xeito individual os aspectos máis deficitarios detectados. Ademais, 

considerarase especialmente esta situación na proposta durante o curso de actividades e 

tarefas. 

Ademais, iranse recollendo nun documento os erros máis característicos cometidos ao 

inicio do curso polo alumnado nas probas escritas para que sexan eles mesmos quen 

vaian practicando e corrixindo os propios enunciados seleccionados. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Aplicaranse as medidas tomadas na sesión de avaliación inicial, contando coa 

colaboración do Departamento de Orientación e o profesorado de Pedagoxía 



Terapéutica. A actitude do profesor na materia de lingua galega e literatura será de 

permanente alento para que estudantado que precise máis tempo para a asimilación de 

conceptos e procedementos persevere e non se veña abaixo diante das dificultades. 

 De por parte, as tarefas voluntarias e os traballos específicos poden servir tamén 

para que os alumnado con alta capacidade poida desenvolver todo o seu talento e manter 

a motivación pola materia. 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, 

o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de ensino e aprendizaxe 

competencial débese abordar desde todas as materias de coñecemento e por parte das 

diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais 

como nos non formais e informais; o seu dinamismo reflíctese en que as competencias 

non se adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, senón que 

implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo 

maiores niveis de desempeño no seu uso. 

Un dos obxectivos básicos no ensino da materia de lingua galega e literatura é a 

consecución de individuos capaces de integrarse e participar activamente e con espírito 

solidario, na mellora da sociedade galega.  

Consecuentemente entendemos que os nosos estudantes deben ser quen de 

cuestionarse, e teñen a necesidade de atopar mecanismos de resolución de problemas 

que existen no mundo e na realidade que os envolve. As nosas alumnas e alumnos 

deben procurar estratexias que lles permitan en cada momento a toma de decisións ante 

os máis diversos problemas.  

Pensamos, ademais, que o ensino en xeral e o ensino de lingua galega e 

literatura, en particular, debe buscar o desenvolvemento dunha autonomía intelectual e 

socio-moral do estudantado que terá que ser quen de detectar as súas fortalezas e 

carencias na aprendizaxe, tendo en conta que precisan ampliar as competencias 

adquiridas en anos anteriores. Búscase, en última instancia, a formación de individuos 

que sexan quen de entender a aprendizaxe como un proceso a longo prazo, necesario e 

continuado ao longo de toda a vida. 

Finalmente, non podemos esquecer que a consolidación das habilidades 

lingüísticas trae aparellada unha maior facilidade á hora de enfrontarse a novos procesos 

de aprendizaxe, pois ao dominar estas destrezas, o estudantado resolverá os procesos 



cognitivos complexos de produción e comprensión de calquera área do currículo 

escolar. Entendemos, a partir de aquí, a transversalidade como forma de relacionar os 

contidos da nosa disciplina cos doutras, considerando os valores e actitudes implícitos 

neses contidos. Buscamos, xa que logo, unha maior unidade na educación global dos 

estudantes galegos que deben converterse en suxeitos activos e consciente nunha 

sociedade civil plural, democrática e europea. 

Pola natureza da materia, tanto para o ámbito de lingua (tipoloxía textual) como 

para o de literatura (análise textual), manéxanse distintos e numerosos textos escritos e 

material audiovisual que se han peneirar baixo o criterio de que aborden temas para a 

educación en valores.  

Amais, o libro de texto escollido para este curso contén unha escolma de textos 

de lectura e reflexión entre os cales se atopan temas como a educación para a igualdade 

entre os sexos, a tolerancia, o respecto, a convivencia, a emigración, a saúde, os 

sentimentos, a transmisión de estereotipos na publicidade, interculturalidade, etc., con 

anotacións e propostas propias sobre este asunto. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 Tentaremos levar a cabo unha serie de actividades ao longo do curso para os 

distintos grupos. Sobre este aspecto, véxase a proposta sobre as actividades 

programadas presentadas polo Departamento de Lingua Galega á vicedirectora do 

centro. 

 En termos xerais, o Departamento potencia dende o comezo de curso a 

actividade teatral entre o alumnado, coñecidas as enormes posibilidades que este recurso 

ofrece na mellora educativa en múltiples aspectos: memoria, expresión oral, control dos 

nervios á hora de falar en público, capacidade de integración, responsabilidade ao 

traballar en equipo, autoestima, creatividade... 

 Amais, en colaboración co Departamento de Filosofía traballaremos para que 

outro ano máis os nosos estudantes interpreten monólogos e dean a coñecer en todo o 

centro algunhas das personaxes femininas máis importantes da historia: Safo, Frida 

Kahlo, Rosalía de Castro, entre moitas outras. 

 A través do servizo de biblioteca do centro, e en colaboración con este, 

promoverase a participación do alumnado no Clube de lectura do centro, cuxa 

actividade se prolonga dende o mes de outubro e durante todo o curso con reunións 

periódicas. 



 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 Para facilitar o coñecemento da Programacións Didácticas, elaboradas por cada 

un dos departamentos do IES Ribeira do Louro, ao conxunto da comunidade educativa e 

en particular ao alumnado e ás súas familias, o centro pon a disposición da mesma as 

seguintes opcións: 

a) Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), todas as 

programacións dos departamentos didácticos están a disposición do alumnado e 

das persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal na Secretaría do Centro. 

b) Ademais, todas as programacións son publicadas na páxina web do centro 

que, neste aspecto, é actualizada anualmente. 

Cada departamento realiza unha presentación de materia, segundo o modelo Materia 

módulo, na que se recollen os aspectos más destacados da programación, tales como son 

os contidos temporalizados por avaliacións así como os materiais e instrumentos de 

avaliación por nivel e materia. Estas follas de presentación de materia: 

- Son publicadas tamén na páxina web do centro que, neste aspecto, é 

actualizada anualmente;  

- unha copia das mesmas entrégase a todo o alumnado ao comezo do curso; ás 

persoas ás que lles corresponda a titoría legal, durante a primeira reunión de 

acollida ás familias como se recolle no do plan de convivencia. 

- Queda dispoñible en cada unha das aulas para información ao alumnado na 

propia aula desde os primeiros días do curso. 

-Posibilidade de consulta directa, por parte dos estudantes e pais, da 

programación no propio centro. 

-Posibilidade de acceso para consulta da programación na web do centro. 

 

Os criterios utilizados no instituto para avaliar a programación son os seguintes: 

-Adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características 

e necesidades do alumnado. 

-Adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características 

e necesidades do alumnado. 



 Cando se considere que a programación é mellorable nestes aspectos, será 

necesaria unha reflexión por parte do Departamento para localizar as causas do 

problema e a busca de solucións. As ditas accións de mellora figurarán na memoria 

final de curso para telas en conta na elaboración da programación do curso seguinte, 

onde ademais se recollerá o grao de desenvolvemento da programación didáctica, 

que no caso de ser inferior a un 75 % tamén requirirá unha reflexión por parte do 

Departamento de Lingua galega. 

 O desenvolvemento da programación didáctica analízase tamén nas sesións 

de avaliación, nas cales se dá conta da conformidade ou non neste aspecto nos distintos 

cursos para unha posterior avaliación no Departamento en caso de que se detecte unha 

non conformidade. 

 Os tres aspectos analizaranse a través do documento Avaliación dos 

procesos de ensinanza e da práctica docente que todos os membros do Departamento 

cobren nas avaliacións correspondentes e que é obxecto de reflexión nas reunións de 

departamento posteriores. 

 

14. PLAN DE LECTURA 

 As propias características curriculares da nosa materia fan da lectura unha 

actividade esencial, polo que esta estará presente permanentemente na aula: escolma de 

textos, pezas teatrais... Por unha banda, o alumnado de 4º de ESO deberá ler cada 

trimestre un libro de carácter obrigatorio. Por outra banda, participarase nunha 

actividade deseñada para todo o instituto, na cal un día á semana, durante unha hora de 

clase, o alumnado (e tamén o profesorado) deberá ler algún libro do seu agrado.  

 Tamén debemos salientar o Plan Lector do Centro, onde un grupo voluntario de 

alumnos/as de diferentes cursos realizan a lectura dalgúns textos ou libros 

seleccionados, dos cales se comentan distintos aspectos literarios. Esta actividade faise 

en colaboración co Departamento de Lingua española. 

 

15. TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC 

A adquisición de destrezas básicas na utilización das novas tecnoloxías permite o 

acceso a recursos e fontes de información e comunicación fundamentais hoxe para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Así pois, preséntanse algunhas destrezas 

básicas no manexo diario do ordenador para este curso como son: a creación dunha 



conta de correo electrónico e a utilización para tarefas da clase se Lingua galega e 

literatura, o uso responsable da rede, a elaboración de presentacións dinámicas con 

contido relevante (PowerPoint, Prezi, etc.) e o manexo e participación na bitácora de 

aula (http://xunqueiros.blogspot.com.es/), entre outras tarefas. 

 

16. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFORZO E PENDENTES 

 O alumnado que teña que recuperar a materia pendente realizará, se se considera 

necesario, actividades de reforzo e de apoio que lle permitan superala ao longo do curso.  

 En todo caso, informaráselle de que amais da proba extraordinaria de maio, pode 

ir facendo probas ou tarefas específicas por avaliación. 

1. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Ser quen de interpretar o contido dun texto. 

 Conseguir de forma gradual, ó longo do ciclo un dominio aceptable das normas 

ortográficas: grafías e signos de puntuación e acentuación.  

 Ser quen de interpretar o contido dun texto. 

  Expresar de xeito correcto e coherente as propias ideas e opinións de forma 

oral e escrita. 

 Ampliación gradual do caudal léxico. 

 Saber distinguir as distintas categorías gramaticais estudadas e os elementos da 

oración. 

 Saber extractar as ideas principais dun texto escrito e elaborar esquemas. 

 Posuír conceptos histórico-literarios sobre as distintas etapas, autores e 

movementos literarios. 

 2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Comprender discursos orais e escritos. 

 Resumir oralmente e por escrito o contido de textos orais e por escrito. 

 Captar as ideas esenciais e intencións de textos orais e escritos, de diferente tipo 

e nivel de formalización, achegando unha opinión persoal. 

 Expresarse de maneira correcta e clara, con certa fluidez e empregando o 

vocabulario apropiado á situación de comunicación. 

 Producir diferentes tipos de textos: narrativos, descritivos, expositivos e 

argumentativos con corrección ortográfica, gramatical e textual. 

http://xunqueiros.blogspot.com.es/


 Identificar expresións que denoten algunha forma de discriminación social, 

sexual, racial, relixiosa, e propoñer alternativas que eviten o uso das mesmas.  

 Identificar algúns trazos característicos nun texto literario. 

 Interpretar o significado dun texto literario e expresalo correctamente de forma 

oral e escrita. 

 Elaborar informes e participar en debates sobre cuestións de actualidade, 

manifestando rigor crítico, tolerancia e solidariedade. 

 Comparar informacións dun mesmo tema procedentes de distintas fontes e 

incorporalas no seu traballo. 

 

MATERIA PENDENTE: 

 O alumnado coa materia pendente deberá realizar as probas de avaliación, ben 

de forma opcional en cada trimestre, ou senón de forma obrigatoria nos exames que se 

establecen en maio. 

 A materia esixida será a impartida no curso anterior, e que se corresponde coas 

unidades explicadas e recollidas na memoria de fin de curso. Ademais tamén se 

poderán realizar diversos traballos que sinalará o profesor/a. O cómputo global será, 

por tanto, a suma dos exames da materia mailos traballos, se é o caso; debendo 

contabilizar o 60% os exames e o 40% restante os traballos. Para aprobar a 

cualificación mínima será de 5. 

CURSO ORDINARIO: 

 No caso do alumnado de ensino ordinario serán cualificados en cada avaliación a 

través de 2 controis (mínimo) da materia impartida, maila suma de diversas 

cualificacións como: traballos presentados, libro/s de lectura realizada, exercicios de 

clase, expresión oral, expresión escrita, comportamento en clase. Ademais están 

obrigados á lectura dun libro (narrativo, sobre todo) por trimestre; pois de non realizala 

podería dar lugar a un suspenso. 

 A materia esixida neste curso, por trimestre, corresponde aos 3 temas do libro de 

texto (9 no curso), seleccionándose diversos apartados, porque normalmente non se 

poden abarcar minuciosamente tódolos aspectos expostos neles. Á parte tamén se 



contemplan algúns apuntes expostos na clase, exercicios, etc.; xa oralmente, xa por 

medio do ordenador, fotocopias ou outro tipo de material. 

 A cualificación global do trimestre obterase coa media dos 2 exames (como 

mínimo) e mais a suma das cualificacións (positiva ou negativa) dos traballos 

realizados, dos exercicios de clase, dos traballos de libros (1 como mínimo por 

avaliación), da atención e/ou interese prestados en clase, da expresión oral (en galego), 

así como do comportamento na aula. O cómputo total mínimo para superar a materia 

corresponderá a un 5, ata un máximo de 10 puntos, que se contabilizarán do seguinte 

xeito: 

 Exames materia: 60% 

 Traballos de libro/s e tema/s: 20% 

 Traballos clase, exercicios, presentación cadernos, comportamento, etc.: 20% 

 Todos aqueles alumnos/as que suspendan algunha/s avaliación/s terán a 

oportunidade de recuperala/s nos exames que se realizarán no mes de xuño, 

especificándose nos mesmos a materia de cada trimestre. 

 Tamén se pon en coñecemento do alumnado ao comezo do curso, que a lectura 

obrigatoria dun libro por trimestre (3 en total no curso, fóra dos previstos para 

traballos), podería supor o suspenso da materia en xuño, se lle falta por ler algún; polo 

que tería, neste caso, que recuperalo/s en setembro. 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LINGUA GALEGA E 

LITERATURA - 1º BACHARELATO 

 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A lingua, en termos xerais, é un instrumento de comunicación e de interacción 

social, e sérvenos fundamentalmente para estar no mundo e participar del. Grazas a ela, 

tamén podemos pensar e relacionar, manifestar dúbidas, emocións e opinións; por 

medio da lingua creamos, conservamos e transmitimos coñecemento, imos construíndo 

unha forma de vida e pensamento, e conformando un patrimonio cultural.  

Neste marco, a formación do alumnado en lingua galega percíbese necesaria para a 

comunicación e o desenvolvemento persoal no ámbito intelectual e na vida social e 

profesional. Ao mesmo tempo, a adquisición da competencia comunicativa en galego 

posibilita a madurez de pensamento e a obtención de ferramentas de cara a posibles usos 

creativos e lúdicos da lingua, o que permite achegar a persoa ao patrimonio literario e 

cultural da comunidade. 

A sociedade moderna esixe, cada vez máis, o dominio das destrezas comunicativas 

básicas. Visto que a lingua é un instrumento fundamental de poder e de liberdade, quen 

se sabe expresar correctamente, quen coñece en todo o momento o significado exacto 

das palabras e é quen de comunicar o seu pensamento dunha maneira clara e precisa, 

convértese nunha persoa dificilmente manipulable.  

Así pois, a finalidade principal deste ámbito debe ser acadar o dominio da lingua 

galega na súa vertente oral e escrita, alén de perseguir que o estudante asimile as 

estratexias de comunicación que o poidan axudar nas súas relacións cos demais a 

resolver os conflitos dun xeito construtivo. Traballar as competencias básicas de 

comprensión (entende e le) e expresión (escribe e fala) para o nivel de bacharelato, e 

realizar análises críticas de textos debe ser unha actividade esencial no noso ámbito. Á 

par, promoverase a lectura como fonte de pracer e de ampliación de experiencias, así 

como a posibilidade de utilizar as obras que se vaian traendo á clase como modelos para 

estimular a creación literaria entre os propios alumnos e alumnas. 

Terase presente tamén a senlleira situación social que vive o galego, polo que unha 

meta esencial debe ser traballar para a eliminación dos posibles prexuízos lingüísticos 



sobre o idioma galego, de cara a gañar novos falantes conscientes para a lingua propia 

de Galiza. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE  

A través dos contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do curso búscase 

que o alumnado traballe as distintas competencias:  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 A comprensión oral e a comprensión escrita mediante a escoita e a lectura de 

textos de diversa índole e a escoita atenta das explicacións nas situacións 

comunicativas da aula.   

 A expresión oral e a expresión escrita mediante a elaboración de textos propios 

orais ou escritos cun vocabulario e unhas estruturas lingüísticas precisos e de 

forma coherente e adecuada a cada situación comunicativa. 

 A adquisición de habelencias que permitan o uso pleno da lingua nun amplo 

abano de contextos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

(CMCCT) 

 Presente naquelas unidades, lecturas e traballos en que se inclúen textos 

relacionados co medio e a ciencia. 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

 Utilización de ferramentas en soportes variados para mellorar as habelencias de 

obtención de información, para solicitar información ou mesmo para ampliar os 

contidos ou traballar os medios de comunicación: dicionarios, correctores 

ortográficos, enciclopedias, xornais dixitais, bibliotecas virtuais, catálogos de 

publicacións, versión dixital do libro de texto e encerado dixital, etc. 

 Adquisición dos coñecementos axeitados para peneirar, analizar criticamente, 

organizar, relacionar e sintetizar a información co fin de transformala en 

coñecemento. 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

 O carácter abstracto dunha gran parte dos contidos que se traballan en Lingua 

implican unha necesaria xestión dos estilos de aprendizaxe e os recursos e 



motivacións persoais, e un desenvolvemento das estratexias de comprensión por 

parte do alumnado.  

 Así mesmo, os estudantes enfróntanse ao seguimento dunha aprendizaxe pautada 

e á reflexión creativa, crítica e emocional, especialmente nas análises e 

comentarios dos textos.  

 A posibilidade de autoavaliar os obxectivos de aprendizaxe e de tomar 

conciencia dos procesos de aprendizaxe están sempre presentes nas actividades 

de repaso e nos resumos das unidades. Todo iso fai que a competencia aprender 

a aprender se traballe en practicamente todos os apartados do curso. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

 Comprensión crítica da realidade, así como o coñecemento e exercicio dos 

valores democráticos e dos dereitos civís. 

 Adquisición de habelencias para compartir e respectar saberes e referencias 

culturais. 

 Mellora na práctica de normas sociais de convivencia e no emprego da 

negociación para chegar a acordos. 

 Recoñecemento e o respecto da diversidade de ideas e opinións nos traballos de 

tipo colaborador de diálogo e debate e das vertidas, especialmente, nos ensaios e 

nos artigos de opinión.  

 Establecemento dunha escala de valores desde a que emitir xuízos críticos e 

fundamentados sobre os textos.  

 Traballarán tamén esta competencia ao valorar a riqueza cultural da realidade 

plurilingüe da Península Ibérica e ao establecer a relación da realidade histórica 

e a literatura. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

 Achega de ideas, análise sistemática, aplicación do aprendido para xerar novas 

posibilidades, creación de textos, elección de recursos, etc.  

 Participación nas actividades, resolvendo cuestións lingüísticas, construíndo 

oracións, realizando as análises de texto pautadas, creando textos propios ou 

achegándose aos recursos diversos que se ofrecen na web. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 



 Creación, comprensión, apreciación e valoración con criterio de todo tipo de 

manifestacións artísticas. 

 Coñecemento e valoración da diversidade lingüística e a expresividade popular 

da fala como unha riqueza cultural. 

 Apreciación cultural e a educación do gusto polo patrimonio artístico, cultural e 

literario. 

 

Relación das competencias clave cos estándares de aprendizaxe avaliables da materia: 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

 LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal ou informal, 

producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

 CLL 

 

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

 CAA 

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

 CAA 

 LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas concretas relativas á comprensión de textos orais.  CCL 

 CAA 

 LGB1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación, charla ou conferencia.  CCL 

 CSC 

 LGB1.2.3. Recoñece as distintas estratexias de organización do contido nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do 

ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 

 CAA 

 LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se desprenden da 

exposición oral. 

 CAA 

 LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes de programas de radio e televisión (entrevistas, 

documentais, series e películas). 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

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

comunicación social. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais.  CCL 

 CAA 

 CSC 

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

 

 LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral; respecta as quendas e as opinións alleas.  CSC 

 LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada 

(mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

 CSC 

 CCL 

 CSIEE 

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

 CCL 

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

 CSIEE 



Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical.  CCL 

 

 LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.   CCL 

 CSC 

 LGB1.5.5. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a 

linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación 

atractiva e innovadora.  

 CAA 

 CD 

 CCL 

 LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical.  CCL 

 LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras comodín.   CCL 

 LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en textos expositivos.  CCL 

 CSC 

 LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención comunicativa, o tema e o xénero textual.  CSC 

 CSIEE 

 

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

coherencia, cohesión e corrección. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a 

colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 

palatal xordo). 

 CCL 

 

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

 LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.  CCL 

 LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras.  CCL 

 CSC 

 CSIEE 

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

linguaxe non discriminatoria. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

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

conversas informais. 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, ambigüidades, mal uso 

dos rexistros pobreza léxica, fonética e entoación inadecuada) e identifica interferencias lingüísticas e desviacións da 

norma. 

 CCL 

 CAA 

 

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

 CSEIEE 

 LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na produción oral allea e produce discursos 

orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega.  

 CCL 

 CAA 

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

 CCL 

 CSC 

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

 CCL 

 CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir   



Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais.  CCL 

 CAA 

 LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do/da autora e emite opinións e xuízos sobre a 

mensaxe. 

 CCL 

 CSC 

 LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema xerarquizado das ideas do texto.  CCL 

 LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión e complementar a información do 

texto. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada.  CCL 

 LGB2.2.2. Identifica e describe as características lingüísticas dos distintos tipos de rexistro.  CCL 

 LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas producións.  CCL 

 CSC 

 LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística.  CCL 

 LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  CCL 

 LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de materiais de consulta (dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos 

argumentativos e expositivos (ensaios). 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter expositivo e argumentativo, de tema especializado, propios do ámbito 

educativo ou de divulgación científica e cultural. 

 CCL 

 LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias de textos de carácter expositivo e argumentativo propios do 

ámbito educativo. 

 CCL 

 LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos textos expositivos e argumentativos de tema especializado e valóraos en 

función da intención comunicativa do/da autor/a, do tema e do xénero textual. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical.  CCL 

 LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras comodín.  CCL 

 LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de opinión.  CCL 

 CSC 

 LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os elementos de persuasión dos anuncios.  CCL 

 CSC 

 LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos discriminatorios dos textos publicitarios.  CCL 

 CSC 

 LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 

descritivos e produce outros textos similares. 

 CCL 

 

 LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos 

textos expositivos. 

 CCL 

 LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 

textos narrativos. 

 CCL 

 LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 

textos argumentativos. 

 CCL 

 LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 

textos dialogados. 

 CCL 

 LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a información relevante mediante fichas-resumo.  CCL 

 CD 

 CAA 

 LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e revisa o proceso de escritura con axuda de ferramentas dixitais.  CCL 

 CD 



Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a pé 

de páxina, bibliografía. 

 CCL 

 CD 

Bloque 3. Funcionamento da lingua  

 LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos de Lingüística Xeral para comprender e analizar textos alleos de distintos ámbitos e 

para producir, compor e revisar textos propios e de temáticas diversas vinculados á comunicación e á linguaxe. 

 CCL 

 LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo 

lingüístico e diversas disciplinas lingüísticas. 

 CCL 

 LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da intención comunicativa.  CCL 

 CSC 

 LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación comunicativa e aplícao nas súas producións orais e 

escritas. 

 CCL 

 CSC 

 LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, 

adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo nun texto, relacionándoos coa intención comunicativa, 

coa tipoloxía textual, así como con outros compoñentes da situación comunicativa. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a t ipoloxía 

textual, así como con outros compoñentes. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das perífrases e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a 

tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

 CCL 

 CAA 

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

 CAA 

 LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das locucións adverbiais e relaciona a súa presenza coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía 

textual, así como con outros compoñentes. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.10.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos 

ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 LGB3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 CCL 

 CAA 

Bloque 4. Lingua e sociedade   

 LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego respecto a elas.  CCL 

 CSC 

 LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica.  CCL 

 CSC 

 CCEC 

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

perspectiva galega. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB4.2.3. Diferenza e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua minorizada, conflito 

lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do ecolingüismo. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das linguas romances.  CCL 

 LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao longo da historia (substrato, estrato e superestrato).  CCL 

 CSC 



Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo.  CCL 

 LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente.  CCL 

 LGB4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do galego antigo.  CCL 

 

 LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo así como a súa situación sociolingüística.  CCL 

 CSC 

 LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios e literarios.  CCL 

 LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describe o seu 

contexto e identifícao en textos. 

 CCL 

 LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio así como a súa situación sociolingüística.  CCL 

 CSC 

 LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da lingua no desenvolvemento posterior do galego.  CCL 

 CSC 

 LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non literarios e literarios.  CCL 

 LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o século XIX ata 1916).  CCL 

 LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde o século XIX ata 1916) así como a súa situación 

sociolingüística. 

 CCL 

 CSC 

 LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego moderno (desde o século XIX ata 1916) no desenvolvemento 

posterior da lingua. 

 CCL 

 CSC 

 LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o século XIX ata 1916) en documentos non literarios e literarios.  CCL 

 LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se describen e analizan textos anteriores a 1916.  CCL 

Bloque 5. A literatura.   

 LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", caracteriza os diferentes xéneros e analiza os seus principais recursos formais e 

describe a cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 

 CCL 

 LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e estruturais definitorios.  CCL 

 LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da historia da literatura galega.  CCL 

 LGB5.2.1. Define "literatura galega de tradición oral" e as súas principais concrecións xenéricas, concreta a historia da súa vitalidade 

e mais as principais manifestacións e compilacións nos diferentes períodos históricos ata a actualidade. 

 CCL 

 LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura galega de tradición oral e identifica os seus principais trazos 

formais, estruturais e temáticos. 

 CCL 

 LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, 

define as características principais e analiza a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 

relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

 CCL 

 LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura medieval, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en 

relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL 

 LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualiza sociohistórica e 

sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describe e analiza as obras e os/as autores/as principais. 

 CCL 

 LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do galego medio, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 

ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL 

 LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento: contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a 

produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e describe e analiza as obras e os/as autores/as 

principais deste período. 

 CCL 

 LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento como do Rexurdimento 

pleno e a literatura de comezos do século XX ata 1916), caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en 

relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

 CCL 

 



 

 

 

3. OBXECTIVOS PARA O CURSO 

Os obxectivos específicos que establece a lei para a adquisición das destrezas básicas 

que debe manexar o alumnado resumímolos nos catro bloques de contidos seguintes: 

Comunicación oral: escoitar e falar   

- Adquirir habilidades para comunicar con precisión as ideas propias. 

- Realizar discursos elaborados e adecuados á situación comunicativa. 

- Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas. 

Comunicación escrita: ler e escribir 

- Aplicar estratexias de lectura para achegarse a textos con diferentes graos de 

complexidade. 

- Entender textos de diversos xéneros. 

- Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos. 

- Desenvolver o pensamento crítico e creativo.  

- Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de 

borradores, revisión e redacción.  

- Escribir textos coherentes e adecuados. 

Coñecemento da lingua 

- Utilizar os mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto da lingua. 

- Interiorizar e usar adecuadamente as regras ortográficas e gramaticais. 

- Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e 

expresivos dentro dun discurso, dun texto e dunha oración.  

- Recoñecer as relacións gramaticais entre as palabras e os grupos de palabras dentro 

do texto. 

- Afondar nas relacións textuais que fundamentan o discurso. 

- Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua. 

Educación literaria 

- Formarse como lectores cultos e competentes.  



- Ler, comprender e interpretar os textos literarios máis representativos da literatura 

galega. 

- Achegarse aos xéneros literarios. 

- Establecer as relacións entre o contexto sociocultural e a obra literaria.  

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura galega e universal. 

- Desenvolver o gusto pola lectura de obras en xeral e de obras da literatura galega e 

universal de todos os tempos. 

 

4. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Preséntanse relacionados cos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, 

competencias e unidades do temario en que se desenvolven. 

 

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar   

 b 

 d 

 e 

 B1.1. Comprensión, 

interpretación e 

valoración de 

textos orais e 

audiovisuais de 

natureza diversa. 

 Realización de actividades de 

expresión e 

comprensión 

oral. 

 Audición da versión musicada de 

poemas. 

 Recollida de textos de tradición 

oral. 

 

 B1.1. Comprender, interpretar e 

valorar diferentes 

tipos de 

discursos orais e 

audiovisuais. 

 Escoitar con atención e respecto 

as exposicións 

orais dos seus 

compañeiros e 

compañeiras. 

 Comprender as exposicións orais 

presentadas por 

outros membros 

do grupo. 

 Valorar as versións musicadas de 

poemas. 

 Recoller textos da tradición oral. 

 LGB1.1.1. Identifica a intención 

comunicativa, a idea 

principal e as 

secundarias, de 

calquera texto oral, 

formal ou informal, 

producido na variante 

estándar ou en calquera 

das variedades 

dialectais. 

 Mostra explicitamente a comprensión 

das exposicións orais 

presentadas polo resto 

do alumnado. 

 CLL 

 

 3 

 5 

 10 

 13 

 LGB1.1.2. Recolle as ideas 

fundamentais e secundarias en 

resumos, esquemas ou mapas 

conceptuais. 

 Escoita con atención e respecto as 

exposicións orais dos 

seus compañeiros e 

compañeiras. 

 Toma notas sobre diversos aspectos 

das exposicións orais. 

 CCL 

 CAA 

 

 1 a 21 

 LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e 

emite xuízos críticos sobre discursos 

orais de distinta natureza. 

 Avalía as exposicións orais do resto 

do grupo. 

 Escoita con atención e respecto a 

interpretación musical. 

 Emite unha valoración persoal con 

criterios razoados. 

 CCL 

 CAA 

 3 

 5 

 10 

 b 

 d 

 e 

 B1.2. Comprensión, 

interpretación e 

valoración de 

textos 

expositivos e 

 B1.2. Comprender, interpretar e 

valorar textos 

orais de carácter 

expositivo e 

argumentativo 

 LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun 

texto ou responde 

preguntas concretas 

relativas á comprensión 

de textos orais. 

 CCL 

 CAA 

 3 

 5 

 10 



Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

argumentativos 

sobre temas 

especializados do 

ámbito 

educativo. 

 Síntese do contido dun texto e 

resposta a 

preguntas 

concretas 

relativas á 

comprensión de 

textos orais. 

 A exposición oral planificada. 

 Comprensión das ideas 

principais e 

contidos relevan- 

tes dunha 

presentación, 

charla ou 

conferencia. 

 Recoñecemento das distintas 

estratexias de 

organización do 

contido nunha 

exposición oral 

sobre un tema 

especializado 

propio do ámbito 

educativo ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

 O debate: pautas para a súa 

organización. 

 O faladoiro ou coloquio. 

 Escoita activa, toma de notas e 

formulación de 

preguntas coa 

intención de 

aclarar ou 

ampliar ideas 

que se 

desprenden da 

exposición oral 

sobre temas 

especializados 

(conferencias, 

clases, charlas, 

presentacións e 

videoconferencia

s). 

 Sintetizar o contido dun texto ou 

responder 

preguntas 

concretas 

relativas á 

comprensión de 

textos orais. 

 Comprender as ideas principais e 

contidos 

relevantes dunha 

presentación, 

charla ou 

conferencia. 

 Recoñecer as distintas estratexias 

de organización 

do contido nunha 

exposición oral 

sobre un tema 

especia- lizado 

propio do ámbito 

educativo ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

 Elaborar un guión para un debate 

organizando de 

forma clara e 

convincente os 

seus argumentos. 

 Escoitar de maneira activa, tomar 

notas e formular 

preguntas coa 

intención de 

aclarar ou 

ampliar ideas 

que se 

desprenden da 

exposición oral. 

 LGB1.2.2. Comprende as ideas 

principais e contidos 

relevantes dunha 

presentación, charla ou 

conferencia. 

 CCL 

 CSC 

 3 

 5 

 10 

 LGB1.2.3. Recoñece as distintas 

estratexias de 

organización do 

contido nunha 

exposición oral sobre 

un tema especializado 

propio do ámbito 

educativo ou de 

divulgación científica e 

cultural. 

 CAA  5 

 LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, 

toma notas e formula 

preguntas coa intención 

de aclarar ou ampliar 

ideas que se 

desprenden da 

exposición oral. 

 CAA  5 

 b 

 d 

 e 

 h 

 B1.3. Comprensión, 

interpretación e 

valoración de 

textos orais 

procedentes dos 

medios de 

comunicación 

social 

(entrevistas, 

documentais, 

series e 

películas). 

 Recoñecemento da intención 

comunicativa, as 

ideas principais e 

relevantes de 

programas de 

radio e televisión 

(entrevistas, 

documentais, 

series e 

películas). 

 Identificación das características 

propias dos 

principais 

xéneros 

informativos e de 

opinión 

procedentes dos 

medios de 

comunicación 

 B1.3. Comprender, interpretar e 

valorar textos 

orais e 

audiovisuais dos 

medios de 

comunicación 

(entrevistas, 

documentais, 

series e 

películas). 

 Recoñecer a intención 

comunicativa, as 

ideas principais e 

relevantes de 

programas de 

radio e televisión 

(entrevistas, 

documentais, 

series e 

películas). 

 Identificar as características 

propias dos 

principais 

xéneros 

informativos e de 

opinión 

procedentes dos 

medios de 

comunicación 

social. 

 Analizar os recursos verbais e 

 LGB1.3.1. Recoñece a intención 

comunicativa, as ideas 

principais e relevantes 

de programas de radio 

e televisión 

(entrevistas, 

documentais, series e 

películas). 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 3 

 5 

 10 

 LGB1.3.2. Identifica as características 

propias dos principais 

xéneros informativos e 

de opinión procedentes 

dos medios de 

comunicación social. 

 CCL 

 CSC 

 5 

 6 

 7 

 LGB1.3.3. Analiza e explica os 

recursos verbais e non 

verbais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 7 

 8 

 9 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

social. 

 Análise dos recursos verbais e 

non verbais. 

non verbais. 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B1.4. Desenvolvemento de 

habilidades de 

escoita activa, 

cunha actitude de 

interese, de 

cooperación e de 

respecto. 

 Deseño en grupo dunha campaña 

publicitaria. 

 Escoita e análise dunha 

exposición oral. 

 B1.4. Desenvolver habilidades 

de escoita activa, 

para identificar 

os recursos que 

proporcionan 

adecuación, 

coherencia e 

cohesión ao 

texto.. 

 Coñecer, valorar e aplicar as 

normas de 

cortesía que 

rexen a 

comunicación 

oral. 

 Participar activamente no 

traballo en 

grupo. 

 Tomar notas sobre diversos 

aspectos dunha 

exposición oral. 

 Avaliar, coa axuda dun 

cuestionario, as 

intervencións 

orais do resto do 

alumnado. 

 Avaliar a linguaxe e recursos 

empregados 

polos outros 

membros do 

grupo na 

exposición oral. 

 Mostrar respecto ante as 

intervencións 

alleas. 

 Comentar a articulación e 

entoación 

adoptadas nas 

exposicións 

orais. 

 LGB1.4.1. Identifica os recursos que 

proporcionan 

adecuación, coherencia 

e cohesión ao discurso. 

 Avalía a linguaxe e os recursos 

empregados polos 

outros membros do 

grupo na exposición 

oral.  

 CCL 

 

 1 

 5 

 10 

 LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as 

normas que rexen a 

cortesía na 

comunicación oral; 

respecta as quendas e 

as opinións alleas. 

 Escoita con actitude respectuosa os 

demais membros do 

grupo. 

 Respecta as quendas de fala. 

 Amosa respecto polas opinións alleas. 

 Participa de xeito activo na posta en 

común de ideas. 

 CSC  3 

 5 

 9 

 10 

 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. 

 Comenta a articulación e entoación 

adoptadas nas 

exposicións orais. 

 CSC 

 CCL 

 CSIEE 

 3 

 5 

 10 

 d 

 e 

 g 

 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. 

 Práctica de expresión oral 

planificada. 

 Simulación dun telexornal. 

 Creación dunha retesía. 

 Emitir a súa opinión de forma 

clara, 

gramaticalmente 

correcta e no 

rexistro 

 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. 

 Planificar un texto oral. 

 Consultar fontes de información 

e revisar os 

borradores. 

 Producir un discurso adecuado, 

coherente e ben 

cohesionado. 

 Presentar contidos de forma clara 

 LGB1.5.1. Planifica os seus textos 

orais e produce 

discursos adecuados, 

coherentes e ben 

cohesionados. 

 CAA 

 CCL 

 3 

 5 

 10 

 LGB1.5.2. Consulta fontes de 

información diversas e 

revisa os borradores e 

esquemas. 

 CAA 

 CSIEE 

 1 a 21 

 LGB1.5.3. Presenta os contidos de 

forma clara e ordenada 

e con corrección 

gramatical. 

 CCL 

 

 1 a 21 

 LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado 

á situación 

comunicativa.  

 CCL 

 CSC 

 7 

 LGB1.5.5. Emprega axeitadamente os 

elementos prosódicos e 

(entoación e pronuncia 

axeitada, pausas, ton, 

timbre e volume), a 

linguaxe corporal 

(mirada e posición do 

corpo) así como o 

autocontrol das 

emocións ao falar en 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 3 

 5 

 10 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

adecuado, e 

empregar 

argumentos 

lóxicos. 

 Facer un uso adecuado dos 

elementos 

prosódicos e da 

súa linguaxe 

corporal e 

manifestar 

autocontrol das 

emocións ao 

falar en público. 

 Emisión de opinións de forma 

clara, 

gramaticalmente 

correcta e no 

rexistro 

adecuado, e 

emprego de 

argumentos 

lóxicos. 

 Uso adecuado dos elementos 

prosódicos e da 

súa linguaxe 

corporal e 

autocontrol das 

emocións ao 

falar en público. 

e ordenada e 

gramaticalmente 

correctos. 

 Empregar axeitadamente os 

elementos 

prosódicos e a 

linguaxe corporal 

e manter un 

control das 

emocións ao 

falar en público. 

 Empregar as TIC para 

documentarse e 

elaborar unha 

presentación 

atractiva. 

 Expoñer oralmente unha noticia 

no rexistro 

adecuado, de 

forma clara e 

gramaticalmente 

correcta e cunha 

linguaxe corporal 

axeitada. 

 Emitir a súa opinión de forma 

clara, 

gramaticalmente 

correcta e no 

rexistro 

adecuado, e 

empregar 

argumentos 

lóxicos. 

 Facer un uso adecuado dos 

elementos 

prosódicos e da 

súa linguaxe 

corporal e 

manifestar 

autocontrol das 

emocións ao 

falar en público. 

público. 

 Emite a súa opinión de forma clara,  

gramaticalmente 

correcta e no rexistro 

adecuado, e emprega 

argumentos lóxicos. 

 Fai un uso adecuado dos elementos 

prosódicos e da súa 

linguaxe corporal e 

manifesta autocontrol 

das emocións ao falar 

en público. 

 LGB1.5.6. Emprega as TIC para 

documentarse 

bibliograficamente, 

revisar 

gramaticalmente o 

texto e elaborar unha 

presentación atractiva e 

innovadora.  

 CAA 

 CD 

 CCL 

 1 a 21 

 e 

 g 

 i 

 l 

 B1.6. Presentación oral de textos 

expositivos e 

argumentativos, 

do ámbito 

educativo e de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

 Desenvolvemento dun tema do 

currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

gramatical. 

 Emisión da opinión sobre un 

tema do 

currículo con 

rigor, claridade e 

corrección. 

 Emprego dun rexistro adecuado 

na súa produción 

oral, evitando o 

uso de 

coloquialismos e 

palabras 

comodíns. 

 Adecuación o texto segundo a 

intención 

comunicativa, o 

tema e o xénero 

textual 

 B1.6. Expor oralmente con rigor 

e claridade un 

tema 

especializado de 

textos do ámbito 

educativo ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

 Desenvolver un tema do 

currículo con 

rigor, claridade e 

corrección 

gramatical. 

 Emitir a súa opinión sobre un 

tema do 

currículo con 

rigor, claridade e 

corrección. 

 Evitar o uso de coloquialismos e 

palabras 

comodíns. 

 Empregar un rexistro adecuado 

na súa produción 

oral. 

 Adecuar o texto segundo a 

intención 

comunicativa, o 

tema e o xénero 

textual 

 LGB1.6.1. Desenvolve un tema do 

currículo con rigor, 

claridade e corrección 

gramatical. 

 Emite a súa opinión sobre un tema do 

currículo con rigor, 

claridade e corrección. 

 CCL  1 a 21 

 LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e 

especializado e evita o 

uso de coloquialismos 

e palabras comodín. 

 Evita o uso de coloquialismos e 

palabras comodíns. 

 CCL  1 a 21 

 LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e 

non verbais en textos 

expositivos. 

 CCL 

 CSC 

 5 

 LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a 

intención 

comunicativa, o tema e 

o xénero textual. 

 Emprega un rexistro adecuado na súa 

produción oral. 

 CSC 

 CSIEE 

 

 7 

 e 

 h 

 B1.7. Produción de discursos 

orais, en 

 B1.7. Producir textos orais, en 

intervencións 

 LGB1.7.1. Produce textos orais, en 

intervencións 

 CCL 

 CSC 

 3 

 10 
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 intervencións 

espontáneas, 

adecuados á 

situación e á 

intención 

comunicativa 

desexada, con 

coherencia, 

cohesión e 

corrección. 

espontáneas, 

adecuadas á 

situación e á 

intención 

comunicativa 

desexada, con 

coherencia, 

cohesión e 

corrección. 

 Participar con fluidez, 

coherencia, 

cohesión e 

corrección nas 

intervencións 

orais 

espontáneas. 

 Adaptarse á situación e á 

intención 

comunicativa na 

fala espontánea. 

 Falar en galego con fluidez 

respectando as 

regras 

morfosintácticas 

e a fonética 

propia. 

 Intervir espontaneamente con 

fluidez e 

corrección e 

coidando a 

pronuncia, e 

empregar 

expresións 

propias do 

galego, así como 

un léxico rico e 

variado. 

espontáneas, adecuadas 

á situación e á 

intención comunicativa 

desexada, con 

coherencia, cohesión e 

corrección. 

 Adapta a súa linguaxe verbal e non 

verbal á situación 

comunicativa. 

 Produce enunciados gramaticalmente 

correctos, coherentes e 

cohesionados e utiliza 

o léxico adecuado. 

 Intervén espontaneamente con fluidez e 

corrección e coidando 

a pronuncia, e 

empregar expresións 

propias do galego, así 

como un léxico rico e 

variado. 

 LGB1.7.2. Participa con fluidez nas 

intervencións orais 

espontáneas 

respectando as regras 

morfosintácticas desta 

lingua, en especial a 

colocación do pronome 

átono, así como a 

fonética galega 

(pronuncia das sete 

vogais, n velar e 

fonema fricativo 

palatal xordo). 

 Respecta as normas morfosintácticas 

do galego, en especial 

a colocación do 

pronome átono. 

 Pronuncia correctamente as sete 

vogais, o n velar e o 

fonema fricativo 

palatal xordo. 

 CCL 

 

 3 

 10 

 LGB1.7.3. Emprega nas intervencións 

orais espontáneas 

expresións propias do 

galego: infinitivo 

conxugado e 

fraseoloxía adecuada. 

 CCL  7 

 8 

 9 

 LGB1.7.4. Emprega nas intervencións 

orais espontáneas un 

léxico rico e variado. 

 CCL  3 

 5 

 10 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B1.8. Participación activa e 

argumentada en 

debates nos que 

se expresen 

opinións acerca 

dun tema de 

actualidade. 

 O alcoholismo. 

 O emprego do galego no ámbito 

científico-

tecnolóxico. 

 Posta en común de opinións 

sobre o carácter 

“críptico” 

dalgúns textos 

pertencentes ao 

ámbito xurídico-

administrativo. 

 Inmigración e crise económica. 

 O inglés como lingua 

internacional na 

 B1.8. Participar activa e 

argumentadamen

te en debates nos 

que se expresen 

opinións acerca 

dun tema de 

actualidade. 

 Debater sobre un contido do 

currículo 

empregando 

argumentos 

lóxicos. 

 Comentar as contribucións dos 

interlocutores. 

 Respectar as quendas de fala. 

 Tratar con respecto e cortesía as 

opinións alleas. 

 Empregar unha linguaxe 

adecuada e non 

discriminatoria. 

 LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de 

forma comprensible e 

convincente e comenta 

as contribucións das 

persoas interlocutoras. 

 Desenvolve argumentos de forma 

lóxica e comprensible. 

 Comenta as contribucións dos 

interlocutores. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 3 

 5 

 10 

 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. 

 Respecta as quendas de fala. 

 Mostra respecto cara ás opinións alleas. 

 Emprega unha linguaxe adecuada e non 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 3 

 5 

 10 
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actualidade. discriminatoria. 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B1.9. Participación en 

interaccións orais 

sobre temas de 

interese persoal 

ou social ou 

asuntos da vida 

cotiá, en 

diferentes 

rexistros. 

 Reflexión oral a partir do texto: 

 as funcións do fútbol na 

sociedade. 

 conversas sobre as viaxes 

planificadas 

 Debate sobre a situación de 

contacto dos 

dous idiomas 

cooficiais. 

 Organización dun coloquio sobre 

as vantaxes de 

falar galego no 

contexto da 

lusofonía. 

 B1.9. Participar en interaccións 

sobre temas de 

interese persoal, 

ou social ou 

asuntos da vida 

cotiá, nun 

rexistro formal, 

neutro ou 

informal. 

• Emitir unha opinión razoada 

sobre un asunto de interese 

social. 

• Participar de xeito activo na 

tarefa. 

• Realizar unha intervención 

espontánea no rexistro 

adecuado, con coherencia, 

corrección e cohesión. 

• Reflexionar sobre a 

situación de contacto dos 

dous idiomas cooficiais en 

Galicia respondendo a 

preguntas de carácter 

introdutorio. 

• Debater sobre un tema de 

interese social e académico 

desenvolvendo argumentos 

de forma comprensible e 

aplicando as normas que 

rexen a cortesía na 

comunicación social. 

• Emitir a súa opinión 

empregando argumentos 

lóxicos e comprensibles e 

comentando as 

contribucións alleas. 

 Aplicar as normas de cortesía na 

comunicación 

oral. 

 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. 

• Expresa a súa opinión de forma 

clara e razoada sobre un asunto 

tratado na lectura. 

• Participa activamente na tarefa. 

• Emite a súa opinión empregando 

argumentos lóxicos e 

comprensibles. 

• Comenta as contribucións alleas. 

• Respecta as quendas de fala. 

• Escoita con atención e 

respectuosamente as intervencións 

alleas. 

 Emprega unha linguaxe non 

discriminatoria. 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 1 a 21 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 

 5 

 7 

 LGB1.10.2. Deseña estratexias para 

mellorar e progresar de 

xeito autónomo. 

 CAA 

 CSEIEE 

 1 a 21 

 b 

 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 

 1 a 21 

 LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os 

prexuízos que se 

poidan asociar á 

pronuncia propia da 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 1 a 21 
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lingua galega. 

 LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante 

dialectal propia e 

asúmea como a 

variedade habitual do 

seu contexto. 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 5 

 7 

 9 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir    

 b 

 f 

 h 

 

 B2.1. Aplicación de estratexias e 

coñecementos 

lingüísticos, 

sociolingüísticos 

e pragmáticos 

para comprender, 

analizar e 

comentar o texto 

na súa 

integridade. 

 Lectura comprensiva de textos 

publicitarios. 

 Lectura comprensiva dun texto 

narrativo. 

“Naufraxio”, 

Diego 

Ameixeiras: 

Matarte 

lentamente. 

 Lectura comprensiva dun texto 

dialogado. “A 

Alhambra no 

roibén”, Rosa 

Aneiros: Ámote 

Leo A. Destino 

xalundes. 

 Lectura comprensiva dun texto 

descritivo. 

“Sempre vai frío 

na estación”, 

Andrea 

Maceiras: Nubes 

de evolución. 

 Lectura comprensiva dun texto 

expositivo. “A 

pitonisa que 

todos levamos 

dentro”, Xurxo 

Mariño: ADN. 

Apuntamentos 

do natural. 

 Lectura comprensiva dun texto 

argumentativo. 

“Polo d+ m= ;)”, 

Nel Vidal: Praza 

Pública. 

 Lectura comprensiva dunha 

noticia. “Facer a 

cama é malo para 

a saúde”, 

GCiencia. 

 Lectura comprensiva dunha 

reportaxe. “Os 

máis vulnerables 

ante a crise son 

os inmigrantes”, 

Laura L. Ruiz: 

Praza Pública. 

 Lectura comprensiva dun texto 

periodístico de 

opinión. “Amor e 

celos”, Marina 

Mayoral: La Voz 

de Galicia. 

• Lectura comprensiva dunha 

entrevista periodística: entrevista á 

 B2.1. Aplicar estratexias e 

coñecementos 

lingüísticos, 

sociolingüísticos 

e pragmáticos 

para comprender, 

analizar e 

comentar o texto 

na súa 

integridade. 

 Recoller as ideas fundamentais 

do texto en 

resumos, 

esquemas e 

mapas 

conceptuais. 

 Interpretar o sentido global do 

texto, identifica o 

propósito 

comunicativo do 

autor/da autora e 

emite opinións e 

xuízos sobre a 

mensaxe. 

 Distinguir o tema principal e os 

subtemas e 

compón o 

esquema 

xerarquizado das 

ideas do texto. 

 Resumir a idea principal de cada 

un dos 

parágrafos do 

texto. 

 Propoñer un título alternativo. 

 Realizar unha busca de 

información en 

Internet sobre 

materias 

propostas. 

 Buscar vocabularios específicos 

sobre materias 

propostas. 

 Buscar de forma libre 

vocabularios 

específicos. 

 Definir termos destacados 

empregando o 

seu propio 

léxico. 

 Explicar e comentar o 

significado de 

fragmentos ou 

enunciados 

extraídas do 

texto. 

 Recoñecer como verdadeiras ou 

falsas varias 

afirmacións 

sobre o texto, 

xustificando a 

resposta. 

 Realiza comentarios literarios 

guiados. 

 LGB2.1.1. Recolle as ideas 

fundamentais do texto 

en resumos, esquemas 

e mapas conceptuais. 

 CCL 

 CAA 

 1 a 10 

 LGB2.1.2. Interpreta o sentido global 

do texto, identifica o 

propósito comunicativo 

do/da autora e emite 

opinións e xuízos sobre 

a mensaxe. 

 Define empregando o seu propio léxico 

varias palabras 

destacadas no texto. 

 Comenta o significado de frases 

sinaladas na lectura. 

 CCL 

 CSC 

 1 a 21 

 LGB2.1.3. Distingue o tema principal e 

os subtemas e compón 

o esquema 

xerarquizado das ideas 

do texto. 

 Resume a idea principal de cada un dos 

parágrafos do texto. 

 CCL  1 a 21 

 LGB2.1.4. Utiliza recursos 

bibliográficos, 

audiovisuais e dixitais 

para facilitar a 

comprensión e 

complementar a 

información do texto. 

 Realiza unha busca en Internet de 

páxinas web sobre 

ciencia e tecnoloxía. 

 Busca vocabularios específicos sobre 

materias propostas. 

 Busca de forma libre vocabularios 

específicos. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 1 a 21 
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cantante Sés, De Luns a Venres. 

 b 

 h 

 B2.2. Planificación e produción 

de textos 

adecuados, 

coherentes e ben 

cohesionados; 

axustados ás 

normas 

gramaticais e ben 

presentados. 

 Presentación dunha campaña 

publicitaria. 

 Redacción de textos narrativos. 

 Redacción de textos dialogados. 

 Redacción de textos descritivos. 

 Redacción de textos expositivos. 

 Redacción de textos 

argumentativos. 

 Redacción de textos 

xornalísticos. 

 Redacción de textos de carácter 

literario. 

 Redacción de comentarios 

literarios. 

 Utilización do rexistro 

lingüístico 

axeitado. 

 Redacción segundo as normas 

ortográficas e 

morfo- lóxicas 

do galego na súa 

produción 

escrita. 

 B2.2. Compoñer producións 

escritas 

planificadas 

adecuadas á 

situación e á 

intención 

comunicativa 

desexada, con 

coherencia, 

cohesión, 

corrección 

gramatical e boa 

presentación.  

 Producir textos da diferente 

tipoloxía textual 

estudada 

aplicando os 

coñecementos 

adquiridos. 

 Seleccionar e presentar os 

contidos de 

forma ordenada. 

 Coñecer e empregar as 

características 

lingüísticas 

propias dos 

diferentes textos. 

 Adaptarse ao rexistro lingüístico 

apropiado para o 

tipo de texto. 

 Utilizar mecanismos variados de 

cohesión textual. 

 Axustarse ás normas ortográficas 

e morfolóxicas 

do galego na súa 

produción 

textual. 

 LGB2.2.1. Selecciona e presenta os 

contidos dos seus 

textos de forma clara e 

ordenada. 

 CCL  1 a 10 

 LGB2.2.2. Identifica e describe as 

características 

lingüísticas dos 

distintos tipos de 

rexistro. 

 CCL  7 

 LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico 

axeitado á situación 

comunicativa das súas 

producións. 

 CCL 

 CSC 

 7 

 LGB2.2.4. Utiliza mecanismos 

variados de cohesión 

lingüística. 

 CCL  10 

 LGB2.2.5. Axústase ás normas 

ortográficas e 

morfolóxicas da lingua 

galega. 

 CCL  1 a 21 

 b 

 d 

 e 

 h 

 B2.3. Comprensión, produción e 

síntese de textos 

expositivos e 

argumentativos 

do ámbito 

educativo e de 

divulgación 

científica e 

cultural 

(dicionarios, 

glosarios e 

enciclopedias). 

 Identificación do tema e da 

estrutura de 

textos de carácter 

expositivo e 

argumentativo, 

de tema 

especializado, 

propios do 

ámbito educativo 

ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

 Síntese e distinción das ideas 

principais e as 

secunda- rias de 

textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo 

propios do 

ámbito 

educativo. 

 Análise dos recursos verbais e 

 B2.3. Comprender, producir e 

sintetizar o 

contido de textos 

expositivos e 

argumentativos 

de tema 

especializado do 

ámbito educativo 

ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

 Identifica o tema e da estrutura 

de textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo, 

de tema 

especializado, 

propios do 

ámbito 

educativo ou de 

divulgación 

científica e 

cultural. 

 Sintetiza e distingue as ideas 

principais e as 

secundarias de 

textos de 

carácter 

expositivo e 

argumentativo 

propios do 

ámbito 

educativo. 

 Analiza os recursos verbais e 

 LGB2.3.1. Comprende, interpreta e 

sintetiza tanto o 

contido de materiais de 

consulta (dicionarios, 

glosarios e 

enciclopedias) e textos 

argumentativos e 

expositivos (ensaios). 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 5 a 10 

 LGB2.3.2. Identifica o tema e a 

estrutura de textos de 

carácter expositivo e 

argumentativo, de tema 

especializado, propios 

do ámbito educativo ou 

de divulgación 

científica e cultural. 

 CCL  5 a 10 

 LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as 

ideas principais e as 

secundarias de textos 

de carácter expositivo e 

argumentativo propios 

do ámbito educativo. 

 CCL  5 a 10 

 LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais 

e non verbais dos 

textos expositivos e 

argumentativos de 

tema especializado e 

valóraos en función da 

intención comunicativa 

do/da autor/a, do tema 

e do xénero textual. 

 CCL 

 CAA 

 5 a 10 

 LGB2.3.5. Desenvolve un tema do  CCL  1 a 21 
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non verbais dos 

textos 

expositivos e 

argumentativos 

de tema 

especializado e 

valoración en 

función da 

intención 

comunicativa 

do/ da autor/a, 

do tema e do 

xénero textual. 

 Desenvolvemento dun tema do 

currículo con 

rigor, claridade 

e corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

 Emprego dun léxico preciso e 

especializado 

 

non verbais dos 

textos 

expositivos e 

argumentativos 

de tema 

especializado e 

valora en 

función da 

intención 

comunicativa 

do/da autor/a, do 

tema e do 

xénero textual. 

 Desenvolve un tema do 

currículo con 

rigor, claridade 

e corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

 Emprega dun léxico preciso e 

especializado e 

evita o uso de 

coloquialismos e 

palabras 

comodín. 

currículo con rigor, 

claridade e corrección 

ortográfica e 

gramatical. 

 LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e 

especializado e evita o 

uso de coloquialismos 

e palabras comodín. 

 Incrementaoseurepertorioléxicocoainco

rporacióndetermosespe

cíficos. 

 CCL  1 a 21 

 b 

 c 

 d 

 h 

 B2.4. Comprensión, produción e 

valoración de 

textos 

procedentes dos 

medios de 

comunicación 

social tanto os 

publicitarios 

como os 

periodísticos de 

carácter 

informativo e de 

opinión. 

 Tipoloxía textual: a 

publicidade. 

 Lectura comprensiva e 

interpretación de 

textos 

publicitarios. 

 O texto publicitario. Elementos 

da mensaxe 

publicitaria e 

principais 

características 

da súa linguaxe. 

 As funcións da linguaxe na 

publicidade: 

apelativa, 

referencial, 

poética. 

 Análise do texto publicitario: 

esquema xeral 

dos elementos 

que o compoñen. 

 Estereotipos e linguaxe 

discriminatoria 

na publicidade. 

 Lectura comprensiva dunha 

noticia 

periodística. 

 Tipoloxía textual: a noticia. 

 Estrutura da noticia: partes e 

características. 

 Procedementos de conexión: 

por repetición 

(recorrencias e 

familias léxicas) 

e por 

substitución 

 B2.4. Comprender, producir e 

valorar de forma 

crítica textos 

publicitarios e 

periodísticos de 

carácter 

informativo ou 

de opinión. 

 Comprender o sentido dun texto 

publicitario en 

relación cos 

valores sociais 

asociados ao 

produto. 

 Sintetizar a mensaxe do texto. 

 Definir termos destacados no 

texto 

empregando o 

léxico propio. 

 Clasificar como verdadeiros ou 

falsos varios 

enunciados en 

relación co 

texto. 

 Coñecer os elementos que 

compoñen a 

mensaxe 

publicitaria e as 

principais 

características 

da súa linguaxe. 

 Identificar os elementos propios 

da mensaxe 

publicitaria nos 

textos. 

 Relacionar os textos coas 

funcións da 

linguaxe. 

 Recoñecer as principais 

características 

da linguaxe 

publicitaria nos 

anuncios. 

 Localizar anuncios publicitarios 

en galego en 

diferentes 

medios de 

comunicación. 

 Analizar textos publicitarios a 

 LGB2.4.1. Comprende, produce e 

valora de forma crítica 

textos publicitarios e 

periodísticos de 

carácter informativo 

ou de opinión. 

 Comprende o sentido global dun texto 

publicitario e 

relaciónao cos valores 

sociais asociados ao 

produto. 

 Comprende o sentido global dun texto 

xornalístico. 

 Sintetiza a mensaxe dos textos. 

 Define empregando o seu propio 

léxico e atendendo ao 

contexto varios termos 

destacados no anuncio 

publicitario. 

 Clasifica como verdadeiros ou falsos 

varios enunciados 

propostos en relación 

co texto. 

 Coñece os elementos que compoñen a 

mensaxe e recoñece as 

principais 

características da 

linguaxe publicitaria. 

 Identifica nos textos propostos os 

elementos propios da 

mensaxe publicitaria. 

 Relaciona os textos coas funcións da 

linguaxe presentes 

neles. 

 Sinala as características principais da 

linguaxe publicitaria 

nos anuncios. 

 Procura e analiza seguindo un 

esquema diversos 

textos publicitarios en 

galego. 

 Produce textos publicitarios. 

 Coñece as partes e características da 

noticia. 

 Identifica no texto a estrutura xeral e 

as características da 

noticia, achegando 

exemplos. 

 CCL 

 CSC 

 1 

 4 

 7 

 9 
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(pronomes e 

adverbios; 

elipses, 

sinónimos, 

hiperónimos). 

 Expresión textual: a noticia. 

 Coñecer as partes e 

características 

da noticia. 

 Identificar no texto a estrutura 

xeral e as 

características 

da noticia 

achegando 

exemplos. 

 Comprobar a pertinencia dos 

seis 

interrogantes 

clásicos da 

noticia no texto 

da entrada e os 

titulares. 

 Recoñecer no texto referencias 

léxicas e 

clasificalas. 

 Redactar unha breve noticia 

sobre un 

acontecemento 

real ou 

inventado 

cumprindo coas 

características e 

estilo propios do 

xénero. 

 Tipoloxía textual: a reportaxe. 

Partes que 

contén. 

 Características da reportaxe. 

 Principais diferenzas entre 

noticia e 

reportaxe. 

 Tipoloxía textual: o xénero de 

opinión. 

 Tipos e características do 

xénero de 

opinión. 

 Análise e creación dun artigo de 

opinión. 

 Tipoloxía textual: a entrevista. 

 Tipos e características da 

entrevista. 

 Análise e creación dunha 

entrevista. 

 Tipoloxía  textual: xéneros  

periodísticos de  

opinión 

(editorial, artigo, 

columna e 

recensión 

crítica). 

 Estrutura dos xéneros de 

opinión. 

 Expresión textual: o artigo de 

opinión. 

 Tipoloxía textual: a entrevista. 

 Estrutura da entrevista de 

personalidade. 

 Pautas para analizar unha 

entrevista. 

 Análise dunha entrevista. 

 Fases na elaboración dunha 

entrevista. 

partir dun 

esquema xeral. 

 Recoñecer a presenza de 

estereotipos e o 

uso da linguaxe 

discriminatoria 

na publicidade. 

 Valorar de forma crítica as 

mensaxes 

publicitarias en 

relación cos 

valores sociais 

promovidos 

nelas. 

 Rexeitar as ideas e usos 

lingüísticos 

discriminatorios. 

 Ler comprensivamente e 

interpretar o 

sentido global 

dun texto de 

opinión. 

 Diferenciar a información da 

opinión. 

 Identificar as características 

principais da 

reportaxe. 

 Analizar a estrutura da 

reportaxe e 

sinalar as ideas 

trata- das en 

cada unha das 

partes. 

 Comprobar, seguindo un 

esquema, as 

diferenzas entre 

noticia e 

reportaxe 

patentes no 

texto. 

 Analizar, producir e valorar 

artigos de 

opinión. 

 Analizar e producir entrevistas. 

 Coñecer as características dos 

principais 

xéneros 

periodísticos de 

opinión 

(editorial, artigo, 

columna e 

recensión 

crítica). 

 Identificar os trazos propios da 

columna de 

opinión no 

texto. 

 Sinalar no texto a estrutura 

básica dos 

xéneros de 

opinión. 

 Diferenciar entre os enunciados 

informativos e 

os 

interpretativos 

na columna de 

opinión. 

 Redactar un texto breve 

seguindo a 

estrutura básica 

dos xéneros de 

opinión a partir 

dunha idea 

desenvolvida no 

texto. 

 Comproba a pertinencia dos seis 

interrogantes clásicos 

da noticia no texto da 

entrada e os titulares. 

 Encontra referencias léxicas no texto 

e clasifícaas. 

 Redacta unha breve noticia sobre un 

acontecemento real ou 

inventado cumprindo 

coas características e 

estilo propios do 

xénero. 

 Identifica as características principais 

da reportaxe. 

 Analiza a estrutura da reportaxe e 

sinala as ideas tratadas 

en cada unha das 

partes. 

 Sinala, a partir dun esquema, as 

diferenzas entre 

noticia e reportaxe 

patentes no texto lido. 

 Analiza, produce e valora artigos de 

opinión. 

 Analiza e produce entrevistas. 

 Coñece as características dos 

principais xéneros 

periodísticos de 

opinión (editorial, 

artigo, columna e 

recensión crítica). 

 Identifica os trazos propios da 

columna de opinión no 

texto. 

 Sinala no texto a estrutura básica dos 

xéneros de opinión. 

 Diferencia entre os enunciados de 

carácter informativo e 

os interpretativos na 

columna de opinión. 

 Redacta un texto breve seguindo a 

estrutura básica dos 

xéneros de opinión a 

partir dunha idea 

desenvolvida no texto. 

 Le e manifesta explicitamente a súa 

comprensión global 

dunha entrevista. 

 Analiza a entrevista seguindo as 

pautas dadas nun 

cadro. 

 Identifica nunha entrevista anotacións 

que transmiten 

información non 

expresada 

verbalmente. 

 Elabora unha entrevista seguindo os 

pasos propostos. 

 LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes 

publicitarias e recoñece 

os elementos de 

persuasión dos 

anuncios. 

 Recoñece as principais características 

da linguaxe publicitaria 

nos anuncios. 

 CCL 

 CSC 

 1 

 LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas 

e os usos lingüísticos 

discriminatorios dos 

textos publicitarios. 

 Identifica os valores sociais asociados 

 CCL 

 CSC 

 1 
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 Expresión textual: elaboración 

dunha entrevista. 

 Analizar a entrevista seguindo 

as pautas dadas 

nun cadro. 

 Identificar na lectura anotacións 

que transmiten 

información non 

expresada 

verbalmente. 

 Elaborar unha entrevista 

seguindo os 

pasos propostos 

ao produto en textos 

publicitarios e os 

estereotipos 

empregados neles. 

 Rexeita as ideas e usos lingüísticos 

discriminatorios 

 b 

 f 

 h 

 B2.5. Análise dos textos 

descritivos: 

intención 

comunicativa, 

estrutura formal 

e de contido, e 

características 

lingüísticas. 

 Tipoloxía textual: o texto 

descritivo. A 

descrición 

literaria e 

técnica. 

 Principais diferenzas entre 

narración e 

descrición. 

 A descrición obxectiva e a 

descrición 

subxectiva: 

diferenzas. 

 Mecanismos de relación léxica 

e semántica 

(recorrencia, 

sinonimia, 

antonimia, 

campos 

semánticos e 

hiponimia-

hiperonimia). 

 

 B2.5. Caracterizar, identificar e 

producir textos 

descritivos 

pertencentes a 

distintos 

ámbitos de uso. 

 Identificar o texto descritivo 

segundo a súa 

intención 

comunicativa, 

estrutura formal, 

contido e 

características 

lingüísticas. 

 Distinguir entre descrición 

literaria e 

técnica. 

 Recoñecer as diferenzas entre a 

narración e a 

descrición. 

 Distinguir entre descrición 

obxectiva e 

subxectiva. 

 Analizar o léxico empregado na 

descrición. 

 Sinalar os mecanismos de 

cohesión textual 

máis comúns. 

 LGB2.5.1. Identifica e analiza a 

intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, de 

contido e as 

características 

lingüísticas dos textos 

descritivos e produce 

outros textos 

similares. 

 Identifica, mediante 

exemplos, as 

principais 

características da 

descrición no texto. 

 Distingue entre 

descrición literaria e 

técnica. 

 Recoñece as 

diferenzas entre a 

narración e descrición. 

 Diferencia entre 

descrición obxectiva e 

subxectiva. 

 Identifica o tipo de 

descrición que se 

emprega no texto e 

razoa a súa escolla. 

 Busca na lectura 

exemplos de léxico do 

mundo sensorial e 

relaciona o seu 

emprego coa intención 

comunicativa. 

 Sinala no texto os mecanismos de 

cohesión textual máis 

comúns. 

 CCL 
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 b 

 f 

 h 

 B2.6. Análise dos textos 

expositivos: 

intención 

comunicativa, 

estrutura formal 

e de contido, e 

características 

lingüísticas. 

• Tipoloxía textual: o texto 

expositivo-informativo. 

• Estrutura dos textos 

expositivos. 

 Análise e creación de textos 

expositivos. 

 B2.6. Caracterizar, identificar e 

producir textos 

expositivos 

pertencentes a 

distintos ámbitos 

de uso. 

• Identificar as características 

xerais do texto expositivo. 

• Sinalar as partes que 

compoñen un texto 

expositivo. 

• Indicar o tema e subtemas 

dos parágrafos que contén 

o texto. 

 Identificar o criterio lóxico 

empregado na 

estrutura do 

texto. 

 LGB2.6.1. Produce, identifica e 

analiza a intención 

comunicativa, a 

estrutura formal, de 

contido e as 

características 

lingüísticas dos textos 

expositivos. 

• Identifica as características xerais 

do texto expositivo. 

• Sinala as partes que compoñen o 

texto expositivo. 

• Indica o tema e subtemas dos 

parágrafos que contén o texto. 

 Explica o criterio lóxico empregado 

na estrutura do texto. 

 CCL  5 

 b 

 f 

 h 

 B2.7. Análise dos textos 

narrativos: 

intención 

comunicativa, 

estrutura formal 

e de contido, e 

características 

 B2.7. Caracterizar, identificar e 

producir textos 

narrativos 

pertencentes a 

distintos 

ámbitos de uso. 

 LGB2.7.1. Produce, identifica e 

analiza a intención 

comunicativa, a 

estrutura formal e de 

contido e as 

características 

lingüísticas dos textos 

 CCL  2 
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lingüísticas. 

• Tipoloxía textual: o texto 

narrativo. Intención 

comunicativa e estrutura 

formal. 

• Narración literaria e non 

literaria. 

• Elementos da narración: o 

narrador, a acción, os 

personaxes e os feitos. 

• Análise textual do texto 

narrativo: estrutura, 

narrador, orde temporal dos 

feitos e personaxes. 

• Expresión textual: creación 

dun texto narrativo. 

 Lectura, interpretación e 

valoración 

crítica de 

fragmentos de 

textos narrativos 

da Historia da 

Literatura 

galega. 

• Identificar e caracterizar o 

texto narrativo. 

• Distinguir entre narración 

literaria e non literaria. 

• Realizar unha análise 

pautada dun texto 

narrativo de carácter 

literario. 

 Escribir correctamente un texto 

narrativo. 

narrativos. 

 Coñece as principais características 

do texto narrativo e 

recoñece os elementos 

que participan nel. 

 Distingue entre narración literaria e 

non literaria. 

 Analiza a estrutura do texto narrativo. 

 Identifica e caracteriza o tipo de 

narrador no texto. 

 Fai unha análise espazo-temporal da 

narración. 

 Define e caracteriza os personaxes 

que protagonizan a 

historia. 

 Manifesta explicitamente a 

comprensión do texto 

e sintetiza a súa 

mensaxe. 

 Identifica o texto co xénero narrativo 

a partir das súas 

características xerais. 

 Procura de forma eficaz información 

sobre a obra á que 

pertence o texto. 

 Valora a visión da realidade que 

ofrece o texto e xulga 

con criterios claros a 

eficacia comunicativa 

deste. 

 b 

 f 

 h 

 B2.8. Análise dos textos 

argumentativos: 

intención 

comunicativa, 

estrutura formal 

e de contido, e 

características 

lingüísticas. 

• Tipoloxía textual: o texto 

argumentativo. 

• Estrutura dos textos 

argumentativos. 

• Tipos de argumentos. 

• Análise textual de textos 

argumentativos. 

 Expresión textual: produción de 

textos 

argumentativos. 

 B2.8. Caracterizar, identificar e 

producir textos 

argumentativos 

pertencentes a 

distintos 

ámbitos de uso. 

• Definir argumentación e 

coñecer os trazos xerais 

do texto argumentativo. 

• Analizar a estrutura dun 

texto argumentativo. 

• Identificar os principais 

tipos de argumentos. 

• Analizar os argumentos 

expostos nun texto 

segundo a súa tipoloxía. 

• Responder correctamente 

preguntas sobre a tese e 

conclusión expresadas nun 

texto argumentativo. 

 Produción de textos 

argumentativos 

sobre un tema 

pro- posto 

empregando 

argumentos 

lóxicos. 

 LGB2.8.1. Produce, identifica e 

analiza a intención 

comunicativa, a 

estrutura formal e de 

contido e as 

características 

lingüísticas dos textos 

argumentativos. 

• Define argumentación e identifica 

os trazos xerais do texto 

argumentativo. 

• Recoñece a estrutura do texto 

argumentativo nun artigo de 

opinión e sinala as partes que o 

compoñen. 

• Identifica os principais tipos de 

argumentos. 

• Clasifica segundo a súa tipoloxía 

os argumentos expostos nun artigo 

de opinión. 

• Responde correctamente preguntas 

sobre a tese e conclusión do texto. 

• Produce dun texto argumentativo 

rebatendo a tese do artigo 

analizado. 

 Produce textos argumentativos 

seguindo criterios 

lóxicos. 

 CCL  6 

 b 

 f 

 h 

 B2.9. Análise dos textos 

dialogados: 

intención 

comunicativa, 

estrutura formal 

e de contido, e 

características 

lingüísticas. 

• Tipoloxía textual: o texto 

dialogado. Intención 

comunicativa, estrutura 

formal e características 

lingüísticas. 

 B2.9. Caracterizar, identificar, 

analizar e 

producir textos 

dialogados 

pertencentes a 

distintos 

ámbitos de uso. 

• Identificar o texto 

dialogado e coñecer as 

súas características 

lingüísticas e estruturais. 

• Coñecer as diferenzas entre 

estilo directo e estilo 

 LGB2.9.1. Produce, identifica e 

analiza a intención 

comunicativa, a 

estrutura formal e de 

contido e as 

características 

lingüísticas dos textos 

dialogados. 

• Coñece as principais 

características estruturais e 

lingüísticas do texto dialogado. 

• Sinala na lectura a predominancia 

do estilo directo, así como a 

 CCL  3 
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• O diálogo: o estilo directo e 

o estilo indirecto. 

• Os verbos de lingua. 

• Análise do texto dialogado: 

esquema coas 

características xerais do 

diálogo. 

 Produción de textos dialogados. 

indirecto. 

• Identificar os verbos de 

lingua. 

• Analizar un texto dialogado 

seguindo un esquema coas 

características xerais do 

diálogo. 

 Producir textos dialogados. 

utilización puntual do estilo 

indirecto. 

• Transforma parágrafos de estilo 

directo a estilo indirecto. 

• Identifica todos os verbos de 

lingua presentes no texto. 

• Localiza, seguindo un esquema, as 

características xerais do diálogo 

presentes no texto e exemplifícaas. 

 Produce textos dialogados. 

 b 

 e 

 f 

 h 

 B2.10. Busca e selección de 

información 

procedente de 

fontes 

bibliográficas ou 

dixitais e 

posterior 

organización e 

revisión dos 

textos cos 

recursos que 

ofrecen as TIC. 

• Consulta de fontes dixitais, 

contraste e selección de 

información relevante 

mediante fichas-resumo. 

• Planificación dos escritos 

en función dunha orde 

predefinida e revisa o 

proceso de escritura con 

axuda de ferramentas 

dixitais. 

• Respecto polas normas de 

presentación dos traballos 

escritos, a organización en 

epígrafes, procedementos 

de cita, notas a pé de 

páxina, bibliografía. 

 Emprego do procesador de 

textos para 

darlle o forma- 

to adecuado ás 

diferentes 

tipoloxías 

 B2.10. Planificar, producir e 

revisar textos de 

investigación a 

partir da 

información 

obtida en fontes 

impresas e 

dixitais e con 

axuda dos 

recursos que 

ofrecen as TIC. 

• Consultar fontes dixitais, 

contrastar e seleccionar a 

información relevante 

mediante fichas-resumo. 

• Planificar os escritos en 

función dunha orde 

predefinida e revisa o 

proceso de escritura con 

axuda de ferramentas 

dixitais. 

• Respectar as normas de 

presentación dos traballos 

escritos, a organización en 

epígrafes, procedementos 

de cita, notas a pé de 

páxina, bibliografía. 

 Empregar o procesador de textos 

para darlle o 

formato 

adecuado ás 

diferentes 

tipoloxías 

textuais. 

 LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, 

contrasta e selecciona a 

información relevante 

mediante fichas-

resumo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 1 a 21 

 LGB2.10.2. Planifica os escritos en 

función dunha orde 

predefinida e revisa o 

proceso de escritura 

con axuda de 

ferramentas dixitais. 

 CCL 

 CD 

 1 a 21 

 LGB2.10.3. Respecta as normas de 

presentación dos 

traballos escritos, a 

organización en 

epígrafes, 

procedementos de 

cita, notas a pé de 

páxina, bibliografía. 

 Empregar o procesador de textos para 

darlle o formato 

adecuado ás diferentes 

tipoloxías textuais. 

 CCL 

 CD 

 1 a 21 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua   

 e  B3.1. Coñecemento e reflexión 

sobre os 

principais 

conceptos de 

Lingüística 

Xeral: 

comunicación, 

linguaxe, lingua, 

unidades 

lingüísticas, 

signo lingüístico 

e disciplinas 

lingüísticas. 

• As linguas como sistemas 

de comunicación. A 

comunicación e a linguaxe. 

• Símbolos e signos. 

Onomatopeas. 

• O signo lingüístico: 

significado e significante. 

• Relacións entre linguas: a 

familia lingüística. 

• Os elementos do proceso 

comunicativo: emisor, 

mensaxe, receptor, código, 

referente ou contexto e 

• B3.1. Verificar o 

coñecemento formal e a 

capacidade de reflexión 

sobre a lingua que posúe o 

alumnado. 

• Definir os conceptos de 

comunicación, linguaxe e 

lingua natural. 

• Distinguir entre símbolos e 

signos. 

• Describir o concepto de 

signo lingüístico. 

• Reflexionar sobre as 

relacións entre linguas e 

definir familia lingüística. 

• Procurar información e 

empregala para completar un 

esquema sobre as linguas 

indoeuropeas. 

• Inferir relacións de 

parentesco lingüístico a 

través da comparación entre 

termos procedentes de 

idiomas diversos. 

• Conceptualizar os elementos 

do proceso comunicativo e 

 LGB3.1.1. Emprega os principais 

coñecementos de 

Lingüística Xeral para 

comprender e analizar 

textos alleos de 

distintos ámbitos e 

para producir, compor 

e revisar textos 

propios e de temáticas 

diversas vinculados á 

comunicación e á 

linguaxe. 

• Identifica en textos propios de uso 

cotián as funcións da linguaxe 

empregadas. 

• Relaciona unha serie de 

enunciados con diferentes 

funcións da linguaxe. 

 CCL  1 

 2 

• LGB3.1.2. Describe os principais 

conceptos de Lingüística Xeral: 

comunicación, linguaxe, lingua, 

unidades lingüísticas, signo 

lingüístico e diversas disciplinas 

lingüísticas. 

• Define os conceptos de 

comunicación, linguaxe e lingua 

 CCL  1 

 2 
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canle. 

• As funcións da linguaxe. 

• A Lingüística e as 

disciplinas lingüísticas: 

fonética, fonoloxía, 

gramática, semántica, 

pragmática, 

sociolingüística, 

psicolingüística. Outras 

disciplinas. 

• A diferenza entre o 

significado denotativo e o 

significado connotativo. 

• A gramática. 

• Obxecto de estudo da 

gramática. Niveis que 

abrangue. 

• A morfoloxía e a sintaxe. 

Clases de palabras. 

as funcións da linguaxe. 

• Identificar en textos propios 

as funcións da linguaxe 

empregada. 

• Detectar en enunciados 

alleos diferentes funcións da 

linguaxe. 

• Distinguir as diversas 

disciplinas lingüísticas para 

afondar no coñecemento 

formal da lingua. 

• Coñecer a diferenza entre 

significado denotativo e 

significado connotativo. 

• Coñecer o concepto de 

gramática como disciplina 

lingüística e mais os niveis 

en que opera. 

• Describir o concepto de 

gramática dunha lingua. 

• Explicar as diferenzas entre 

morfoloxía e sintaxe. 

• Distinguir e identificar as 

clases de palabras. 

natural. 

• Distingue entre símbolo e signo. 

• Describe a arbitrariedade do signo 

lingüístico e ofrece exemplos dos 

conceptos significado e 

significante. 

• Define familia lingüística. 

• Procura información en Internet 

sobre as linguas indoeuropeas e 

completa un esquema. 

• Compara unha táboa con termos 

procedentes de diversos idiomas e 

responde preguntas inferindo 

relacións de parentesco 

lingüístico. 

• Describe as diversas disciplinas 

lingüísticas relacionándoas co seu 

obxecto de estudo. 

• Indica a disciplina lingüística 

adecuada para cada tema de estudo 

nunha serie dada. 

• Define semántica e diferencia 

entre significado denotativo e 

significado connotativo. 

• Coñece o concepto de gramática 

como disciplina lingüística, así 

como os niveis que abrangue 

segundo o seu obxecto de estudo. 

• Describe o concepto de gramática 

dunha lingua. 

• Explica as diferenzas entre 

morfoloxía e sintaxe. 

• Enumera as clases de palabras e 

achega exemplos de cada unha 

delas dentro dunha estrutura. 

• Indica a clase á que pertencen as 

palabras dun texto. 

 a 

 b 

 e 

• B3.2. Coñecemento dos 

diferentes rexistros 

lingüísticos e dos factores que 

inciden no uso da lingua en 

distintos ámbitos e valoración 

da importancia de utilizar o 

rexistro adecuado en relación 

coa situación comunicativa. 

• Variación interna da lingua 

galega: os rexistros 

lingüísticos. 

• Variedades lingüísticas 

(variación temporal, 

xeográfica, social, situacional 

e variedade estándar). 

• Variación social ou 

diastrática: nivel alto, nivel 

medio, nivel baixo. As 

xergas. 

• Variación situacional ou 

diafásica: os rexistros 

lingüísticos (do rexistro 

coloquial ao rexistro formal). 

Os tecnolectos. 

• A coherencia, cohesión e 

adecuación textual. 

• Análise do rexistro lingüístico 

nun texto dado. 

• Redacción en galego 

estándar. 

• Expresións coloquiais. 

• Reflexión sobre o código a 

partir do texto. 

• Os tecnolectos. 

• 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 nos textos as 

características propias de 

diferentes variedades 

lingüísticas. 

• Recoñecer diferentes 

rexistros en textos. 

• Analizar as características 

lingüísticas do rexistro propio 

dos chats e mensaxería móbil. 

• Elaborar un glosario da xerga 

xuvenil. 

• Reescribir enunciados en 

diferentes rexistros 

lingüísticos. 

• Escribir un conto clásico 

nalgunha das variedades 

lingüísticas do galego. 

• Empregar o rexistro adecuado 

segundo o contexto me- 

diante a reescritura dun texto 

literario en dúas variantes 

diafásicas. 

• Analizar a adecuación do 

rexistro lingüístico ao 

contexto de fala en que se 

produce nun texto dado. 

• Reescribir en galego estándar 

un parágrafo redactado na 

• LGB3.2.1. Recoñece os rexistros 

lingüísticos en textos orais e 

escritos en función da intención 

comunicativa. 

• Compara varios textos e identifica 

neles diferentes variedades 

lingüísticas. 

• Explica as diferenzas entre varias 

secuencias redactadas en diferentes 

rexistros. 

• Analiza as características 

lingüísticas dun texto procedente 

dun chat ou dunha conversa de 

WhatsApp. 

• Analiza as principais características 

dun texto xudicial. 

• Sinala as características propias da 

linguaxe administrativa nun texto. 

• Compara a transcrición dun conto 

popular coa súa versión literaria 

desde un punto de vista lingüístico e 

sinala as diferenzas entre lingua 

oral e lingua estándar. 

• Recoñece as características do 

discurso oral no texto. 

• Sinala no texto os trazos dialectais. 

•  
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• LGB3.2.2. Valora a importancia de 

utilizar o rexistro axeitado a cada 

situación comunicativa e aplícao 

nas súas producións orais e escritas. 

• Elabora un glosario da xerga 

xuvenil. 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

• A linguaxe científico-

tecnolóxica: características 

léxicas, morfosintácticas e 

textuais. 

• A linguaxe xurídico-

administrativa: tipoloxía dos 

textos (lexislativos, 

administrativos e xudiciais). 

• Características léxicas, 

morfosintácticas e textuais da 

linguaxe xurídico-

administrativa. 

• Coñecemento do significado 

de refráns e frases feitas e 

integralos no seu repertorio 

lingüístico. 

• Fraseoloxía: definición de 

frase feita. 

• Cadro de frases feitas. 

linguaxe da mensaxería 

móbil. 

• Recoñecer expresións 

coloquiais e coñecer os seus 

equivalentes cultos. 

• Recoñecer as características 

principais da linguaxe 

xurídico-administrativa. 

• Reescribir unha sentenza 

xudicial nun rexistro medio. 

• Comparar un conto popular 

coa súa versión literaria e 

sinalar as diferenzas entre 

lingua oral e lingua estándar. 

• Recoñecer as características 

propias do discurso oral no 

texto. 

• Sinalar no texto os trazos 

dialectais. 

• Reflexionar sobre o uso do 

galego na tecnoloxía e a 

incorporación de termos 

específicos. 

• Sinalar as características dun 

tecnolecto. 

• Recoñecer os trazos propios 

da linguaxe científico-

tecnolóxica. 

• Ampliar o seu repertorio 

léxico mediante a definición 

de termos propios do 

tecnolecto xurídico-

administrativo. 

• Corrixir erros habituais na 

linguaxe xurídico-

administrativa. 

• Recoñecer e valorar a 

fraseoloxía galega e 

incrementar progresivamente 

o seu vocabulario. 

• Reparar na forma e 

significado da fraseoloxía 

emprega- da nun texto. 

• Coñecer o significado de 

varias frases feitas. 

• Empregar axeitadamente  

fraseoloxía para   

• Reescribe enunciados empregando 

diferentes rexistros lingüísticos. 

• Escribe un conto clásico nalgunha 

das variedades lingüísticas do 

galego. 

• Reescribe un texto literario nun 

rexistro coloquial e nun rexistro 

formal, adxudicándolle un contexto 

adecuado en ambos os casos. 

• Analiza a adecuación do rexistro 

lingüístico dun texto ao contexto de 

fala en que se produce. 

• Reescribe en galego estándar un 

parágrafo redactado na linguaxe da 

mensaxería móbil. 

• Emparella unha serie de palabras 

coloquiais cos seus equivalentes 

cultos. 

• Reescribe unha sentenza xudicial 

nun rexistro medio. 

• Reflexiona sobre o uso do galego na 

tecnoloxía e a incorporación de 

termos específicos. 

• Sinala as características dun 

tecnolecto científico. 

• Recoñece os trazos propios da 

linguaxe científico-tecnolóxica no 

que respecta ao léxico, ao nivel 

morfosintáctico e ao nivel textual. 

• Identifica o proceso de formación 

de termos específicos en 

vocabularios. 

• Escribe as familias léxicas de varios 

termos e indica se son regulares ou 

irregulares. 

• Define varios termos propios do 

tecnolecto xurídico-administrativo. 

• Corrixe enunciados que conteñen 

erros habituais na linguaxe 

xurídico-administrativa. 

• Recoñece e valora a fraseoloxía 

galega e incrementa 

progresivamente o seu vocabulario. 

• Repara na forma e significado da 

fraseoloxía empregada nun texto. 

• Une varias frases feitas coas súas 

definicións. 

• Explica o significado de varias 

frases feitas. 

• Completa enunciados empregando 

fraseoloxía axeitadamente. 

 a 
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• B3.3. Produción de textos 

escritos ou orais de diferentes 

xéneros mostrando un 

correcto nivel de corrección 

gramatical, presentación, 

adecuación, coherencia, 

cohesión e corrección.  

• Principais mecanismos de 

cohesión: recorrencia, 

substitución léxica, 

substitución gramatical e 

elipse 

• Regras xerais de acentuación. 

Acentuación diacrítica. 

• Separación silábica. 

• Ditongos e hiatos. 

• Uso da diérese. 

• Uso de b e o v. 

• Uso de s e x. 

• B3.3. Producir textos escritos 

ou orais de diferentes xéneros 

mostrando un correcto nivel 

de corrección gramatical, 

presentación, adecuación, 

coherencia, cohesión e 

corrección. 

• Identificar e incorporar nas 

súas producións os principais 

mecanismos de cohesión 

textual. 

• Reflexionar sobre as normas 

de uso e os procedementos 

lingüísticos propios da 

gramática galega a partir dos 

textos. 

• Empregar correctamente o 

acento gráfico conforme as 

normas do galego. 

• Acentuar correctamente pares 

• LGB3.3.1. Produce textos escritos 

ou orais de diferentes xéneros 

mostrando un correcto nivel de 

corrección gramatical, presentación, 

adecuación, coherencia, cohesión e 

corrección. 

• Identifica e incorpora nas súas 

producións os principais 

mecanismos de cohesión textual. 

• Reflexiona sobre as normas de uso 

e os procedementos lingüísticos 

propios da gramática galega a partir 

dos textos. 

• Emprega correctamente o acento 

gráfico conforme as normas do 

galego. 

• Acentúa correctamente pares 

diacríticos. 

• Distingue entre ditongos e hiatos e 

empregar correctamente o til. 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

• Uso de h e f. 

• Uso de n ou ñ. 

• Grupos pl, cl, bl, fl e pr, cr, 

br, fr. 

• Grupos cc / ct. 

• Escrita correcta de palabras e 

expresións con ortografía 

dubidosa. 

• terminacións –cia / -za e –cio 

/ -zo. 

• sufixos -iente, -ente, -inte. 

• as vogais nos derivados en -

mento. 

• uso de cua-/ca-/co-. 

• presenza de l en posición 

intervocálica. 

• presenza de n en posición 

intervocálica. 

• substantivos e adxectivos 

rematados en -o e -u. 

• diferenza entre por que / 

porque / porqué. 

• diferenza entre se non e 

senón. 

• diferenza entre a ver / haber. 

• diferenza entre hai, ai ou aí. 

• Uso das maiúsculas e 

minúsculas. 

• Símbolos, siglas e 

abreviaturas. 

• Escrita dos números. 

diacríticos. 

• Distinguir entre ditongos e 

hiatos e empregar correcta- 

mente o til. 

• Empregar correctamente a 

diérese. 

• Escribir con b ou v segundo 

corresponda e usar 

adecuadamente o s e o x, o h, 

o n e ñ. 

• Usar con corrección os 

grupos consonánticos. 

• Escribir correctamente 

palabras con ortografía 

dubidosa. 

• recoñecer  palabras  coas  

terminacións  –cia/-za  e 

• –cio/-zo e empregalas con 

corrección . 

• usar correctamente as 

terminacións -iente, -ente, -

inte. 

• utilizar as vogais 

convenientes en substantivos 

derivados en -mento. 

• distinguir as palabras que 

conteñen as sílabas cua- / ca-

/co-. 

• empregar l en posición 

intervocálica nos casos 

necesarios. 

• utilizar o n intervocálico nos 

casos precisos. 

• recoñecer os substantivos e 

adxectivos rematados en 

• -o ou -u. 

• distinguir entre a expresión 

por que / porque e porqué 

• e escribir o que corresponda. 

• distinguir entre se non e 

senón e empregar as formas 

correspondentes na escrita. 

• distinguir entre a expresión a 

ver e o verbo haber e escribir 

o que corresponda. 

• distinguir entre hai, ai e aí e 

empregar as formas 

correspondentes  na escrita. 

• Escribir con maiúscula nos 

casos necesarios. 

• Distinguir entre símbolos, 

siglas e abreviaturas. 

• Escribir axeitadamente os 

números. 

• Emprega correctamente a diérese. 

• Escribe con b ou v segundo 

corresponda. 

• Usa adecuadamente o s e o x. 

• Completa palabras empregando h e 

f axeitadamente. 

• Distingue o uso de n e ñ en palabras 

dubidosas. 

• Distingue palabras grafadas cos 

grupos cultos das que non os levan. 

• Escribe correctamente palabras con 

ortografía dubidosa. 

• recoñece palabras coas 

terminacións e emprégaas con 

corrección –cia/-za e –cio/-zo. 

• usa correctamente as terminacións -

iente, -ente, -inte. 

• utiliza as vogais convenientes en 

substantivos derivados en -mento. 

• distingue as palabras que conteñen 

as sílabas e utilízaas con corrección 

cua- /ca-/co-. 

• emprega l en posición intervocálica 

nos casos necesarios. 

• utilizar o n intervocálico nos casos 

precisos. 

• recoñece os substantivos e 

adxectivos rematados en -o ou -u. 

• distingue entre a expresión por que / 

porque e porqué e escribir o que 

corresponda. 

• distingue entre se non e senón e 

empregar as formas 

correspondentes  na escrita. 

• distingue entre a expresión a ver e o 

verbo haber e escribir o que 

corresponda. 

• distingue entre hai, ai e aí e 

empregar as formas 

correspondentes na escrita. 

• Escribe con maiúscula nos casos 

necesarios. 

• Distingue entre símbolos, siglas e 

abreviaturas. 

• Escribe axeitadamente os números. 

 e • B3.4. Caracterización 

morfolóxica, semántica e 

sintáctica do substantivo e do 

adxectivo. 

• O substantivo: definición. 

Caracterización morfolóxica, 

semántica e sintáctica. 

• Clasificación semántica dos 

substantivos. 

• Compoñentes morfolóxicos 

do substantivo (lexema, 

morfemas flexivos, morfemas 

derivativos e morfemas 

alterativos). 

• Función sintáctica do 

substantivo. 

• B3.4. Recoñecer e identificar 

os trazos característicos das 

categorías gramaticais 

substantivo e adxectivo, 

explicar os seus usos e 

valores nos textos.  

• Identificar morfoloxicamente 

o substantivo e o adxectivo. 

• Definir substantivo e 

identificar os trazos 

característicos desta categoría 

gramatical. 

• Definir os substantivos desde 

o punto de vista semántico, 

morfolóxico e sintáctico. 

• Identificar substantivos e 

• LGB3.4.1. Identifica e explica os 

usos e valores do substantivo e do 

adxectivo nun texto, relacionándoos 

coa intención comunicativa, coa 

tipoloxía textual, así como con 

outros compoñentes da situación 

comunicativa. 

• Identifica morfoloxicamente o 

substantivo e o adxectivo. 

• Define substantivo e identificar os 

trazos característicos desta 

categoría gramatical. 

• Define os substantivos desde o 

punto de vista semántico, 

morfolóxico e sintáctico. 

• Identifica substantivos e adxectivos 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

• O xénero do substantivo. 

Substantivos variables e in- 

variables. 

• Regras de formación do 

feminino. 

• O número do substantivo. 

• Regras de formación do 

plural. 

• O adxectivo: definición. 

Adxectivos especificativos e 

adxectivos explicativos. 

• Grao positivo do adxectivo. 

• Grao comparativo. Formas 

analíticas e sintéticas. 

• Grao superlativo:  superlativo  

absoluto (sintético e analítico) 

e superlativo relativo. 

• Uso das conxuncións 

comparativas ca, que, do que, 

como, coma. 

• Os prefixos. Prefixos de orixe 

latina e prefixos de orixe 

grega. 

• Os sufixos. Sufixos 

alterativos e sufixos 

derivativos. 

• O campo semántico. 

• As relacións semánticas: 

sinonimia, polisemia, 

homonimia, antonimia, 

hiponimia, hiperonimia, 

cohiponimia. 

adxectivos e clasificalos 

segundo o seu xénero. 

• Distinguir entre substantivos 

variables e invariables. 

• Analizar morfoloxicamente 

palabras e clasificalas en 

simples, derivadas ou 

compostas. 

• Descompoñer 

morfoloxicamente palabras e 

diferenciar morfemas flexivos 

e derivativos. 

• Recoñecer os procedementos 

de formación de palabras para 

a ampliación do seu 

repertorio léxico. 

• Coñecer os tipos de oposición 

de xénero que se producen 

nos substantivos variables. 

• Buscar no dicionario parellas 

de substantivos con oposición 

de xénero e sinalar a 

diferenza de significado que 

presentan. 

• Coñecer as regras de 

formación do feminino dos 

substantivos variables e 

empregalas correctamente. 

• Coñecer o xénero dos 

principais substantivos 

invariables que presentan 

interferencias coa lingua 

castelá. 

• Identificar as principais 

oposicións de número dos 

substantivos. 

• Empregar as regras de 

formación do plural correcta- 

mente. 

• Formar correctamente o 

plural de palabras compostas. 

• Definir adxectivo e identificar 

os trazos característicos desta 

categoría gramatical. 

• Identificar os elementos e 

procedementos de 

construción dos diferentes 

graos do adxectivo. 

• Recoñecer nun texto os 

adxectivos e clasificalos 

segundo o seu grao. 

• Escribir correctamente 

enunciados empregando o 

grao comparativo. 

• Elaborar enunciados 

empregando adxectivos en 

grao comparativo e 

superlativo, partindo dun 

modelo dado. 

• Coñecer as regras de uso das 

conxuncións comparativas e 

empregalas correctamente. 

• Recoñecer os erros máis 

frecuentes no emprego das 

conxuncións comparativas. 

• Coñecer os procedementos de 

formación de palabras e 

identificar prefixos e sufixos. 

• Distinguir entre prefixos de 

orixe latina e grega e coñecer 

o significado dos máis 

frecuentes. 

• Diferenciar entre sufixos 

e clasificalos segundo o seu xénero. 

• Distingue entre substantivos 

variables e invariables. 

• Analiza morfoloxicamente palabras 

e clasifícaas en simples, derivadas 

ou compostas. 

• Descompón morfoloxicamente 

palabras e diferencia morfemas 

flexivos e derivativos. 

• Recoñece os procedementos de 

formación de palabras para a 

ampliación do seu repertorio léxico. 

• Coñece os tipos de oposición de 

xénero que se producen nos 

substantivos variables. 

• Busca no dicionario parellas de 

substantivos con oposición de 

xénero e sinala a diferenza de 

significado que presentan. 

• Coñece as regras de formación do 

feminino dos substantivos variables 

e emprégaas correctamente. 

• Coñece o xénero dos principais 

substantivos invariables que 

presentan interferencias coa lingua 

castelá. 

• Identifica as principais oposicións 

de número dos substantivos. 

• Emprega as regras de formación do 

plural correctamente. 

• Forma correctamente o plural de 

palabras compostas. 

• Define adxectivo e identifica os 

trazos característicos desta 

categoría gramatical. 

• Identifica os elementos e 

procedementos de construción dos 

diferentes graos do adxectivo. 

• Recoñece nun texto os adxectivos e 

clasifícaos segundo o seu grao. 

• Escribe correctamente enunciados 

empregando o grao comparativo. 

• Elabora enunciados empregando 

adxectivos en grao comparativo e 

superlativo, partindo dun modelo 

dado. 

• Coñece as regras de uso das 

conxuncións comparativas e 

emprégaas correctamente. 

• Recoñece os erros máis frecuentes 

no emprego das conxuncións 

comparativas. 

• Coñece os procedementos de 

formación de palabras e identifica 

prefixos e sufixos. 

• Distingue entre prefixos de orixe 

latina e grega e coñece o significado 

dos máis frecuentes. 

• Diferencia entre sufixos alterativos 

e derivativos. 

• Forma palabras mediante a adición 

de prefixos e sufixos. 

• Coñece o que é un campo 

semántico e aplica o coñecemento 

na produción de textos máis 

coherentes, cohesionados e de 

maior riqueza léxica. 

• Recoñece as principais relacións 

semánticas e emprégaas na 

produción de textos máis 

coherentes, cohesionados e de 

maior riqueza léxica. 



Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

alterativos e derivativos. 

• Formar palabras mediante a 

adición de prefixos e sufixos. 

• Coñecer o que é un campo 

semántico e aplicar o 

coñecemento na produción de 

textos máis coherentes, 

cohesionados e de maior 

riqueza léxica. 

• Recoñecer as principais 

relacións semánticas e 

empregalas na produción de 

textos máis 

• Define un termo extraído dun texto 

e achega sinónimos e antónimos. 

 e • B3.5. Coñecemento, tipoloxía 

e caracterización dos 

determinantes (artigo, 

demostrativo, posesivo, 

interrogativos, exclamativos, 

cuantificadores e 

identificadores). 

• Artigos, determinantes e 

pronomes: definición e 

diferenzas desde o punto de 

vista morfolóxico e 

sintáctico. 

• O artigo: artigo determinado 

e artigo indeterminado 

(definición e formas). 

• Demostrativos:  

determinantes e pronomes  

(formas, contraccións e 

funcións). 

• Funcións especiais dos 

demostrativos. 

• Posesivos: determinantes e 

pronomes (formas e 

funcións). 

• O artigo ante o posesivo. 

• Outras formas, usos e valores 

dos posesivos. 

• Relativos: determinantes e 

pronomes (formas e 

funcións). 

• Interrogativos e 

exclamativos: determinantes 

e prono- mes (formas e 

funcións). 

• Indefinidos: determinantes e 

pronomes (formas e 

• B3.5. Recoñecer e identificar 

os trazos característicos da 

categoría gramatical dos 

determinantes, explicando os 

seus usos e valores nos 

textos. 

• Coñecer e distinguir en textos 

as formas, usos e funcións 

dos artigos, determinantes e 

pronomes. 

• Explicar as diferenzas entre 

determinante e pronome. 

• Explicar as diferenzas entre 

determinante e adxectivo e 

ofrecer exemplos razoados. 

• Localizar os artigos nun 

texto, clasificalos e explicar o 

seu uso. 

• Sinalar en textos as 

contraccións de preposicións, 

artigos, determinantes e 

pronomes e identificar os 

seus elementos. 

• Clasificar como 

determinantes ou pronomes 

os demostrativos e posesivos 

presentes nun texto. 

• Comentar o uso dos 

posesivos nun texto, así como 

a presenza ou ausencia do 

artigo anteposto. 

• Escribir secuencias con 

cadanseu(s) e cadansúa(s). 

• LGB3.5.1. Identifica e explica os 

usos e valores dos determinantes, 

relaciona a súa presenza coa 

intención comunicativa e a tipoloxía 

textual, así como con outros 

compoñentes. 

• Coñece e distingue as formas, usos 

e funcións dos artigos, 

determinantes e pronomes. 

• Explica coas súas palabras as 

funcións que poden desempeñar un 

determinante e un pronome. 

• Explica as diferenzas entre un 

determinante e un adxectivo e 

ofrece exemplos razoados. 

• Localiza os artigos nun texto, 

clasifícaos e explica o seu uso. 

• Marca nun texto as contraccións de 

preposicións e artigos e identifica 

os seus elementos. 

• Sinala nun texto os demostrativos e 

posesivos e clasifícaos como 

determinantes ou pronomes. 

• Comenta o uso dos posesivos nun 

texto e explica a presenza ou 

ausencia do artigo anteposto. 

• Constrúe dúas secuencias con 

cadanseu(s) e cadansúa(s). 

• Identifica e clasifica nun texto todos 

os artigos, determinantes e 

pronomes e comenta os elementos 

que compoñen as contraccións. 
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 e  B3.6. Recoñecemento, descrición 

e uso da 

categoría verbal 

e das perífrases 

verbais. 

• Morfoloxía do verbo: o 

tema (raíz e vogal 

temática); o morfema 

modo-temporal e o 

morfema número-persoal. 

O paradigma verbal. 

• Tipos de verbos: 

copulativos, predicativos, 

transitivos, intransitivos, 

reflexivos, pronominais, 

recíprocos, impersoais. 

• O modo e o tempo: os 

tempos de indicativo; os 

tempos de subxuntivo e o 

imperativo. 

• A voz pasiva. 

• As alternancias vocálicas: 

 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. 

• Definir o verbo desde o 

punto de vista semántico, 

morfolóxico e sintáctico e 

segundo a súa tipoloxía. 

• Recoñecer os morfemas 

verbais e comprender cales 

son exclusivos do verbo. 

• Analizar morfoloxicamente 

formas verbais. 

• Identificar as diferenzas 

entre o modo indicativo e 

subxuntivo. 

• LGB3.6.1. Identifica e explica os 

usos e valores dos verbos e das 

perífrases e relaciona a súa presenza 

coa intención comunicativa e a 

tipoloxía textual, así como con 

outros compoñentes. 

• Define o verbo desde o punto de 

vista semántico, morfolóxico e 

sintáctico e segundo a súa tipoloxía. 

• Recoñece os morfemas verbais e 

comprender cales son exclusivos do 

verbo. 

• Analiza morfoloxicamente formas 

verbais. 

• Identifica as diferenzas entre o 

modo indicativo e o subxuntivo. 

• Recoñece e indicar o modo, tempo, 

número e persoa de formas verbais 

extraídas do texto. 

• Conxuga en varios tempos de 

indicativo e subxuntivo diferentes 

verbos. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

verbos con alternancia de 

timbre; verbos con u no 

radical que pode 

converterse en o. 

• Os verbos irregulares: as 

irregularidades no lexema. 

• As formas nominais do verbo. 

• O infinitivo: funcións 

sintácticas. 

• O infinitivo conxugado: 

formas e casos en que se 

adoita empregar. 

• O xerundio: funcións. 

• O participio: funcións. 

Participios regulares e 

irregulares. 

• As perífrases verbais: 

definición. 

• Perífrases con valor temporal. 

• Perífrases con valor modal. 

 Perífrases con valor aspectual. 

• Recoñecer e indicar o modo, 

tempo, número e persoa de 

formas verbais extraídas do 

texto. 

• Conxugar en varios tempos 

de indicativo e subxuntivo 

diferentes verbos. 

• Recoñecer a temporalidade 

de varias formas verbais 

respecto ao momento da 

fala. 

• Identificar o valor temporal 

de formas verbais en varias 

secuencias. 

• Recoñecer os principais 

tipos de alternancias 

vocálicas e irregularidades 

nos verbos. 

• Conxugar axeitadamente 

verbos con alternancias 

vocálicas e irregulares. 

• Identificar perífrases en 

enunciados e clasificalas 

coa axuda do apéndice 

gramatical. 

• Recoñecer as características 

da voz pasiva. 

• Reparar a partir do texto no 

emprego do infinitivo 

conxugado e escribir a 

conxugación completa 

deste tempo verbal. 

• Escribir un enunciado con 

cada unha das formas do 

infinitivo conxugado. 

• Identificar e distinguir as 

formas nominais do verbo 

e recoñecer as súas 

funcións. 

• Recoñecer os casos en que 

adoita utilizarse o infinitivo 

conxugado e empregalo 

adecuadamente en 

enunciados. 

• Identificar as perífrases 

verbais nun texto, 

distinguilas doutras 

construcións e comentar o 

seu valor. 

• Localizar perífrases verbais 

en enunciados e explicar o 

seu significado. 

 Transformar construcións en 

perífrases verbais  

• Recoñece a temporalidade de varias 

formas verbais respecto ao 

momento da fala. 

• Identifica o valor temporal de 

formas verbais en varias secuencias. 

• Recoñece os principais tipos de 

alternancias vocálicas e 

irregularidades nos verbos. 

• Conxuga axeitadamente verbos con 

alternancias vocálicas e irregulares. 

• Identifica perífrases en enunciados 

e clasifícaas coa axuda do apéndice 

gramatical. 

• Recoñece as características da voz 

pasiva. 

• Repara a partir do texto no emprego 

do infinitivo conxugado e escribe a 

conxugación completa deste tempo 

verbal. 

• Escribe un enunciado con cada 

unha das formas do infinitivo 

conxugado. 

• Identifica e distingue as formas 

nominais do verbo e recoñece as 

súas funcións. 

• Recoñece os casos en que adoita 

empregarse o infinitivo conxugado 

e conxuga adecuadamente 

infinitivos en enunciados. 

• Busca as perífrases verbais nun 

texto e comenta o seu valor. 

• Distingue razoadamente nun texto 

as perífrases de construcións 

compostas por dúas formas verbais. 

• Localiza perífrases verbais en 

enunciados e explica o seu 

significado. 

• Transforma construcións en 

perífrases verbais co mesmo 

significado. 

 e  B3.7. Recoñecemento, 

observación, uso 

e explicación dos 

conectores 

textuais. 

• Contraccións das 

preposicións cos artigos, 

determinantes e pronomes. 

• Os conectores textuais: 

aditivos, opositivos, causais 

ou consecutivos; 

conectores organizadores 

do discurso. 

• Os conectores textuais no 

texto expositivo: de 

adición, de contraste, de 

orde, de causa-

consecuencia, de 

 B3.7. Recoñecer en textos de 

diversa índole e 

usar nas 

producións 

propias orais e 

escritas os 

diferentes 

conectores 

textuais. 

• Realizar correctamente as 

contraccións das 

preposicións cos artigos, 

determinantes e pronomes. 

• Agrupar conectores do texto 

segundo o seu tipo e 

empregar outros conectores 

válidos no contexto. 

• Identificar os conectores 

• LGB3.7.1. Identifica, explica e usa 

distintos tipos de conectores que lle 

proporcionan cohesión a un texto. 

• Realiza correctamente as 

contraccións das preposicións cos 

artigos, determinantes e pronomes. 

• Emprega distintos conectores 

textuais nas súas producións 

escritas. 

• Localiza no texto expositivo os 

conectores textuais empregados e 

clasifícaos segundo o esquema 

dado. 

• Clasifica conectores extraídos do 

texto segundo a súa tipoloxía e 

ofrece un sinónimo válido no seu 

contexto 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

exemplificación e de 

conclusión. 

 Os conectores textuais no texto 

argumentativo: 

iniciativos; de 

expresión do 

punto de vista; 

de manifestación 

de certeza; de 

confirmación; de 

exemplificación; 

contrastivos; de 

manifestación de 

acordo; 

organizadores do 

discurso 

textuais no texto expositivo 

e clasificalos segundo o 

esquema dado. 

 Identificar e empregar os 

principais tipos 

de marcadores 

textuais 

empregados no 

texto 

argumentativo. 

 e  B3.8. Coñecemento, 

caracterización e 

tipoloxía do 

adverbio e das 

locucións 

adverbiais.  

• Recoñecemento de adverbios 

en enunciados e textos. 

• Adverbios e locucións 

adverbiais: definición e 

funcións sintácticas. 

• Adverbios en -mente. 

• Preposicións e locucións 

prepositivas. 

• Conxuncións e locucións 

conxuntivas: definición e 

clasificación (coordinantes, 

subordinantes e 

oracionais). 

 Interxeccións. 

 B3.8. Recoñecer e identificar os 

trazos 

característicos da 

categoría 

gramatical do 

adverbio e 

explicar os seus 

usos e valores 

nos textos. 

• Recoñecer no texto a 

categoría gramatical do 

adverbio. 

• Empregar diferentes 

adverbios e coñecer o seu 

significado. 

• Coñecer razoadamente os 

adverbios, preposicións, 

conxuncións e 

interxeccións como 

palabras invariables e 

ofrecer exemplos disto. 

• Recoñecer a diferenza entre 

preposición e conxunción. 

• Distinguir razoadamente 

entre conxuncións 

coordinantes, 

subordinantes e oracionais 

e empregar cada tipo na 

construción de enunciados. 

 Clasificar segundo a súa 

categoría 

gramatical unha 

serie de 

adverbios, 

preposicións, 

conxuncións 

• LGB3.8.1. Identifica e explica os 

usos e valores dos adverbios e das 

locucións adverbiais e relaciona a 

súa presenza coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual, 

así como con outros compoñentes. 

• Recoñece no texto a categoría 

gramatical do adverbio. 

• Indica o significado dunha serie de 

adverbios e constrúe un enunciado 

con cada un. 

• Recoñece razoadamente os 

adverbios, preposicións, 

conxuncións  e interxeccións como 

palabras invariables e exemplifícao. 

• Explica a diferenza entre 

preposición e conxunción. 

• Distingue razoadamente entre 

conxuncións coordinantes, 

subordinantes e oracionais e 

constrúe secuencias con cada tipo. 

• Clasifica segundo a súa categoría 

gramatical unha serie de adverbios, 

preposicións, conxuncións e  

respectivas locucións, e 

interxeccións. 

 CCL 
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 e  B3.9. Coñecemento, 

caracterización e 

tipoloxía dos 

pronomes.  

• O pronome persoal: 

definición. O pronome 

tónico e o pronome átono. 

• As formas tónicas. Funcións 

sintácticas que 

desempeñan. 

• As formas átonas. Funcións 

sintácticas que 

desempeñan. 

• Cheísmo e teísmo. 

• O dativo de solidariedade. 

• Colocación do pronome 

átono: anteposición ao 

verbo e colocación do 

pronome co infinitivo e o 

xerundio. 

 B3.9. Recoñecer e identificar os 

trazos 

característicos da 

categoría 

gramatical dos 

pronomes e 

explicar os seus 

usos e valores 

nos textos. 

• Definir pronome persoal e 

distinguir entre formas 

tónicas e átonas. 

• Recoñecer os pronomes en 

textos e identificar as súas 

funcións sintácticas. 

• Coñecer o cheísmo e teísmo 

e empregar correctamente 

o pronome átono de 

segunda persoa. 

• Identificar os pronomes de 

solidariedade en enunciados. 

• LGB3.9.1. Identifica e explica os 

usos e valores dos pronomes e 

relaciona a súa presenza coa 

intención comunicativa e a tipoloxía 

textual, así como con outros 

compoñentes. 

• Define pronome persoal e distingue 

entre formas tónicas e átonas. 

• Identifica os pronomes en textos e 

mais a súa función sintáctica. 

• Recoñece o cheísmo e o teísmo e 

sinala incorreccións no uso do 

pronome átono de segunda persoa 

en enunciados dados. 

• Localiza en enunciados os 

pronomes de solidariedade. 

• Substitúe frases por pronomes 

realizando as contraccións 

necesarias. 

• Coñece as normas de colocación do 

pronome átono e corrixe erros en 

 CCL 

 CAA 

 5 



Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

• Factores pragmáticos ou 

semánticos na colocación 

do pronome. 

• Contraccións dos pronomes 

persoais coas preposicións. 

 Os demostrativos: determinantes 

e pronomes 

(formas, 

contraccións e 

funcións). 

• Substituír frases por 

pronomes realizando as 

contraccións necesarias. 

• Coñecer as normas de 

colocación do pronome 

átono e realizalas 

correctamente. 

• Coñecer as varias 

posibilidades de colocación 

do pronome átono co 

infinitivo e o xerundio. 

 Explicar as diferenzas entre 

determinante e 

pronome. 

enunciados. 

• Sinala en enunciados varias 

posibilidades de colocación dos 

pronomes átonos cando procede. 

• Explicar as diferenzas entre 

determinante e pronome. 

• Sinalar nun texto os demostrativos e 

posesivos e clasifícaos como 

determinantes ou pronomes. 

 b 

 e 

 h 

 B3.10. Participación en 

proxectos 

(elaboración de 

materiais 

multimedia, 

folletos, carteis, 

recensión de 

libros e películas, 

etc.) nos que se 

utilicen varias 

linguas, tanto 

curriculares 

como outras 

presentes no 

centro docente, 

relacionados cos 

elementos 

transversais e 

nos que se eviten 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 

• Deseño en grupo dunha 

campaña publicitaria. 

• Preparación dunha exposición 

oral planificada. 

• Realización en grupo da 

simulación dun telexornal. 

• Preparación, realización e 

redacción dunha entrevista. 

 Elaboración dun glosario 

multilingüe. 

 B3.10. 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 docente, 

relacionados cos 

elementos 

transversais e 

nos que se eviten 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 

• Deseñar en grupo unha 

campaña publicitaria. 

• Preparar unha exposición oral 

planificada. 

• Realizar en grupo a 

simulación dun telexornal. 

• Preparar, realizar e redactar 

unha entrevista. 

 Elaborar un breve glosario coa 

correspondencia 

nas sete linguas 

do Estado 

español das 

expresións máis 

usadas. 

• LGB3.10.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais e valora as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

• Deseña en grupo unha campaña 

publicitaria. 

• Prepara unha exposición oral 

planificada. 

• Realiza en grupo a simulación dun 

telexornal. 

• Prepara, realiza e redacta unha 

entrevista. 

• Elabora un breve glosario coa 

correspondencia nas sete linguas do 

Estado español das expresións máis 

usadas. 
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 B3.11. Identificación e 

progresiva 

utilización dos 

coñecementos 

sobre as linguas 

para desenvolver 

unha 

competencia 

comunicativa 

integrada. 

• Préstamos e interferencias: 

estranxeirismos, calcos e 

adaptación fonética, gráfica 

ou morfolóxica do 

vocábulo. 

• Préstamos aceptables ou 

necesarios e préstamos 

superfluos ou 

interferencias. 

• Pares de palabras con 

semellanzas fonéticas, 

gráficas ou interferencias 

léxicas. 

 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. 

• Recoñecer nun texto os 

préstamos e identificar a 

lingua doadora destes. 

• Sinalar o tipo de 

modificación que presentan 

os préstamos dun texto na 

• LGB3.11.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso nunha das 

linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

• Completa coa vogal adecuada unha 

serie de palabras, identificando 

implicitamente posibles 

interferencias co castelán. 

• Recoñece o uso de estranxeirismos 

na linguaxe publicitaria e substitúe 

unha serie dada por termos galegos. 

• Identifica os prefixos nas palabras. 

• Discrimina prefixos de orixe latina 

e prefixos de orixe grega e achega o 

significado dos máis frecuentes. 

• Cambia prefixos cultos nunha serie 

de palabras e explica o significado 

resultante. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

• Comparación de textos en 

diferentes idiomas 

cooficiais. 

• O galego e o portugués na 

actualidade. 

• A toponimia. 

• Clasificación dos topónimos 

segundo un criterio 

semántico. 

• A forma oficial dos 

topónimos segundo a Lei 

de normalización 

lingüística. 

• Topónimos de orixe 

prerromana e topónimos de 

orixe xermánica. 

• A antroponimia. 

• Clasificación dos nomes 

segundo a súa orixe. 

• Clasificación dos 

apelidos(patronímicos, 

toponímicos e cognomes). 

 A desgaleguización dos apelidos. 

súa adaptación ao galego. 

• Identificar como innecesarios 

os préstamos superfluos 

presentes nun texto e 

achegar o vocábulo galego 

correspondente. 

• Evitar nas súas producións 

orais e escritas 

incorreccións debidas a 

interferencias con outras 

linguas. 

• Distinguir palabras fonética 

ou graficamente próximas 

e con interferencias léxicas. 

• Explicar a diferenza de 

significado de varios pares 

léxicos que presentan 

interferencias co castelán. 

• Completar termos 

susceptibles de presentar 

interferencias empregando 

n intervocálico ou en final 

de palabra. 

• Explicar o tipo de 

desviación que presentan 

algunhas formas 

incorrectas e empregalas 

correctamente. 

• Sinalar nun breve texto as 

semellanzas e diverxencias 

entre o léxico galego e o 

catalán e identifica léxico 

románico no éuscaro. 

• Comparar dous textos e 

marcar as diferenzas entre 

o galego e o portugués na 

actualidade. 

• Ler un texto en portugués 

reparando na súa pronuncia. 

• Definir toponimia e 

recoñecer a forma galega 

dos topónimos como a 

única oficial segundo a Lei 

de normalización 

lingüística. 

• Realizar un estudo etimolóxico 

das parroquias do seu concello. 

• Elaborar un mapa 

toponímico da zona en que 

se localiza o centro de 

ensino. 

• Clasificar os topónimos 

segundo o criterio semántico. 

• Definir antroponimia e 

distinguir a antroponimia 

individual da familiar. 

 

• Explica a diferenza entre sufixos 

alterativos e derivativos e 

exemplifícaa. 

• Aprecia sufixos alterativos en 

parellas de palabras e sinala o seu 

valor. 

• Explica a diferenza de significado 

en parónimos e termos que 

presentan interferencias co castelán. 

• Compara de forma guiada a 

evolución fonética ao galego de 

varios étimos latinos coas 

correspondentes solucións castelás. 

• Explica a diferenza de significado 

de varios pares léxicos. 

• Completa varios termos 

empregando n intervocálico ou en 

final de palabra nos casos precisos. 

• Sinala nun texto os préstamos e 

identifica a lingua doadora destes. 

• Explica nos préstamos localizados 

nun texto o tipo de modificación 

que presentan na súa adaptación ao 

galego. 

• Identifica nun texto préstamos 

innecesarios e propón o vocábulo 

galego correspondente. 

• Sinala nun breve texto as 

semellanzas e diverxencias entre o 

léxico galego e o catalán e 

identifica léxico románico no 

éuscaro. 

• Compara dous textos e marca as 

diferenzas entre o galego e o 

portugués na actualidade. 

• Le un texto en portugués reparando 

na súa pronuncia. 

• Evita nas súas producións orais e 

escritas incorreccións debidas a 

interferencias con outras linguas. 

• Define toponimia e recoñece a 

forma galega dos topónimos como a 

única oficial segundo a Lei de 

normalización lingüística. 

• Realiza un estudo etimolóxico das 

parroquias do seu concello. 

• Elabora un mapa toponímico da 

zona en que se localiza o centro de 

ensino. 

• Clasifica unha serie de topónimos 

segundo o criterio semántico. 

• Define antroponimia e distingue 

entre antroponimia individual e 

familiar. 

• Estuda os apelidos dos compañeiros 

e compañeiras de clase e explica a 

súa orixe e significado. 

• Identifica nos apelidos deturpacións 

castelanizantes e reconstrúe a súa 

forma correcta. 

 Bloque 4. Lingua e sociedade    

 p  B4.1. Funcións sociais da lingua. 

 As funcións sociais da lingua. O 

caso do galego 

 B4.1. Distinguir as funcións 

sociais da lingua 

e determinar a 

situación do 

galego respecto a 

elas. 

 Distinguir as funcións sociais da 

lingua e 

reflexionar sobre 

 LGB4.1.1. Distingue as funcións 

sociais da lingua e 

determina a situación 

do galego respecto a 

elas. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

o caso do galego. 

 p  B4.2. Diversidade lingüística no 

mundo, en 

Europa e na 

Península 

Ibérica.  

• A diversidade lingüística no 

mundo. As linguas francas. 

• A diversidade lingüística en 

Europa. 

• Linguas minorizadas e 

minoritarias. 

• O contacto de linguas. 

• Bilingüismo individual. Tipos 

de individuos bilingües. 

Cadro de destrezas 

lingüísticas orais e escritas. 

• Elaboración dunha 

autobiografía lingüística. 

• Bilingüismo social: factores 

demográficos, de status e 

de apoio institucional. 

Conflito lingüístico e 

diglosia. 

• As linguas da Península 

Ibérica. 

• As linguas do Estado 

español. Linguas cooficiais 

e linguas non cooficiais. O 

castelán. 

• O catalán. 

• O éuscaro ou vasco. 

• O astur-leonés. 

• O aragonés. 

• O aranés. 

• Galego e portugués: unha 

orixe común. 

• A lusofonía 

- A lingua portuguesa no 

mundo. 

- O mirandés: lingua oficial. 

- O portugués fronteirizo. 

 Galicia e o ámbito da lusofonía 

(punto de vista 

económico, 

sociocultural e 

musical; 

aprendizaxe de 

portugués en 

Galicia e ensino 

do galego en 

países de fala 

portuguesa). 

 B4.3. A lusofonía. 

• O galego e a súa historia: 

Período de formación. As 

orixes. 

• O substrato prerromano. 

• A romanización. 

• Os superestratos xermánico e 

árabe. 

• Influencia das linguas de 

substrato no léxico galego: 

preindoeuropeas e 

indoeuropeas. 

• Influencia das linguas de 

superestrato no léxico 

galego: superestrato 

xermánico e superestrato 

 B4.2. Describir a diversidade 

lingüística no 

mundo, en 

Europa e na 

Península 

Ibérica, 

determinar o 

papel da 

lusofonía, 

distinguir 

conceptos 

básicos de 

contacto de 

linguas e 

describir os 

fundamentos do 

ecolingüismo. 

• Describir a diversidade 

lingüística no mundo. 

• Coñecer os conceptos de 

lingua franca e lingua 

artificial e examinar algúns 

exemplos. 

• Describir a diversidade 

lingüística en Europa e 

reflexionar sobre esta 

respondendo preguntas. 

• Analizar a situación 

sociolingüística das linguas 

minorizadas de Europa. 

• Distinguir entre lingua 

minorizada e lingua 

minoritaria e coñecer 

algúns exemplos do ámbito 

europeo. 

• Definir conflito lingüístico e 

proceso de normalización. 

• Distinguir entre bilingüismo 

individual e social. 

• Identificar os tipos de 

individuo bilingüe segundo 

os factores competencia, 

uso e adquisición. 

• Diferenciar as catro destrezas 

lingüísticas. 

• Analizar os elementos que 

definen a súa autobiografía 

lingüística. 

• Describir o bilingüismo 

social e os factores que o 

determinan. 

• Definir diglosia e conflito 

lingüístico. 

• Analizar a situación social do 

galego. 

• Describir e valorar a 

diversidade lingüística na 

Península Ibérica. 

• Distinguir entre linguas 

cooficiais e non cooficiais 

no Estado español e 

coñecer a existencia das 

leis de normalización 

lingüística, así como da Lei 

de política lingüística 

catalá. 

• Coñecer a distribución 

xeográfica, a situación 

sociolingüística e o número 

de falantes das linguas 

cooficiais no Estado 

español. 

• LGB4.2.1. Describe a diversidade 

lingüística no mundo, en Europa e 

na Península Ibérica. 

• Describe a diversidade lingüística 

no mundo. 

• Explica o que é unha lingua franca 

e unha lingua artificial e estuda 

algúns exemplos. 

• Describe a diversidade lingüística 

en Europa. 

• Reflexiona, respondendo preguntas, 

sobre a diversidade lingüística en 

Europa. 

• Analiza a situación sociolingüística 

das linguas minorizadas de Europa. 

• Describe e valora a diversidade 

lingüística na Península Ibérica. 

• Distingue entre linguas cooficiais e 

non cooficiais no Estado español e 

cita as leis de normalización 

lingüística existentes, así como a 

Lei de política lingüística catalá. 

• Coñece a distribución xeográfica, a 

situación sociolingüística e o 

número de falantes das linguas 

cooficiais no Estado español. 

• Reflexiona sobre o tratamento das 

diferentes linguas do Estado no 

artigo 3 da Constitución Española. 

•  

•  
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• LGB4.2.2. Determina o papel da 

lusofonía nas linguas do mundo no 

século XXI e a súa importancia 

cultural e económica desde a 

perspectiva galega. 

• Coñece a orixe común do galego e 

o portugués e explica os factores 

socio-políticos que determinaron a 

configuración de dous idiomas. 

• Recoñece o mirandés como variante 

oficial do astur-leonés falada en 

Portugal. 

• Identifica os trazos lingüísticos 

propios do portugués fronteirizo e 

aprecia a coincidencia coa 

evolución propia do galego. 

• Valora o portugués como un dos 

idiomas máis falados a nivel 

mundial e recoñece os estados que 

conforman a Comunidade de Países 

de Lingua Portuguesa. 

• Sitúa o galego no ámbito da 

lusofonía desde o punto de vista 

económico e sociocultural e valora 

positivamente as vantaxes de falar 

en galego neste contexto. 

• Procura eficazmente información 

sobre os países que forman parte 

dos denominados BRICS. 

• Visita e consulta unha páxina web 

relacionada coa candidatura do 

patrimonio oral galego-portugués a 

Patrimonio da Humanidade na 

listaxe da UNESCO. 

• Infórmase nunha páxina web sobre 

o ensino do galego nas 

universidades de Portugal e Brasil. 

• Consulta nunha enciclopedia as 

entradas correspondentes a cada un 

 CCL 
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árabe. 

 Principais evolucións fonéticas 

do latín vulgar ao 

galego: probable 

influencia do 

substrato celta; 

outras evolucións 

significativas.  

 B4.4. Multilingüismo e 

plurilingüismo. 

Lingua 

minoritaria e 

lingua 

minorizada. 

Conflito 

lingüístico e 

diglosia. 

Ecolingüismo. 

• Voces patrimoniais, 

semicultismos e cultismos. 

• Os pares léxicos: familias 

léxicas irregulares. 

• Cultismos procedentes do 

latín e cultismos de orixe 

grega. 

• As familias léxicas: familias 

léxicas regulares e 

irregulares. 

 Cadro de familias léxicas 

irregulares de 

uso frecuente. 

• Reflexionar sobre o 

tratamento das diferentes 

linguas do Estado no artigo 

3 da Constitución 

Española. 

• Coñecer a orixe común do 

galego e o portugués e 

comprender os factores 

socio-políticos que 

determinaron a 

configuración de dous 

idiomas. 

• Recoñecer o mirandés como 

variante oficial do astur-

leonés falada en Portugal. 

• Identificar os trazos 

lingüísticos propios do 

portugués fronteirizo e 

apreciar a coincidencia coa 

evolución propia do 

galego. 

• Valorar o portugués como 

un dos idiomas máis 

falados a nivel mundial e 

recoñecer os estados que 

conforman a Comunidade 

de Países de Lingua 

Portuguesa. 

 Situar o galego no ámbito da 

lusofonía desde o 

punto de vista 

económico e 

sociocultural e 

valorar 

positivamente as 

vantaxes de falar 

en galego neste 

contexto. 

dos estados pertencentes á 

Comunidade de Países de Lingua 

Portuguesa. 

• Elabora unha ficha con información 

sociolingüística para cada un dos 

estados pertencentes á Comunidade 

de Países de Lingua Portuguesa. 

• Procura datos do número de 

falantes das seis linguas máis 

empregadas no mundo e elabora un 

gráfico cos resultados obtidos. 

• Aprecia e valora positivamente a 

proximidade entre o galego e o 

portugués. 

• Traduce a galego un breve texto en 

portugués reparando no alto grao de 

intercomprensión entre ambas as 

linguas. 

•  

• LGB4.2.3. Diferencia e explica os 

conceptos de multilingüismo, 

plurilingüismo, lingua minoritaria e 

lingua minorizada, conflito 

lingüístico e diglosia e describe os 

fundamentos do ecolingüismo. 

• Distingue entre bilingüismo 

individual e bilingüismo social. 

• Identifica os tipos de individuos 

bilingües segundo os factores 

competencia, uso e adquisición. 

• Diferencia as catro destrezas 

lingüísticas. 

• Elabora a súa autobiografía 

lingüística seguindo un esquema: 

analiza os factores que a definen e 

os ámbitos de uso das linguas que 

domina e identifícase como un tipo 

de individuo bilingüe determinado. 

• Describe o bilingüismo social en 

función dos factores demográficos, 

de status e de apoio institucional. 

• Define diglosia, tanto no seu 

sentido clásico como na acepción 

ampliada, e conflito lingüístico. 

• Analiza a situación social do galego 

en relación cos dous conceptos de 

diglosia estudados e xustifica con 

exemplos o resultado da súa análise. 

• Distingue entre lingua minorizada e 

lingua minoritaria e ofrece 

exemplos no ámbito europeo. 

• Define conflito lingüístico e explica 

o que é un proceso de 

normalización. 
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 p  B4.5. Historia da lingua: do latín 

ao galego; 

situación 

lingüística da 

Península antes 

da romanización; 

substrato e o 

estrato latino 

(principais 

evolucións 

fonéticas do latín 

ao galego). A 

Romanización e 

o nacemento das 

linguas 

romances; o 

superestrato. 

• O galego e a súa historia: o 

 B4.3. Describir a historia da 

lingua do latín ao 

galego e 

distinguir os 

elementos 

constitutivos 

deste. 

• Describir as orixes do galego 

e o substrato prerromano. 

• Coñecer o proceso de 

romanización e o 

nacemento das linguas 

romances. 

• Identificar os principais 

trazos da influencia das 

linguas de substrato e 

superestrato no galego. 

 LGB4.3.1. Describe a romanización e o 

nacemento das linguas 

romances. 
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• LGB4.3.2. Identifica e describe os 

diferentes elementos constitutivos 

do galego ao longo da historia 

(substrato, estrato e superestrato). 

• Describe as orixes do galego en 

relación co substrato prerromano. 

• Describe o proceso de 

romanización. 

• Explica as razóns históricas da  

substitución das linguas indíxenas 

polo latín vulgar na Gallaecia, en 

contraste coa influencia dos 

superestratos xermánico e árabe. 
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Galego Antigo, séculos IX- 

XV. 

• O esplendor medieval 

(séculos IX-XIII). 

• O período medieval de 

decadencia (séculos XIV e 

XV). 

• Cadro histórico da 

evolución do latín (século 

V) ao galego no período 

medieval de decadencia 

(século XV). 

 Características básicas do Galego 

Antigo: nivel 

fonolóxico, nivel 

morfosintáctico e 

nivel léxico. 

 Recoñecer as principais 

evolucións 

fonéticas do latín 

vulgar ao galego. 

• Detalla os principais trazos da 

influencia das linguas de substrato 

no léxico galego. 

• Identifica o léxico procedente das 

linguas de superestrato xermánico e 

árabe. 

• Organiza en campos semánticos as 

palabras procedentes dos distintos 

substratos e superestratos. 

• Recoñece e explica as evolucións 

fonéticas máis destacadas do latín 

vulgar ao galego. 

• Ofrece os resultados galegos de 

palabras latinas. 

 p  B4.6. Cultismos, semicultismos e 

palabras 

patrimoniais e as 

familias léxicas 

irregulares. 

• O galego e a súa historia: o 

Galego Medio, do século 

XVI ao XVIII. 

• Características lingüísticas 

do Galego Medio: o 

afastamento do portugués. 

• Cadro das características 

lingüísticas do Galego 

Medio no nivel fonético, 

morfosintáctico e léxico. 

 A dialectalización do galego 

neste período. 

 B4.4. Recoñecer os cultismos, 

semicultismos e 

palabras 

patrimoniais e 

citar exemplos, 

así como 

distinguir as 

familias léxicas 

irregulares e 

utilizalas 

correctamente. 

• Recoñecer as palabras 

patrimoniais, os 

semicultismos e cultismos 

e coñecer exemplos de 

cultismos procedentes do 

grego e do latín. 

• Escribir cultismos galegos a 

partir dos seus étimos. 

• Distinguir as familias 

léxicas irregulares e 

utilizalas correctamente. 

• Definir familia léxica e 

familia léxica irregular. 

• Recoñecer algunhas familias 

léxicas irregulares 

frecuentes. 

• Completar familias léxicas 

buscando a palabra primitiva. 

• Distinguir entre cultismos e 

palabras patrimoniais nas 

familias léxicas irregulares 

e explicar as variacións do 

conxunto. 

• Buscar a palabra primitiva e 

a familia léxica dun termo 

empregando o dicionario e 

recoñecer variacións e 

erros frecuentes no 

emprego do n 

intervocálico. 

 Emparellar cultismos e palabras 

patrimoniais e 

completar as 

súas familias 

léxicas. 

• LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, 

semicultismos e palabras 

patrimoniais e cita algún exemplo. 

• Distingue as palabras en función do 

seu grao de evolución como 

patrimoniais, semicultismos e 

cultismos. 

• Cita exemplos de cultismos 

procedentes do grego e do latín. 

• Escribe cultismos galegos a partir 

dos étimos latinos. 
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• LGB4.4.2. Distingue as familias 

léxicas irregulares e utilízaas 

correctamente. 

• Define familia léxica e familia 

léxica irregular. 

• Recoñece algunhas familias léxicas 

irregulares de uso frecuente. 

• Busca a palabra primitiva de termos 

dados e engade outros termos para 

formar familias léxicas. 

• Completa, a partir dun termo, a súa 

familia léxica. 

• Distingue nas familias léxicas 

irregulares entre cultismos e 

palabras patrimoniais e explica as 

irregularidades do conxunto. 

• Coa axuda do dicionario, di se son 

correctas unha serie de palabras,  

achega a palabra primitiva da que 

proceden e explica as 

irregularidades das súas familias 

léxicas. 

• Emparella cultismos e palabras 

patrimoniais da mesma familia 

léxica e achega outros termos para 

completar o conxunto. 
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 p  B4.7. Historia da lingua: o 

galego antigo 

(Idade Media), 

emerxencia e 

declive, 

características 

lingüísticas, 

contexto 

histórico e 

cultural, e 

 B4.5. Identificar e describir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego antigo, o 

seu contexto e 

identificalo en 

textos. 

• Describir as características 

• LGB4.5.1. Identifica e describe as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego antigo. 

• Describe as características do 

Galego Antigo no nivel fonolóxico, 

morfosintáctico e léxico 
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• LGB4.5.2. Describir o contexto 

histórico e cultural do galego antigo 
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Competencias 

clave 
UNIDADE 

situación 

sociolingüística.  

• O galego e a súa historia. O 

Galego Moderno: do 

século XIX ata 1916. 

• O século XIX. 

• O Rexurdimento literario. 

• Evolución da escrita no 

século XIX. 

• Características da lingua do 

século XIX e comezos do 

XX. 

– Hipergaleguismos ou 

diferencialismos 

(supresión de -n- ou -l-

intervocálicos; 

redución de ditongos 

crecentes; alteración de 

sufixos e terminacións 

e alteración de 

consoantes ou grupos 

consonánticos). 

– Vulgarismos 

(asimilacións e 

disimilacións 

vocálicas; adicións ou 

supresións de fonemas; 

metáteses; reducións 

ou vocalizacións en 

grupos consonánticos), 

arcaísmos e lusismos. 

– Dialectalismos: 

distinción entre 

variantes diatópicas e 

localismos léxicos. 

 Etapas no proceso de construción 

do estándar: 

galego 

popularizante, 

galego 

diferencialista, 

galego 

protoestándar e 

galego estándar. 

do Galego Antigo no nivel 

fonolóxico, morfosintáctico 

e léxico. 

• Describir o contexto 

histórico e cultural do 

Galego Antigo na época de 

esplendor (séculos IX-

XIIX). 

• Explicar os factores que 

levaron á aparición e 

consolidación do galego 

como lingua romance no 

noroeste peninsular. 

• Expoñer as razóns históricas 

da separación do galego e o 

portugués. 

• Describir o contexto 

histórico e cultural do 

galego no período 

medieval de decadencia 

(séculos XIV e XV). 

• Ter unha visión panorámica 

da evolución histórica do 

latín ao galego entre os 

séculos V e XV. 

 Identificar en textos diversos as 

características da 

lingua medieval. 

así como a súa situación 

sociolingüística. 

• Describe o contexto histórico e 

cultural do Galego Antigo na época 

de esplendor (séculos IX-XIIX). 

• Explica os factores que levaron á 

aparición e consolidación do galego 

como lingua romance. 

• Expón as razóns históricas da 

separación do galego e o portugués. 

• Describe o contexto histórico e 

cultural do galego no período 

medieval de decadencia (séculos 

XIV e XV). 

• Presenta unha visión panorámica da 

evolución histórica do latín ao 

galego entre os séculos V e XV. 

•  

• LGB4.5.3. Identifica o galego 

antigo en documentos non literarios 

e literarios. 

• Sinala en varios textos algunhas 

características da lingua medieval. 
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 p  B4.8. Historia da lingua: galego 

medio; 

dialectalización 

da lingua 

(séculos XVI, 

XVII e XVIII); 

contexto 

histórico e 

cultural; 

situación 

sociolingüística e 

características 

lingüísticas. 

 B4.6. Distinguir as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego medio 

(séculos XVI, XVII e XVIII), 

describir o seu contexto e 

identificalo en textos. 

• Coñecer o contexto 

sociohistórico do Galego 

Medio. 

• Distinguir as características 

lingüísticas do galego nesta 

etapa. 

• Explicar a situación 

sociolingüística do galego  

nesta época. 

 Analizar a repercusión desta 

etapa de dialectalización 

desenvolvemento posterior do 

galego. 

 LGB4.6.1. Distingue as características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego medio (séculos 

XVI, XVII e XVIII), 

describe o seu contexto 

e identifícao en textos. 

• Describe o contexto sociohistórico 

do Galego Medio. 

• Distingue as características 

lingüísticas do Galego Medio no 

nivel fonético, morfosintáctico e 

léxico. 
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• LGB4.6.2. Describe o contexto 

histórico e cultural do galego medio 

así como a súa situación 

sociolingüística. 

• Responde correctamente preguntas 

sobre a situación sociolingüística do 

galego nesta etapa de contacto co 

castelán, comparándoa coa etapa de 

contacto co latín. 

• Expón os factores que impediron a 

substitución do galego polo castelán 

nos Séculos Escuros. 
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• LGB4.6.3. Analiza a repercusión 

desta etapa de dialectalización da 

lingua no desenvolvemento 
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posterior do galego. 

• Compara e analiza os procesos de 

estandarización do galego, o 

portugués e o castelán. 

• Apunta algúns fenómenos dialectais 

con orixe na época. 

 LGB4.6.4. Identifica o galego medio 

en documentos non 

literarios e literarios. 
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 p  B4.9. Historia da lingua: galego 

moderno (desde 

o século XIX ata 

1916); contexto 

histórico e 

cultural; 

situación 

sociolingüística e 

características 

lingüísticas. 

 B4.7. Distinguir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego moderno 

(desde o século 

XIX ata 1916), 

describir o seu 

contexto e 

identificalo en 

textos, elaborar 

traballos 

individuais e/ou 

en grupo nos que 

se describan e 

analicen textos 

anteriores a 

1916. 

• Distinguir as características 

lingüísticas do Galego 

Moderno e coñecer as 

etapas no proceso de 

construción do estándar. 

– Identificar e definir as 

principais desviacións 

da norma no léxico 

galego. 

– Explicar o tipo de 

desviación que 

presentan algunhas 

formas incorrectas 

dadas e corrixilas. 

• Coñecer o contexto e 

situación sociolingüística 

do Galego Moderno. 

• Explicar por escrito o que se 

entende por Rexurdimento. 

• Analizar, respondendo 

preguntas, un fragmento do 

prólogo de Cantares 

Gallegos en relación coa 

súa época e co 

desenvolvemento posterior 

da lingua. 

 Identificar nos textos os trazos 

propios do 

Galego Moderno 

e recoñecer os 

principais tipos 

de desviacións 

da norma actual 

presentes neles. 

• LGB4.7.1. Distingue as 

características lingüísticas 

fundamentais do galego moderno 

(desde o século XIX ata 1916). 

• Distingue as características 

lingüísticas do Galego Moderno e 

coñece as diferentes etapas no 

proceso de construción do estándar. 

• Identifica e define as principais 

desviacións da norma no léxico 

galego.. 

• Explica o tipo de desviación que 

presentan algunhas formas 

incorrectas dadas e corríxeas. 
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 LGB4.7.2. Describe o contexto 

histórico e cultural do 

galego moderno (desde 

o século XIX ata 1916) 

así como a súa 

situación 

sociolingüística. 

• Describe o contexto histórico e 

cultural e a situación 

sociolingüística do Galego 

Moderno. 

• Explica por escrito o que se entende 

por Rexurdimento. 
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 LGB4.7.3. Analiza a repercusión da 

etapa de nacemento do 

galego moderno (desde 

o século XIX ata 1916) 

no desenvolvemento 

posterior da lingua. 
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• LGB4.7.4. Identifica o galego 

moderno (desde o século XIX ata 

1916) en documentos non literarios 

e literarios. 

• Sinala no prólogo de Cantares 

Gallegos os trazos propios do 

Galego Moderno e clasifica as 

desviacións da norma actual 

segundo os seus tipos. 

 CCL  6 

• LGB4.7.5. Elabora traballos de 

xeito individual e/ou en grupo nos 

que se describen e analizan textos 

anteriores a 1916. 

• Analiza, respondendo preguntas, un 

fragmento do prólogo de Cantares 

Gallegos. 

 CCL  6 

 Bloque 5. A literatura.    

 e 

 n 

 B5.1. Definición dos conceptos 

"literatura" e 

"texto literario", 

caracterización 

dos diferentes 

xéneros e análise 

dos seus 

principais 

 B5.1. Definir "literatura" e 

"texto literario", 

caracterizar os 

diferentes 

xéneros e 

analizar os seus 

principais 

recursos formais 

 LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto 

literario", caracteriza os 

diferentes xéneros e 

analiza os seus 

principais recursos 

formais e describe a 

cronoloxía xeral da 

historia da literatura 
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recursos formais 

e descrición da 

cronoloxía xeral 

da historia da 

literatura galega. 

• Literatura e comunicación. 

• Creación verbal e creación 

escrita. 

• Elementos da comunicación 

literaria. 

• Características da lingua 

literaria. Funcións da 

literatura. 

• A linguaxe literaria e os 

recursos literarios da prosa 

e do verso: os tropos (símil, 

metáfora, imaxe adxectiva, 

imaxe verbal, visión, 

símbolo, alegoría, 

metonimia, sinécdoque, 

hipálaxe) e as figuras 

(figuras de dicción e 

figuras de pensamento). 

• Recursos literarios do verso: 

a métrica (medidas do 

verso, rima, ritmo). 

• Tipos de versos segundo o 

número de sílabas. 

• A estrofa e o poema: 

principais tipos de estrofas. 

• Análise de textos poéticos. 

• Os xéneros literarios: a lírica, 

a épica e a dramática. 

• Outros xéneros: didáctica, 

historia e oratoria. 

• A función poética ou estética 

da literatura. 

• O xénero lírico: 

características definitorias. 

As actitudes líricas: 

enunciación, apóstrofo e 

canción. 

• Os principais xéneros da 

lírica: xéneros maiores 

(oda, himno, elexía, 

epístola e égloga) e xéneros 

menores (epigrama e 

madrigal). 

• O xénero é pico ou narrativo: 

características definitorias. 

• Os elementos da narración: 

narrador, acción, 

personaxes, tempo, espazo 

e narratario. 

• A novela: características. 

• O conto: características. 

• O narrador: participación, voz 

e coñecemento da historia. 

• A acción: a trama e a historia. 

O argumento. 

• Os personaxes: 

protagonistas, secundarios 

e episódicos; planos ou 

redondos. 

• Reprodución directa: estilo 

directo rexido, diálogo, 

discurso directo 

narrativizado, monólogo e 

monólogo interior. 

• Reprodución indirecta: estilo 

indirecto e estilo indirecto libre. 

e describir a 

cronoloxía xeral 

da historia da 

literatura galega. 

 Definir a Literatura como un 

proceso 

comunicativo e 

coñecer os 

elementos que 

interveñen nel. 

 Distinguir entre creación verbal 

e creación 

escrita. 

 Coñecer as características da 

lingua literaria e 

as funcións 

sociais da 

Literatura. 

 Identificar os recursos propios 

da lingua 

literaria e 

apreciar a 

función poética 

en textos líricos. 

 Coñecer e distinguir os 

principais 

recursos 

literarios da 

prosa e do 

verso. 

 Recoñecer e analizar tropos e 

figuras nos 

textos literarios. 

 Coñecer os principais tipos de 

versos e 

estrofas. 

 Comparar textos e explicar os 

recursos propios 

do verso e a 

prosa poética. 

 Analizar de forma pautada o 

ritmo dun 

poema. 

 Identificar as principais figuras 

literarias nun 

texto poético. 

 Realizar de forma pautada 

análises 

métricas. 

 Apreciar o ritmo dunha 

composición 

poética. 

 Recoñecer os principais tipos de 

estrofa. 

 Recoñecer os distintos xéneros 

segundo as súas 

características 

definitorias e 

principais 

recursos 

formais. 

 Definir a función estética da 

literatura e 

recoñecer as 

características 

que permiten 

considerar unha 

obra como 

literaria. 

 Coñecer os principais 

subxéneros 

líricos, 

narrativos e 

dramáticos. 

galega. 

 Define Literatura como un proceso 

comunicativo e describe 

os elementos que 

interveñen nel. 

 Distingue entre creación verbal e 

creación escrita. 

 Describe as funcións da Literatura. 

 Coñece os principais recursos literarios 

da prosa e do verso e 

diferencia entre tropos e 

figuras. 

 Distingue entre tipos de tropos a partir 

de textos dados. 

 Recoñece e clasifica diferentes figuras 

nos textos. 

 Coñece os principais tipos de versos 

segundo o seu número 

de sílabas. 

 Coñece os principais tipos de estrofas. 

 Recoñece os distintos xéneros literarios: 

lírica, épica e 

dramática, así como os 

considerados non 

literarios (didáctica, 

historia e oratoria) e 

sinala as súas diferenzas 

fundamentais. 

 Define a función estética da literatura e 

indica as características 

polas que unha obra se 

converte en literaria. 

 Identifica as características definitorias 

do xénero lírico. 

 Refire os principais xéneros da lírica. 

 Describe os elementos da narración: 

narrador, acción, 

personaxes, tempo, 

espazo e narratario. 

 Clasifica os personaxes da narración 

segundo o seu 

protagonismo, 

caracterización e 

modalidades de 

reprodución do discurso 

(directa e indirecta). 

 Diferencia entre tempo da historia e 

tempo do discurso e 

recoñece os dous tipos 

principais de 

anacronías, así como as 

catro técnicas de 

tratamento do tempo na 

narración. 

 Caracteriza o espazo narrativo segundo 

as categorías real e 

irreal. 

 Sinala as diferenzas entre conto e 

novela. 

 Resume os elementos estruturais 

básicos da novela. 

 Recoñece as características definitorias 

do texto teatral. 

 Refire os xéneros dramáticos principais. 

 LGB5.1.2. Compara textos de diferentes 

xéneros, 

caracterizándoos a 

partir dos seus trazos 

formais e estruturais 

definitorios. 

 Identifica as características da lingua 

literaria a partir da 
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• O tempo: tempo da historia e 

tempo do discurso. 

• As anacronías: analepses e 

prolepses. 

• Técnicas de tratamento do 

tempo na narración: 

resumo, escena, elipse, 

pausa. 

• O espazo. Valor simbólico. 

Espazo real e irreal. 

• O narratario. 

• Principais xéneros 

narrativos: maiores 

(epopea, poema épico, 

conto, novela) e menores 

(romance de cego, fábula). 

• O xénero dramático: 

características do texto 

teatral. 

 A estrutura do texto teatral: 

estrutura externa 

(escena, acto, 

xornada e lance) 

e estrutura 

interna (acción 

dramática, 

personaxes, 

linguaxe. 

 Comparar e analizar textos de 

diferentes 

xéneros 

caracterizándoos 

a partir dos seus 

trazos formais e 

estruturais 

definitorios. 

 Ler, interpretar, analizar e 

xulgar con 

criterio obras de 

diferentes 

xéneros e 

épocas da 

literatura galega. 

 Situar diferentes obras na 

cronoloxía xeral 

da Historia da 

Literatura 

Galega. 

 Comparar textos de diferentes 

xéneros 

caracterizándoos 

a partir dos seus 

trazos formais e 

estruturais. 

 Comentar textos literarios de 

diferentes 

xéneros a partir 

dunhas 

indicacións 

xerais. 

comparación de textos 

de diferentes xéneros. 

 Aprecia nun texto lírico os recursos que 

evidencian a función 

poética da Literatura. 

 Compara de forma guiada dous textos 

en prosa e deduce cal 

deles reúne as 

características da prosa 

poética. 

 Explica os recursos propios da prosa 

poética presentes nun 

texto. 

 Analiza de forma pautada o ritmo dun 

poema. 

 Identifica as principais figuras literarias 

nun texto poético. 
 Realiza unha análise métrica dun poema 

seguindo unhas pautas. 

 Analiza de forma pautada o ritmo dun 

texto poético. 

 Le un poema co ritmo adecuado. 

 Recoñece os principais tipos de estrofa 

en textos segundo o 

número de versos e o 

esquema métrico. 

 Distingue a actitude lírica esencial nun 

poema. 

 Sinala nun poema as figuras que o 

conforman como texto 

literario. 

 Compara diferentes textos narrativos e 

caracteriza o narrador 

segundo os factores que 

o definen: participación, 

voz e coñecemento da 

historia. 

 Analiza a acción nun texto distinguindo 

entre trama, historia e 

argumento e sinala a 

secuencia de episodios 

que compoñen a trama. 

 Aprecia a presenza do narratario nun 

texto. 

 Explica os procedementos de creación 

de tensión narrativa nun 

texto. 

 LGB5.1.3. Adscribe á súa época 

autores/as e textos 

destacados da historia 

da literatura galega. 

• Le, interpreta e xulga con criterio 

obras de diferentes xéneros e épocas. 

• Sitúa diferentes obras na cronoloxía 

xeral da Historia da Literatura 

Galega. 

• Compara textos de distintos xéneros 

e caracterízaos a partir dos seus 

trazos formais e estruturais. 

• Realiza un comentario literario dun 

texto teatral seguindo unhas 

indicacións xerais. 

• Analiza un texto narrativo 

respondendo preguntas sobre os 

personaxes, trama, espazo e tempo e 

punto de vista do narrador. 

• Analiza un texto narrativo de forma 

guiada, atendendo ás técnicas 

formais e á correspondencia entre 

forma e contido. 

 Recoñece o xénero lírico nun poema e 
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sinala as figuras 

retóricas empregadas 

nel, así como os 

elementos rítmicos, e 

razoa a dominancia da 

función poética no 

texto. 

 e 

 n 

 B5.2. Definición de "literatura 

galega de 

tradición oral" e 

as súas principais 

concrecións 

xenéricas, 

relación histórica 

da súa vitalidade 

e mais das 

principais 

manifestacións e 

compilacións 

realizadas nos 

diferentes 

períodos 

históricos ata a 

actualidade. 

• A Literatura Galega 

de Tradición oral. 

Características e 

transmisión. 

• Os xéneros da 

Literatura Galega de 

Tradición Oral: o 

relato popular (conto 

e lenda) e a cantiga 

popular. 

• O conto: 

características e 

tipoloxía (contos 

marabillosos, contos 

de exemplo, contos de 

animais, contos 

relixiosos, contos de 

costumes). 

• A lenda: 

características e 

clasificación 

(etiolóxica, 

haxiográfica, 

histórica). 

• A cantiga popular: 

métrica (a copla, ot 

erceto, o pareado; a 

muiñeira, o romance e 

o vilancico) e estilo. 

• Clasificación da 

cantiga popular: 

cantigas 

correspondentes ás 

festas do ano (cantar 

de aninovo e cantar 

de Reis, etc.); 

cantigas de romaxe; 

cantigas de 

divertimento 

(muiñeiras, cantigas 

de pandeiro, cantigas 

de regueifa; foliadas, 

alalás; alborada); 

cantigas para 

acompañar o traballo; 

cantigas domésticas 

(arrolos e cantigas de 

berce; cantigas de 

colo); cantigas de 

cego. 

• O teatro popular: 

entremeses, comedias 

 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 describir as 

súas principais 

características. 

• Coñecer as 

fases e canles 

do proceso de 

transmisión da 

literatura 

popular. 

• Distinguir os 

xéneros e 

principais 

manifestacións 

da Tradición 

Oral e 

recoñecer os 

seus trazos 

definitorios. 

• Ler, comparar 

e comentar 

textos de 

diferentes 

xéneros 

caracterizándo

os a partir dos 

seus trazos 

formais, 

estruturais e 

temáticos. 

• Analizar un 

conto popular 

atendendo á 

súa temática e 

estrutura. 

• Comparar a 

tradición 

literaria propia 

coa literatura 

universal. 

• Analizar a 

temática dunha 

lenda de forma 

guiada e 

clasificala 

tipoloxicament

e. 

• Relacionar a 

versión dunha 

lenda cos seus 

 LGB5.2.1. Define "literatura galega de 

tradición oral" e as súas 

principais concrecións 

xenéricas, concreta a 

historia da súa 

vitalidade e mais as 

principais 

manifestacións e 

compilacións nos 

diferentes períodos 

históricos ata a 

actualidade. 

 Define Literatura Galega de Tradición 

Oral e describe as súas 

características. 

 Detalla as fases do proceso de 

transmisión da literatura 

popular desde o século 

XVI ata a actualidade. 

 Distingue os principais xéneros da 

Tradición Oral e expón 

os seus grandes trazos 

definitorios. 
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 LGB5.2.2. Le e comenta textos dos 

diferentes xéneros da 

literatura galega de 

tradición oral e 

identifica os seus 

principais trazos 

formais, estruturais e 

temáticos. 

 Sinala nun conto as características 

principais do xénero e 

establece unha relación 

con outras formas 

preliterarias. 

 Encadra un conto de animais no 

esquema tipolóxico 

estudado e analiza a 

caracterización dos 

personaxes. 

 Interpreta unha lenda desde o punto de 

vista temático e en 

clave antropolóxica. 

 Realiza unha análise métrica dunha 

cantiga popular. 

 Clasifica unha panxoliña desde o punto 

de vista temático 

 Analiza un conto popular respondendo 

loxicamente preguntas 

sobre a súa temática e 

estrutura. 

 Compara coa literatura universal un 

conto popular da 

tradición galega. 

 Analiza de forma guiada unha lenda 

desde o punto de vista 

temático e clasifícaa 

tipoloxicamente. 

 Relaciona unha lenda analizada con 

outras versións do seu 

coñecemento. 

 Clasifica unha serie de cantigas pola súa 

temática. 

 Realiza unha análise completa de varias 

cantigas 
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ou farsas de Entroido. 

• Cadro da Literatura 

Oral. 

• Análise dun conto 

popular. 

 

coñecementos 

previos. 

• Clasificar unha 

serie de 

cantigas 

segundo a súa 

temática. 

 Realizar unha análise completa 

de varias 

cantigas. 

 e 

 n 

 B5.3. A literatura medieval: 

contextualizació

nsociohistórica e 

sociolingüística 

das súas orixes, 

definición das 

características 

principais e 

análise da lírica 

profana (cantiga 

de amor, de 

amigo e de 

escarnio), a lírica 

relixiosa 

(cantigas de 

Santa María) e a 

prosa medieval. 

• Olirismomedievalgalego-

portugués.Otempodos 

trobadores. 

• O contexto histórico: o reino 

medieval de Galicia. 

• As distraccións e o lece no 

medievo:o espectáculo 

trobadoresco. 

• Atransmisióndolirismomedi

eval:oscancioneiros 

(CancioneirodaAjuda,Canc

ioneirodaBibliotecaNa- 

cional,CancioneirodaVataic

ana,PergamiñoVindele 

Pergamiño Sharrer). 

• As linguas romances e o 

galego-portugués. 

• Alinguamedieval:característ

icasfonéticas,morfosin- 

tácticas e léxicas. 

• A cantiga de amigo: 

caracterización temática. 

• Clasificacióndascantigasdeam

igo. 

• Caracterizaciónformaldasca

ntigasdeamigo:parale- 

lismo, leixaprén e refrán. 

• A cantiga de amor: 

caracterización temática. 

• Ocancioneirodeburlas:acanti

gadeescarnioemal- dicir. 

• Caracterización das cantigas 

de escarnio e maldicir. 

• Clasificación:diferenzasentr

eacantigadeescarnioea 

cantiga de maldicir. Ciclos 

temáticos. 

• A tenzón: características. 

• A pastorela: características. 

• Outros xéneros (lais, pranto, 

cantiga de seguir). 

• O cancioneiro relixioso: as 

cantigas de Santa María. 

• TransmisióndascantigasdeSa

ntaMaría(CódicedeTo- 

 B5.3. Identificar, analizar e 

describir a 

literatura 

medieval: 

contextualizar 

sociohistórica e 

sociolingüistica

mente 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. 

• Contextualizar 

sociohistórica e 

sociolingüisticamente o 

lirismo medieval galego-

portugués. 

• Coñecer os cancioneiros en 

que foron compiladas e 

con- servadas as cantigas 

medievais galego-

portuguesas. 

• Caracterizar as cantigas de 

amigo e de amor desde o 

punto de vista temático, 

tipolóxico e formal. 

• Identificar as características 

xerais das cantigas de es- 

carnio e maldicir e 

comprender as diferenzas 

entre elas. 

• Coñecer os principais ciclos 

temáticos do cancioneiro 

de burlas. 

• Definir o subxénero da 

tenzón. 

• Recoñecer as características 

definitorias da pastorela. 

• Definir os xéneros 

menores: lais, pranto, 

cantiga de se- guir. 

• Definir as cantigas de Santa 

María en relación co seu 

contexto sociohistórico e 

cultural. 

• Coñecer como se produciu 

a transmisión das cantigas 

de Santa María e mais a 

datación destas e explicar 

a cuestión da autoría. 

• Saber cales son as fontes 

literarias das cantigas de 

Santa María. 

• Identificar as características 

polas que as cantigas de 

Santa María son 

 LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe 

a literatura medieval: 

contextualiza 

sociohistórica e 

sociolingüisticamente 

as súas orixes, define as 

características 

principais e analiza a 

lírica profana (cantiga 

de amor, de amigo e de 

escarnio), a lírica 

relixiosa (cantigas de 

Santa María) e a prosa 

medieval. 

 Contextualiza sociohistoricamente o 

lirismo medieval 

galego-portugués. 

 Coñece os cancioneiros en que se 

conservaron compiladas 

as cantigas medievais 

galego-portuguesas. 

 Contextualiza sociolingüisticamente a 

produción lírica 

medieval galego-

portuguesa. 

 Identifica os grandes trazos da lingua 

medieval en canto á 

fonética, morfosintaxe e 

léxico. 

 Caracteriza desde o punto de vista 

temático, tipolóxico e 

formal as cantigas de 

amigo e de amor. 

 Identifica as características xerais das 

cantigas de escarnio e 

maldicir e explica as 

diferenzas entre elas. 

 Coñece os principais ciclos temáticos en 

que se clasifica o 

cancioneiro de burlas. 

 Define o subxénero da tenzón. 

 Recoñece as características definitorias 

da pastorela. 

 Define os xéneros menores: lais, pranto, 

cantiga de seguir. 

 Define as cantigas de Santa María en 

relación co seu contexto 

sociohistórico e 

cultural. 

 Coñece os catro códices en que se 

produciu a transmisión 

das cantigas de Santa 

María, así como a 

datación destas, e 

explica a cuestión da 

súa autoría. 

 Nomea os principais conxuntos de 

fontes literarias das 

cantigas de Santa 

María. 

 Identifica as características que 

permiten clasificar as 

cantigas de Santa María 
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ledo,CódicedoEscorial,Códi

cedaBibliotecaNacional 

deFlorenciaeCódicedoEscor

ial);datacióneautoría. 

• As fontes literarias das 

cantigas de Santa María. 

• ClasificacióndascantigasdeS

antaMaría(cantigas 

narrativas e cantigas 

líricas) e distribución 

temática. 

• A prosa medieval. 

• Os primeiros textos 

conservados. 

 Aprosadeficción:osciclostemáticos

(amateriadeBre- 

taña,amateriadeTr

oia,ahaxiografíae

ociclo 

clasificadas en dous 

grandes aparta- dos. 

• Recoñecer os grandes 

grupos temáticos en que se 

distribúen as cantigas de 

Santa María. 

• Coñecer as características 

da prosa medieval e cales 

son os primeiros textos 

conservados. 

• Describir os ciclos 

temáticos e textos 

conservados da prosa 

medieval de ficción. 

 Precisar os grandes trazos e 

obras da prosa 

historiográfica, 

xurídica e 

didáctica 

medieval. 

en dous grandes 

apartados: narrativas e 

líricas. 

 Recoñece os grandes grupos temáticos 

en que se distribúen as 

cantigas de Santa 

María. 

 Dá conta das características da prosa 

medieval e dos 

primeiros textos 

conservados. 

 Describe os ciclos temáticos e textos 

conservados da prosa 

medieval de ficción. 

 Nomea os grandes trazos e obras da 

prosa historiográfica, 

xurídica e didáctica 

medieval. 

 e 

 d 

 n 

 B5.4. Lectura de textos 

significativos da 

literatura 

medieval, 

identificación 

das súas 

características 

temáticas e 

formais e 

relación destas 

co contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico e 

mais o xénero ao 

que pertencen. 

• Análise de Como vivo 

coitada..., Martín de Ginzo. 

• Análise de Fostes 

filla,enobailar...,PeroMeogo. 

• Análise de Amigos, 

nonposs’eunegar...,JohánGa

rcía de Guilhade. 

• Análise de 

Aqueviantr’asamenas,PedroE

anesSolaz. 

• Lectura comprensiva de 

Levóus’alouçana, PeroMeo- 

go. 

• Análise de D’un tal 

ric’home..., Pero da Ponte. 

• AnálisedeEnArouçaacasafa

ría...,AfonsoLópezde Baián. 

• AnálisedeUapastorsequeixa

va...,D.DenísdePor- tugal. 

• Análise de Cavalgava 

noutro día..., Johán Pérez 

d’Avoim. 

• ComentarioliterariodeOque

mefoipassaraserra, Afonso 

X. 

• AnálisedeComoSantaMaríaf

ezaasabellas...,Afonso X. 

• Análise dun fragmento 

deDemanda do Santo Graal. 

 ComentarioliterarioguiadodeRos

adasrosaseFror 

das frores, 

Afonso X. 

 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 comprensivamente e 

interpretar o texto. 

• Procurar información sobre 

a obra do autor e contex- 

tualizar a cantiga. 

• Valorar criticamente a 

composición. 

• Identificar os principais 

recursos formais nos textos. 

• Clasificar xenérica e 

tipoloxicamente as cantigas 

de ami- go e de amor de 

forma razoada. 

• Analizar tematicamente 

cantigas de forma guiada. 

• Comparar a doutrina do 

amor cortés galego-

portuguesa coa occitana a 

partir dos textos. 

• Analizar a métrica e 

estrutura do texto en 

relación cos procedementos 

paralelísticos presentes nel. 

• Realizar unha análise 

estilística e formal do texto 

de for- ma guiada. 

• Clasificar razoadamente 

cantigas de escarnio e 

maldicir segundo a súa 

temática e trazos 

definitorios. 

• Analizar pastorelas en 

relación cos elementos 

propios doutros xéneros. 

• Clasificar unha cantiga de 

milagre, explicar as 

características propias do 

 5.4.1. Le e comenta textos 

representativos da 

literatura medieval, 

caracterízaos formal, 

estrutural e 

tematicamente e ponos 

en relación co contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

 Sitúa unha cantiga de amigo no seu 

xénero e grupo; 

identifica os seus 

principais recursos 

formais e recoñece as 

siglas dos cancioneiros 

en que se conserva. 

• Sitúa unha cantiga de amor no seu 

xénero e grupo; responde 

correctamente preguntas sobre a 

súa temática e explica a partir do 

texto as diferenzas entre a doutrina 

do amor cortés occitana e galego-

portuguesa. 

• Clasifica unha cantiga de amor no 

seu xénero e grupo e analiza a súa 

temática de forma guiada. 

• Clasifica xenérica e tipoloxicamente 

unha cantiga de amigo razoando 

respostas a preguntas. 

• Realiza unha análise métrica e 

estrutural do texto de forma guiada, 

atendendo aos procedementos 

paralelísticos presentes nel. 

• Responde de xeito razoado 

preguntas sobre o contido do texto, 

os seus elementos simbólicos e a 

caracterización da protagonista. 

• Recoñece a presenza de arcaísmos 

no texto e relaciónaos coa 

actualización de antigos repertorios 

temáticos. 

• Analiza, seguindo unhas pautas, a 

linguaxe e o estilo do autor da 

cantiga e identifica nela os 

principais recursos formais. 

• Clasifica unha cantiga de escarnio 

segundo a súa temática e trazos 

definitorios. 

• Clasifica razoadamente unha cantiga 

de escarnio e sinala a súa temática. 

• Comenta os trazos que distancian 

unha pastorela do modelo clásico e 

sinala nela elementos relacionados 
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seu grupo e subgrupo e 

sinalar a súa temática. 

• Comparar unha cantiga de 

milagre con outras mani- 

festacións literarias de 

temática mariana en 

literaturas próximas. 

• Identificar as diferenzas 

entre o refrán das cantigas 

de Santa María e o das 

cantigas de amigo e amor. 

• Recoñecer os personaxes 

presentes nun texto de 

temá- tica artúrica. 

• Responder correctamente 

cuestións sobre motivos da 

temática artúrica. 

• Comentar de forma guiada 

unha cantiga de loor en 

com- paración co modelo 

da cantiga de amor 

trobadoresca. 

• Sinalar nunha cantiga de 

loor os elementos 

procedentes do modelo 

litúrxico. 

• Localizar nunha cantiga de 

loor elementos do galego 

trobadoresco. 

• Comparar dúas cantigas de 

loor explicando as diferen- 

zas entre o modelo de amor 

trobadoresco e o modelo de 

culto litúrxico. 

• Clasificar unha cantiga 

como lírica ou narrativa e 

anali- zar a súa distribución 

interna. 

 Analizar, respondendo 

preguntas, unha 

cantiga narrativa 

desde o punto 

de vista temátic. 

coas cantigas de amigo e amor. 

• Sinala nunha pastorela elementos 

relacionados con outros xéneros 

trobadorescos. 

• Clasifica unha cantiga de Santa 

María narrativa, sinala a súa 

temática e explica as características 

do grupo e subgrupo aos que 

pertence. 

• Compara unha cantiga de Santa 

María de milagre con outras 

manifestacións literarias de 

temática mariana en literaturas 

próximas. 

• Sinala as diferenzas entre o refrán 

das cantigas de Santa María e o das 

cantigas de amigo e amor. 

• Recoñece os personaxes presentes 

nun texto de temática artúrica. 

• Responde correctamente cuestións 

sobre motivos da temática artúrica. 

• Sinala as influencias do amor cortés 

na cantiga. 

• Analiza a estrutura do texto 

relacionándoa co modelo estrutural 

da cantiga lírica. 

• Caracteriza formalmente a 

composición e identifica nela os 

aspectos estilísticos comúns á 

cantiga de amor. 

• Ofrece unha valoración crítica con 

criterios lóxicos partindo da 

comparación entre cantigas 

narrativas e de loor. 

• Comenta de forma guiada unha 

cantiga de loor en comparación co 

modelo da cantiga de amor 

trobadoresca. 

• Sinala nunha cantiga de loor os 

elementos procedentes da tradición 

cristiá de culto á Virxe. 

• Localiza nunha cantiga de loor 

elementos do galego trobadoresco. 

• Compara dúas cantigas de loor e 

explica as diferenzas entre o 

modelo de amor trobadoresco e o 

modelo de culto litúrxico. 

• Clasifica no seu grupo unha cantiga 

de milagre e analiza a súa 

distribución interna. 

 Analiza, respondendo preguntas, unha 

cantiga narrativa desde 

o punto de vista 

temático. 

 e 

 n 

 B5.5. A literatura do galego 

medio (séculos 

XVI, XVII e 

XVIII): 

contextualizació

nsociohistórica e 

sociolingüística 

da produción 

desta etapa, e 

descrición e 

análise das obras 

e os/as autores/as 

principais. 

• Galicia a finsdaIdadeMedia. 

• O reino de Galicia na coroa 

de Castela. 

• Galego-portugués, galego e 

portugués. 

• B

5

.

5

.

 

I

d

u
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a
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 LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe 

a literatura do galego 

medio (séculos XVI, 

XVII e XVIII): 

contextualiza 

sociohistórica e 

sociolingüisticamente a 

produción desta etapa, e 

describe e analiza as 

obras e os/as autores/as 

principais. 

 Coñece o contexto sociohistórico e 

cultural da Galicia de 

fins da Idade Media. 

 Explica os factores sociolingüísticos 

que definen o estado da 

lingua na etapa 

estudada. 

 CCL  14 

 15 

 16 

 17 



Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

• Os epígonos trobadorescos. 

• A etapa do Galego Medio: 

contextualización. 

• LiteraturacultanaetapadoGal

egoMedio:textoslíri- cos, 

textos teatrais. 

• Literatura popularizante na 

etapa do Galego Medio. 

 A Ilustración. 

l

e

g

o

 

M

e

d

i

o

. 

 Cita os dous conxuntos principais de 

producións literarias 

dos denominados 

“epígonos 

trobadorescos”. 

 Coñece o contexto sociohistórico e 

cultural da literatura do 

Galego Medio. 

 Identificar a temática da peza literaria. 

 Sinalar as partes en que se estrutura o 

poema. 

 Realizar, de forma guiada, unha análise 

formal da composición 

sinalando os seus 

recursos estilísticos en 

relación co significado 

da obra. 

 e 

 d 

 n 

 B5.6. Lectura de textos 

significativos da 

literatura do 

galego medio, 

identificación 

das súas 

características 

temáticas e 

formais e 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico e 

mais o xénero ao 

que pertencen. 

• AnálisedeRespice 

finem,PedroVázquez 

deNeira. 

• AnálisedunfragmentodoEntr

emésfamososobrea pesca 

no río Miño, Gabriel Feixó 

de Araúxo. 

• Comentarioliterarioguiadode

VicheFillidaamada..., 

 X. A. Cornide Saavedra. 

 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. 

 Distinguir entre literatura culta e 

popularizante na 

etapa do Galego 

Medio e ler e 

caracterizar os 

textos repre- 

sentativos. 

 Caracterizar o entremés e sinalar 

as súas orixes. 

 Coñecer as características, 

autores e textos 

da etapa da 

Ilustración. 

 Analizar a temática dun soneto 

en relación con 

outras tradicións 

literarias. 

 Resumir o contexto 

sociolingüístico 

dun soneto dos 

Sé- culos 

Escuros. 

 Analizar desde o punto de vista 

lingüístico a 

caracteriza- ción 

dos personaxes 

do entremés. 

 Facer unha análise da 

caracterización 

psicolóxica dos 

personaxes do 

entremés. 

 Identificar a temática da peza 

literaria. 

 Sinalar as partes en que se 

estrutura o 

poema. 

 Realizar, de forma guiada, unha 

análise formal 

da com- 

posición 

 LGB5.6.1. Le e comenta textos 

representativos da 

literatura do galego 

medio, caracterízaos 

formal, estrutural e 

tematicamente e ponos 

en relación co contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

 Distingue entre literatura culta e 

literatura popularizante 

na etapa do Galego 

Medio e le e caracteriza 

os textos 

representativos. 

 Sinala as orixes e cometidos do 

entremés na 

representación teatral. 

 Recoñece as principais características, 

autores e textos da 

literatura da etapa da 

Ilustración. 

 Analiza a temática do soneto e pona en 

relación con outras 

tradicións literarias. 

 Resume o contexto sociolingüístico da 

peza literaria analizada. 

 Analiza desde o punto de vista 

lingüístico a 

caracterización dos 

personaxes da peza 

teatral. 

 Fai unha análise da caracterización 

psicolóxica dos 

personaxes da peza 

teatral. 

 Identifica a temática da peza literaria. 

 Sinala as partes en que se estrutura o 

poema. 

 Realiza unha análise formal da 

composición poética de 

forma guiada. 

 Pon en relación os recursos estilísticos 

co significado do 

poema. 
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sinalando os 

seus recursos 

estilísticos en 

rela- ción co 

significado da 

obra. 

 e 

 n 

 B5.7. A literatura do 

Rexurdimento: 

contextualizació

nsociohistórica e 

sociolingüística 

da produción do 

Prerrexurdiment

o e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 e 

descrición e 

análise das obras 

e os/as autores/as 

principais deste 

período. 

 Introdución: a prolongación do 

Galego Medio 

(1808- 1853) e o 

Rexurdimento 

(1853-1916). 

 O Prerrexurdimento: contexto 

histórico, social e 

cultural. 

 A invasión napoleónica e a volta 

ao absolutismo 

(1808- 1833). 

 O triunfo do liberalismo (1833-

1868). O 

Provincialismo. 

 Cadro cronolóxico dos principais 

acontecementos 

histó- ricos na 

época do 

Prerrexurdiment

o e do 

Rexurdimento. 

 Os primeiros textos anteriores ao 

Prerrexurdiment

o. 

 Os escritos de guerra. Diálogos e 

“parrafeos” de 

con- troversia 

política: «Un 

labrador que foi 

sarxento aos 

soldados do novo 

alistamento» 

(1808) e Proezas 

de Galicia 

(1810), de Xosé 

Fernández Neira; 

«Os rogos dun 

galego 

establecido en 

Londres» (1813), 

de Manuel Pardo 

de Andrade. 

 Textos literarios. Poesía: poesía 

satírica; obras de 

circuns- tancias; 

panxoliñas e 

obra en galego 

de Nicomedes 

Pas- tor Díaz 

(«Alborada» e 

«Égloga de 

Belmiro e 

Benigno»). 

Teatro: Antonio 

Bieito Fandiño 

 B5.7. Identificar, analizar e 

describir a 

literatura do 

Rexurdimento: 

contextualizar 

sociohistórica e 

sociolingüistica

mente a 

produción do 

Prerrexurdiment

o e o 

Rexurdimento 

pleno ata 1916 e 

describir e 

analizar as obras 

e os/as 

autores/as 

principais deste 

período.  

 Coñecer o contexto 

sociohistórico e 

cultural do Pre- 

rrexurdimento, 

así como os 

principais 

autores, xéneros 

e obras. 

 Comprender a vinculación entre 

política e 

literatura nos 

textos do 

Prerrexurdiment

o. 

 Apreciar o valor informativo 

dos textos da 

época canda o 

literario. 

 Recoñecer os vínculos entre 

Provincialismo 

e literatura da 

época. 

 Comprender o Rexurdimento no 

seu contexto 

político, social e 

cultural 

 Coñecer os principais datos 

biográficos de 

Rosalía de 

Castro. 

 Coñecer a estrutura e as liñas 

temáticas 

desenvolvidas 

en Cantares 

gallegos. 

 Identifica os principais recursos 

estilísticos e 

métricos 

empregados en 

Cantares 

gallegos. 

 Coñecer a estrutura e as liñas 

temáticas 

desenvolvidas 

en Follas novas. 

 Recoñecer a funcionalidade dos 

principais 

recursos esti- 

lísticos e 

métricos 

 LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe 

a literatura do 

Rexurdimento: 

contextualiza 

sociohistórica e 

sociolingüisticamente a 

produción do 

Prerrexurdimento e o 

Rexurdimento pleno ata 

1916 e describe e 

analiza as obras e os/as 

autores/as principais 

deste período. 

 Coñece o contexto sociohistórico e 

cultural do 

Prerrexurdimento e do 

Rexurdimento, así 

como os principais 

autores, xéneros e 

obras. 

 Explica a vinculación entre política e 

literatura nos textos do 

Prerrexurdimento. 

 Aprecia o valor informativo dos textos 

do Prerrexurdimento 

canda o literario. 

 Recoñece os vínculos entre 

Provincialismo e 

literatura da etapa. 

 Describe o Rexurdimento atendendo á 

situación política, social 

e cultural da época. 

 Coñece os principais datos biográficos 

de Rosalía de Castro. 

 Coñece a estrutura e as liñas temáticas 

desenvolvidas en 

Cantares gallegos. 

 Identifica os principais recursos 

estilísticos e métricos 

empregados en Cantares 

gallegos. 

 Coñece a estrutura e as liñas temáticas 

desenvolvidas en Follas 

novas. 

 Identifica e explica a funcionalidade dos 

principais recursos 

estilísticos e métricos 

empregados en Follas 

novas. 

 Sinala as influencias que recibe a poesía 

de Rosalía de Castro. 

 Distingue os trazos característicos da 

lingua de Rosalía. 

 Cita os prólogos de Cantares gallegos e 

Follas Novas como 

mostras da obra galega 

en prosa de Rosalía, así 

como a data, lugar de 

publicación e 

argumento do «Conto 

gallego». 

 Valora e explica a importancia de 

Rosalía de Castro na 

historia da literatura 

galega. 

 Reflexiona, respondendo preguntas, 

sobre o sentido do 

conxunto da produción 
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(A casamenteira, 

1812). 

 Os precursores do 

Rexurdimento: 

Francisco Añón, 

Al- berto 

Camino, Marcial 

Valladares, 

Antonio 

Fernández 

Moreles e Xoán 

Manuel Pintos 

(A gaita gallega, 

1853). 

 Os Xogos Florais. O Álbum de la 

Caridad (1862). 

 O Rexurdimento: situación 

política, social e 

cultural. 

 Rosalía de Castro: biografía. 

 Cantares gallegos: estrutura e 

significado. 

 Recursos estilísticos e métricos 

de Cantares 

gallegos. 

 Follas novas: temática (intimista 

e social). 

 Métrica e recursos de Follas 

novas. 

 A lingua de Rosalía de Castro. 

 A prosa de Rosalía de Castro. 

 Significación de Rosalía de 

Castro. 

 O discurso rosaliano. Tipos. 

 Eduardo Pondal: vida e obra. 

 Queixumes dos pinos: 

caracterización e 

contido. 

 Principais elementos temáticos 

de Queixumes 

dos pinos. 

 Os Eoas. 

 Manuel Curros Enríquez: vida e 

obra. 

 Aires da miña terra: 

caracterización e 

contido. 

 O Divino Sainete. 

 Outros autores do Rexurdimento. 

 A poesía: corrente academicista 

(Florencio 

Vaamonde 

Lores, Alberto 

García Ferreiro) 

e corrente 

popularista 

(Valentín Lamas 

Carvajal, Manuel 

Leiras Pulpeiro). 

 A prosa: a novela histórica 

(Antonio López 

Ferreiro), a na- 

rrativa 

popularista 

(Valentín Lamas 

Carvajal), o 

folletín e as 

formas 

“híbridas” 

(Xesús 

Rodríguez 

empregados en 

Follas novas. 

 Identificar as influencias que 

recibe a poesía 

de Rosalía de 

Castro. 

 Distinguir os trazos 

característicos 

da lingua de 

Rosalía. 

 Coñecer a obra galega en prosa 

de Rosalía de 

Castro. 

 Valorar e comprender a 

importancia de 

Rosalía de Cas- 

tro na historia 

da literatura 

galega. 

 Reflexionar, respondendo 

preguntas, sobre 

o sentido do 

conxunto da 

produción 

poética 

rosaliana en 

relación co seu 

contexto 

sociohistórico e 

político. 

 Comprender e valorar a 

importancia de 

Eduardo Pon- 

dal e Manuel 

Curros Enríquez 

na historia da 

literatura e 

cultura galega e 

coñecer os 

principais datos 

biográficos de 

ambos os 

autores, así 

como os 

relativos ás súas 

obras. 

 Recoñecer as características 

formais, así 

como as liñas e 

elementos 

temáticos de 

Queixumes dos 

pinos. 

 Coñecer as principais 

características e 

intención comu- 

nicativa de Os 

Eoas. 

 Recoñecer as características 

formais, así 

como as liñas 

temáticas de 

Aires da miña 

terra. 

 Coñecer as principais 

características 

formais e 

temáticas de O 

Divino Sainete. 

 Coñecer outros autores, 

correntes e 

obras poéticas, 

na- rrativas e 

dramáticas do 

Rexurdimento. 

 Examinar e comentar as dúas 

poética rosaliana en 

relación co seu contexto 

sociohistórico e 

político. 

 Describe e valora a importancia de 

Eduardo Pondal na 

historia da literatura e 

cultura galega e coñece 

os principais datos da 

súa vida e obra. 

 Recoñece as características formais, así 

como as liñas e 

elementos temáticos de 

Queixumes dos pinos. 

 Coñece as principais características e 

intención comunicativa 

de Os Eoas. 

 Describe e valora a importancia de 

Manuel Curros 

Enríquez na historia da 

literatura e cultura 

galega e coñece os 

principais datos da súa 

vida e obra. 

 Recoñece as características formais, así 

como as liñas temáticas 

de Aires da miña terra. 

 Coñece as principais características 

formais e temáticas de 

O Divino Sainete. 

 Coñece outros autores, correntes e obras 

poéticas, narrativas e 

dramáticas do 

Rexurdimento. 

 Examina e comenta as dúas tendencias 

principais 

(academicismo e 

popularismo) no 

conxunto da produción 

literaria dos sucesores 

do Rexurdimento. 

 Reflexiona sobre a predominancia do 

xénero lírico no 

Rexurdimento, en 

relación cos 

condicionamentos 

socioeco- nómicos da 

época. 
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tendencias 

principais 

(academicismo 

e popularismo) 

no conxunto da 

produción 

literaria dos 

sucesores do 

Rexurdimento. 

 Reflexionarsobreapredominanci

adoxénerolírico

no 

Rexurdimento,e

nrelacióncoscon

dicionamentosso

- cioeconómicos 

da época. 

 e 

 d 

 n 

 B5.8. Lectura de textos 

significativos 

dos/das 

principais 

autores/as do 

Prerrexurdiment

o, o 

Rexurdimento 

pleno e os 

comezos do 

século XX ata 

1916, 

identificación 

das súas 

características 

temáticas e 

formais e 

relación co 

contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico e 

mais o xénero ao 

que pertencen. 

 Comentarioliterarioguiadodopoe

ma“Adiós,ríos; 

adiós, fontes...”, 

de Rosalía de 

Castro. 

 AnálisedunfragmentodaSegundat

ertuliadePica- 

ños, Anónimo. 

 Análise dun soneto deA gaita 

gallega. 

 Análise de “A pantasma”, 

Francisco Añón. 

 AnálisedunfragmentodeACasame

nteira,Antonio 

Bieito Fandiño. 

 Comentarioliterarioguiadodunfra

gmentodeAgaita 

gallega, X. M. 

Pintos. 

 Lerecomentarguiadamentemostra

stextuaisdasva- 

rias temáticas 

tratadas 

enCantares 

gallegos. 

 Lerpoemasrepresentativosdastem

áticasdesenvolvi- 

das en Follas 

novas. 

 Análise dos poemas «Un 

repoludo 

gaiteiro...», «San 

An- 

toniobendito».,«

Axusticiapolama

 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. 

 Asociar o texto ao seu contexto. 

 Recoller información biográfica sobre 

Rosalía de Castro. 

 Sinalar as obras máis destacadas da 

autora. 

 Coñecer os principais temas da lírica 

de Rosalía. 

 Interpretar a mensaxe do texto en 

relación coa 

temática rosaliana 

e o seu contexto 

sociohistórico. 

 Realizar unha análise formal do 

poema en relación 

co seu sentido e 

intención 

comunicativa. 

 Recoñecer a orixe popular dos 

cantares que 

conforman a obra 

de Rosalía e 

asumir a 

importancia de 

Cantares Gallegos 

na Historia da 

Literatura e na 

cultura galega en 

xeral. 

 Ler, comprender e caracterizar os 

textos anteriores ao 

Prerrexurdimento. 

 Comentar de forma guiada unha peza 

literaria do Pre- 

rrexurdimento. 

 Analizar de forma guiada un diálogo 

atendendo á rela- 

ción co contexto, a 

caracterización dos 

personaxes e os 

elementos teatrais 

 LGB5.8.1. Le e comenta textos 

representativos da 

literatura do 

Rexurdimento (tanto do 

Prerrexurdimento como 

do Rexurdimento pleno 

e a literatura de 

comezos do século XX 

ata 1916), caracterízaos 

formal, estrutural e 

tematicamente e ponos 

en relación co contexto 

sociohistórico e 

sociolingüístico. 

 Comenta, de forma guiada, a temática 

tratada no texto en 

relación coa produción 

literaria doutros autores. 

 Analiza estrutura dun poema e fai a súa 

análise métrica. 

 Identifica as voces narrativas nun texto. 

 Realiza unha análise do estilo 

empregado no texto en 

relación coa súa 

intención comunicativa. 

 Analiza de forma guiada o texto 

atendendo á relación co 

contexto, a 

caracterización dos 

personaxes e os 

elementos teatrais 

presentes nel. 

 Analiza un poema desde o punto de 

vista temático e formal 

en relación co ideario 

galeguista da época. 

 Realiza unha análise guiada dun poema 

nos niveis formal e 

temático e sinala nel as 

características 

románticas. 

 Analiza, seguindo unhas pautas, un 

fragmento teatral 

atendendo ao contido 

xeral da obra e a 

tendencia literaria que 

segue, así como a súa 

tipoloxía e a 

caracterización dos 

personaxes. 

 Comentar, de forma guiada, a temática 

tratada no texto en 

relación coa produción 

literaria doutros autores. 

 Analizar a estrutura do poema. 

 Identificar as voces narrativas no texto. 

 Facer unha análise métrica. 

 CCL  11 

 18 

 19 

 20 

 21 



Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

n»e«Xaninrencor

, 

nindesprezo...»e«

Unhaveztivenunc

ravo...»,deRosalí

a de Castro. 

 Comentar,dexeitoguiado,unexemp

lodavisióninti- 

mistapresenteen

Follasnovasatend

endoaoconcepto 

de saudade. 

 Comentarioliterarioguiadodopoem

a“Silencio”de 

Rosalía de 

Castro. 

 Análise de «Cando no escarpado 

Ougal», Eduardo 

Pondal. 

 Análise dun fragmento de «Os 

pinos», Eduardo 

Pondal. 

 Análise de «Aquí vén o maio», 

Curros Enríquez. 

 Análise de «Que triste está a 

aldea», Curros 

Enríquez. 

 Comentario guiado de «Feros 

corvos de 

Xallas» de 

Eduardo Pondal. 

 Xuízo persoal. 

 AnálisedunfragmentodeOcatecis

modolabrego,Va

- lentín Lamas 

Carvajal. 

 Análise de «Frores e bágoas», 

Valentín Lamas 

Carvajal. 

 AnálisedunfragmentodeAtecedeir

adeBonaval,An- 

tonio López 

Ferreiro. 

 Análisede«Agardadamorte»,F.Ál

varezdeNóvoa:Pé 

das Burgas. 

 Análise dun fragmento de 

«¡Filla...!», Galo 

Salinas. 

 Lecturacomprensivadunfragment

odeOcastelode 

Pambre, A. 

López Ferreiro. 

 Valoración crítica. 

presentes nel. 

 Analizar un soneto desde o punto de 

vista temático e 

formal e en 

relación co ideario 

galeguista da 

época. 

 Realizar unha análise guiada do 

poema nos niveis 

for- mal e temático 

e sinalar nel os 

trazos románticos. 

 Analizar, seguindo unhas pautas, un 

fragmento teatral 

en relación coa 

obra de que é parte 

e atendendo á súa 

tipoloxía, á 

tendencia literaria 

que segue e á 

caracteri- zación 

dos personaxes. 

 Ler e comentar guiadamente mostras 

textuais das varias 

temáticas tratadas 

en Cantares 

gallegos. 

 Ler poemas representativos das 

temáticas 

desenvolvidas en 

Follas novas. 

 Comentar, de xeito guiado, un 

exemplo da visión 

inti- mista presente 

en Follas novas 

atendendo ao 

concepto de 

saudade. 

 Ler, interpretar e comentar, de xeito 

guiado, textos 

representativos das 

diferentes liñas 

temáticas 

desenvol- vidas 

por Eduardo 

Pondal e Manuel 

Curros Enríquez. 

 Comprender e relacionar o celtismo 

presente no pensa- 

mento galeguista 

coa obra de 

Pondal. 

 Comparar e analizar o simbolismo da 

natureza e da 

virilidade na obra 

de Pondal. 

 Apreciar os trazos lingüísticos 

característicos da 

obra de Pondal, en 

relación coa súa 

intención 

comunicativa. 

 Identificar os elementos ideolóxicos 

presentes en Os 

Eoas e interpretar, 

mediante 

inferencias, o 

sentido global da 

mensaxe. 

• l 

 Relacionar, desde o punto de vista 

temático, a obra de 

Galo Salinas coa 

tradición literaria 

española. 

 Analizar o estilo en relación coa 

intención comunicativa 

da peza. 

 Comenta, de forma guiada, a temática 

tratada no texto en 

relación coa produción 

literaria doutros autores. 

 Analiza estrutura do poema. 

 Identifica as voces narrativas no texto. 

 Fai unha análise métrica da peza. 

 Realiza unha análise do estilo 

empregado no texto en 

relación coa súa 

intención comunicativa. 

 Le e comenta guiadamente mostras 

textuais das varias 

temáticas tratadas en 

Cantares gallegos. 

 Le poemas representativos das 

temáticas desenvolvidas 

en Follas novas. 

 Comenta, de xeito guiado, un exemplo 

da visión intimista 

presente en Follas 

novas atendendo ao 

concepto de saudade. 

 Le, interpreta e comenta, de xeito 

guiado, fragmentos 

representativos das 

diferentes liñas 

temáticas presentes en 

 Queixumes dos pinos. 

 Pon en relación a obra de Pondal coa 

tradición celtista no 

pensamento galeguista. 

 Compara, seguindo unhas pautas, o 

simbolismo da natureza 

no conxunto da obra de 

Pondal. 

 Analiza guiadamente o simbolismo da 

virilidade na obra de 

Pondal e identifica as 

referencias helenísticas 

asociadas a este 

elemento. 

 Aprecia os trazos lingüísticos propios 

do estilo de Eduardo 

Pondal e relaciónaos 

coa súa intención 

comunicativa. 

 Realiza, de xeito guiado, inferencias 

sobre o contido dun 

fragmento de Os Eoas 

para interpretar de xeito 

global a mensaxe do 

texto e identifica nel os 

elementos que 

compoñen a ideoloxía 

político-cultural do 

autor. 

 Le, interpreta e comenta, de xeito 

guiado, fragmentos 

representativos das 

diferentes liñas 

temáticas presentes en 

Aires da miña terra. 

 Compara o tratamento da función 

cívico-social da poesía 

no conxunto da obra de 

Curros Enríquez. 

 Comenta o tratamento da relixiosidade e 

da Igrexa católica na 

obra de Curros, 

empregando 



Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 
UNIDADE 

información comple- 

mentaria. 

 Sinala os elementos populares nun 

fragmento de «A Virxe 

do Cristal», de Curros 

Enríquez. 

 Realiza un xuízo persoal empregando 

argumentos claros e 

lóxicos. 

 Examina a caracterización da figura do 

labrego nun fragmento 

da obra de Valentín 

Lamas Carvajal. 

 Recoñece a influencia de Rosalía de 

Castro na poesía de 

Lamas Carvajal. 

 Analiza nun fragmento da obra de 

López Ferreiro as 

principais 

características da novela 

decimonónica e sinala 

os seus vínculos co 

relato oral. 

 Sintetiza o contido do relato narrado no 

fragmento da obra de 

López Ferreiro. 

 Resume as partes que compoñen o 

relato de Álvarez de 

Nóvoa. 

 Analiza, desde o punto de vista formal, 

estrutural e temático o 

relato de Álvarez de 

Nóvoa. 

 Analiza a versificación no texto de Galo 

Salinas e reconstrúe o 

seu sentido global 

respondendo preguntas. 

 Relaciona, desde o punto de vista 

temático, a obra de 

Galo Salinas coa 

tradición literaria 

española. 

 Sintetiza o tema e relaciona o relato coa 

historia de Galicia. 

 Analiza, de xeito guiado, a estrutura do 

relato. 

 Realiza unha análise da voz narrativa e 

o punto de vista 

empregado. 

 Examina a caracterización dos 

personaxes atendendo 

aos trazos estilísticos. 

 Analiza as técnicas de tratamento do 

tempo no fragmento. 

 

 

4.1. TEMPORALIZACIÓN 

 Primeiro trimestre:  

o Unidade 1: O texto publicitario. O proceso comunicativo e as funcións 

da linguaxe. As disciplinas lingüísticas. Relacións de significado.  

o Unidade 2: O texto narrativo. As funcións sociais da lingua, bilingüismo, 

conflito e diglosia. A gramática. Prefixación e sufixación. 



o Unidade 3: O texto dialogado. As orixes da lingua galega. O substantivo. 

Voces patrimoniais, semicultismo e cultismos. 

o Unidade 4: O texto descritivo. O galego antigo. O adxectivo. As familias 

léxicas irregulares. 

o Unidade 14: A lírica medieval I (cantiga de amigo e de amor). Selección 

de autores e textos para analizar. Comentario literario dunha cantiga de 

amigo. 

o Unidade 15: A lírica medieval II (cantiga de escarnio e a pastorela). 

Selección de autores e textos para analizar. Comentario literario de 

Afonso X. 

o Unidade 16: A lírica medieval III (cancioneiro relixioso e a prosa 

medieval). Selección de autores e textos para analizar. Comentario 

literario de Afonso X. 

 Segundo trimestre:  

o Unidade 5: O texto expositivo. O galego medio. O pronome persoal. 

Léxico estándar e desviacións da norma. 

o Unidade 6: O texto argumentativo. O galego moderno ata 1916. O artigo, 

determinantes e pronomes. Terminoloxía específica 1. 

o Unidade 7: A noticia. Variación interna da lingua, os rexistros. Os verbos 

regulares. Terminoloxía específica II. 

o Unidade 11: A linguaxe literaria, a comunicación e a literatura e os seus 

rescursos. Selección de autores e textos para analizar. Comentario 

literario de Rosalía de Castro. 

o Unidade 12: Os xéneros literarios. Selección de autores e textos para 

analizar. Comentario literario de Carlos Casares. 

o Unidade 13: Literatura galega de tradición oral. 

o Unidade 17: Os epígonos. A literatura do Galego Medio. A ilustración. 

Selección de autores e textos para analizar. Comentario literario de 

Andrés Cornide Saavedra. 

o Unidade 18: A literatura do século XIX. O Prerrexurdimento. Os textos 

propagandísticos. Os precursores do Rexurdimento. Selección de autores 

e textos para analizar. Comentario literario de X.M. Pintos. 

 Terceiro trimestre:  



o Unidade 8: A reportaxe. As linguas do mundo. As alternancias vocálicas 

e os verbos irregulares. Os préstamos.  

o Unidade 9: O artigo de opinión. O portugués e a lusofonía. Outras clases 

de palabras (adverbios, preposicións, conxuncións, interxeccións). 

Toponimia e antroponimia. 

o Unidade 10: A entrevista. O portugués e a lusofonía. Outras clases de 

palabras (adverbios, preposicións, conxuncións, interxeccións). 

Toponimia e antroponimia. 

o Unidade 19: O Rexurdimento I. Rosalía de Castro. Selección de autores e 

textos para analizar. Comentario literario de Rosalía de Castro. 

o Unidade 20: O Rexurdimento II: Eduardo Pondal e Manuel Curros 

Enríquez. Selección de autores e textos para analizar. Comentario 

literario de Eduardo Pondal. 

o Unidade 21: Outros autores do Rexurdimento. Poesía. Prosa. Teatro. 

Selección de autores e textos para analizar. Comentario literario de A. 

López Ferreiro. 

 

4.2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Para superar a materia cómpre: 

 Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito con corrección fonética e 

ortográfica. 

 Diferenciar as variedades da lingua (xeográficas e sociais) da norma estándar, 

con vistas ao reforzo desta última. 

 Identificar as interferencias lingüísticas entre galego e castelán, e valorar a 

produción correcta do galego. 

 Analizar os usos sociais da lingua, valorando a ausencia de prexuízos e 

estereotipos. 

 Elaborar a información, oralmente e por escrito, a partir dos medios tradicionais 

de comunicación e dos medios informáticos (Internet, bases de datos, 

procesadores de textos...). 

 Coñecer os mecanismos da renovación léxica e utilizar correctamente as verbas 

patrimoniais, os cultismos, os semicultismos e mais as terminoloxías específicas. 



 Producir textos propios do eido académico (resumos, traballos monográficos, 

recensións bibliográficas, etc.), servíndose de procedementos de documentación 

e estratexias que faciliten a comprensión e mais a expresión (fichas, esquemas, 

etc.). 

 Coñecer os autores e comentar as obras máis representativas da literatura galega 

da Idade Media e dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, e establece relacións 

entre os textos e a etapa en que foron creados. 

 Interpretar textos e obras literarias, e emitir xuízos fundados sobre aspectos 

formais e temáticos. 

 Delimitar o tema principal dun texto e realizaR a súa valoración crítica.. 

 Coñecer e usar as estratexias do diálogo construtivo para a resolución dos 

conflitos entre as persoas. 

 Coñecer os principais recursos estilísticos que existen e ser quen de utilizalos. 

 Identificar as clases de palabras e realizar a súa análise morfolóxica. 

 Coñecer a orixe da lingua galega, a súa evolución e o nivel do seu uso na 

sociedade nas diferentes etapas 

 Ler polo menos tres obras literarias en galego 

 Recoñecer as variedades dialectais. Bloques e áreas dialectais. Principais trazos 

fonéticos, morfolóxicos e sintácticos. O texto dialectal. 

 Redactar de xeito ordenado, con fluidez e coherencia, sen faltas de ortografía e 

facendo un uso correcto dos signos de puntuación. 

 Coñecer as principais variedades do galego e dominar as Normas actuais. 

 Coñecer a orixe da lingua galega, a súa evolución e o nivel do seu uso na 

sociedade nas diferentes etapas. 

 Coñecer a diversidade lingüística en Europa e en España, e mais a situación 

legal dos distintos idiomas. 

 Dominar o vocabulario visto na aula. 

 

4.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Tarefas obrigatorias: 

 Dous exames escritos por avaliación.  



 Proba de lectura por cada avaliación (oral, escrita ou a través de videocrítica). 

Comprobarase a lectura do libro e o nivel de comprensión que se acadou. A 

escolla do título será ben elixido polo profesorado ben elixido libremente polo 

alumnado, previa consulta ao profesor. Elaborarase unha lista de alumno e libro 

escollido, que será entregada ao profesor para o visto e prace das obras 

seleccionadas. No caso de ser un(s) libro(s) elixido polo docente, farase sempre 

coa finalidade de traballar a obra na aula a través da visita do autor, da 

representación parcial, no caso dunha obra teatral, etc. 

 Realización de tarefas cotiás, tanto da aula como as propostas para a casa, que 

serán recollidas polo alumno no seu caderno ou arquivadas no seu cartafol 

(poderán ser obxecto de avaliación en calquera momento en que o profesor o 

requira).  

 Realización de comentarios de texto escritos (análise da comprensión textual e 

capacidade analítica e crítica) e a produción de textos sobre un determinado 

tema (expresión escrita) 

 Traballo de carácter obrigatorio, tanto oral como escrito, sobre un ou varios dos 

temas da materia, escollidos polo profesor, que serán avaliados e contarán para a 

media da nota.  

 Traballos que se poidan propoñer ao longo do curso e que afonden nalgúns dos 

aspectos do temario (tipoloxías textuais, literatura, lingua, etc.). Poderán ser 

obxecto de exposición oral ao resto da clase. Valorarase a expresión, corrección 

ortográfica e gramatical, adecuación, coherencia e cohesión. 

 Participación activa do alumnado no desenvolvemento das clases. 

Tarefas voluntarias: 

 Proposta e realización voluntaria de tarefas: recitado de poemas, representación 

de fragmentos teatrais, creación orixinal dunha peza literaria, etc. 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

As clases desenvolveranse utilizando a seguinte metodoloxía: 

 Utilización de libro de texto como elemento de apoio non condicionante: 

Iglesias Álvarez, Ana e outros (2015): Lingua e literatura 1º Bacharelato. Vigo: 

Xerais.  



 Explicación dos conceptos fundamentais do libro, indicando os aspectos máis 

relevantes da materia e empregando esquemas, mapas conceptuais, ilustracións, 

resumos, diapositivas, etc., tanto elaborados polo propio alumnado como 

ofrecidos ou suxeridos polo profesor. 

 Realización de actividades prácticas propostas no libro de texto para 

complementar cada un dos puntos tratados. 

 Proposta de actividades e tarefas adicionais para traballar, sobre todo, aspectos 

concretos relacionados co léxico, a ortografía, a análise morfolóxica, o 

comentario de textos, etc.   

 Proxección de material audiovisual (documentais, curtametraxes, filmes, etc.) 

que complemente os contidos tratados na materia. 

 Fomento da participación activa do alumnado no desenvolvemento das clases 

mediante suxestións, comentarios, preguntas, etc. 

 Realización de actividades e traballos que procuren a mellora da expresión oral 

(exposicións, obradoiros, lecturas e recitados, etc.) e escrita (elaboración de 

textos, resumos, etc.), e mais a comprensión oral (proxeccións audiovisuais, 

gravacións, etc.) e escrita (lectura de textos de diferentes estilos, traballo con 

documentación impresa, etc.).  

 Elaboración de comentarios de texto de diverso tipo. 

 Lectura obrigatoria de libros. 

 Realización de traballos de carácter obrigatorio. 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Empregaremos: 

 Libro de texto: Iglesias Álvarez, Ana e outros (2015): Lingua e literatura 

galega. 1º Bacharelato. Vigo: Xerais. 

 Versión electrónica do libro, con acceso facilitado pola editorial ao profesorado, 

e posibilidade de traballar cos contidos no libro no encerado dixital. 

 Material fotocopiable coa finalidade de reforzar e/ou ampliar coñecementos 

 Fichas para atinxir a corrección ortográfica e outras cuestións que cumpra 

reforzar. 

 Libros de lectura. 



 Retrincos teatrais. 

 Dicionarios e enciclopedias. 

 Equipos informáticos con acceso a Internet. 

 Diapositivas. 

 Películas. 

 Fotografías. 

 Gravacións musicais e de audio. 

 Recursos na rede, nomeadamente as páxinas de Vitoria Ogando e Rosa 

Salgueiro. 

o Biblioteca virtual de literatura universal en galego: http://www.bivir.com. 

Permite a lectura de diversas obras da literatura universal traducidas para 

a nosa lingua. 

o Biblioteca virtual galega: http://bvg.udc.es. Con información sobre 

autores e obras. Permite a lectura e impresión de moitos fondos 

documentais. 

o Consello da Cultura Galega: http://consellodacultura.org. Arquivo 

Sonoro de Galicia, Centro de Documentación Sociolingüístico de 

Galicia, Loia, etc. Información completa e actualizada. 

o Dicionario de Galego. Ir Indo Edicións: http://www.digalego.com. 

Dicionario normativo en liña, que ofrece sinónimos, antónimos, 

etimoloxías e equivalentes xenéricos de tradución en inglés, portugués e 

castelán. 

o Enciclopedia Galega Universal. Ir Indo Edicións: http://www.egu.es. 

Primeira obra de carácter universal escrita integramente en galego, con 

referencia especial á cultura galega. Incorpora vídeos, animacións, 

audios e material didáctico para profesores e alumnos, ademais de xogos 

e concursos. 

o Real Academia Galega: http://www.realacademiagalega.org. 

Información sobre a RAG. Permite a lectura de diversas publicacións 

periódicas e acceso en liña ao Vocabulario Ortográfico da Lingua 

Galega (VOLGa), e ás Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma 

galego. 

 

http://www.bivir.com/
http://bvg.udc.es/
http://consellodacultura.org/
http://www.realacademiagalega.org/
http://www.realacademiagalega.org/
http://www.realacademiagalega.org/


7. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Considerando os procedementos e instrumentos de avaliación sinalados no 

apartado 4.3, indicamos a seguir os criterios de avaliación, cualificación e promoción: 

 A nota do estudante en cada avaliación será o resultado de calcular a media entre 

os exames escritos (cun peso do 70% sobre a nota global) e o resto de tarefas 

obrigatorias (cun peso do 30%).  

 Para efectuar a media, é preciso antes que en cada parte (exames, por unha 

banda, e resto de tarefas obrigatorias, pola outra) se obteña unha puntuación non 

inferior a 4.  

 Cumprida esa circunstancia, o estudante que obteña de media unha cualificación 

igual ou superior a 5 terá a avaliación aprobada. 

 A realización axeitada dalgunha das tarefas voluntarias en cada avaliación 

poderá supor a suba de ata 1 punto sobre a nota media anterior. No caso de que 

se realicen varias desas angueiras, a nota media poderá arrequentarse 0,5 puntos 

amais. 

 Na corrección dos exames, traballos e exercicios escritos aplicaranse os criterios 

establecidos pola CIUG para a os exames de selectividade, vixentes ata o curso 

pasado, (desconto ata un máximo de 2 puntos): 

o Erros moi graves (solucións alleas ao sistema lingüístico do 

galego, produto de inxerencias doutra lingua): descoñecemento 

do alfabeto galego, utilización de tempos compostos, utilización 

de castelanismos léxicos ou gramaticais. (0.2) 

o Erros graves (solucións alleas ás convencións ortográficas e da 

norma lingüística, froito das convencións das que se dotou o 

galego para se constituír en código de comunicación: non 

mantemento da alternancia vocálica nos verbos, confusión te-che, 

colocación incorrecta dos clíticos, omisión do acento diacrítico, 

formación incorrecta do plural dos substantivos rematados en –l, 

etc. (0.1) 

o Erros leves: acentuación non diacrítica, confusións ortográficas. 

(0.05) 



 O alumnado que ao longo do curso suspenda algunha avaliación realizará probas 

específicas de recuperación e, se se considera necesario, actividades de reforzo e 

de apoio que lle permitan atinxir o aprobado. 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

Proponse unha secuencia de preguntas que nos permita aos docentes avaliar o 

proceso de ensino e a práctica docente, tanto no que ten que ver coa nosa actuación con 

respecto aos alumnos como con aqueles aspectos que se recollen na programación. A 

finalidade deste exercicio é diagnosticármonos en sentido amplo como docentes e 

establecer estratexias de mellora.  

Os indicadores de logro contemplámolos en forma de preguntas que han servir 

para facernos reflexionar sobre este proceso global, e que expomos a continuación: 



Indicadores 
Valor 

1 2 3 4 

1. Obxectivos 

• Son concretos e están determinados axeitadamente nas unidades didácticas? 

• Inclúo os obxectivos xerais de área e coa numeración establecida na orde do currículo? 

• Quedan conectados cos criterios de avaliación e os seus indicadores, comprobando que 

todos os obxectivos serán abordados ao longo do curso? 

    

2. Competencias básicas 

• Especifico o tratamento xeral que se lle vai dar a cada competencia? 

• Expoño a contribución da área ao desenvolvemento das competencias? 

• Conecto cos criterios de avaliación e a súa concreción en indicadores, para poder ser 

avaliadas? 

• Presento desde a área estratexias para a animación á lectura e o desenvolvemento da 

comprensión e expresión oral e escrita? 

• Considero medidas para incorporar as TIC aos procesos de ensinanza e aprendizaxe? 

    

3. Contidos 

• Son coherentes cos propostos? 

• Son relevantes e están debidamente actualizados, están ben estruturados e 

secuenciados?  

• Preséntoos de forma integrada sen necesidade de diferenciar en conceptuais, 

procedimentais e actitudinais? 

• Vinculo os contidos con situacións reais, significativas, funcionais ou motivantes para 

o alumnado? 

    

4. Avaliación 

• Inclúo os criterios da área e coa numeración establecida na orde do currículo? 

• Concreto os indicadores de avaliación a partir da análise e desagrego os criterios do 

currículo? É suficiente para ser observables ou medibles? 

• Relaciono procedementos e instrumentos de avaliación variados? 

• Concreto os criterios de cualificación achegando un valor ponderado orientativo aos 

diferentes instrumentos de avaliación? 

• Ofrezo actividades de apoio, reforzo e recuperación para atender a diversidade tendo en 

conta as aprendizaxes consideradas como mínimas? 

• Autorregulo a propia aprendizaxe: uso da autoavaliación e a coavaliación polo 

alumnado? 

• Considero os procedementos para valorar e revisar a programación didáctica? 

    

5. Metodoloxía e planificación 

• Defino a miña metodoloxía e propoño o uso de métodos variados e diferentes recursos 

didácticos? 

• Fago un uso variado e coherente de diferentes métodos e estilos de ensino? 

• Dou estratexias para desenvolver procesos globalizados de ensino e aprendizaxe? 

• Esperto a curiosidade dos alumnos? Creo conflito cognitivo? 

• Ofrezo a axuda axeitada para facelos progresar no desenvolvemento dos seus esquemas 

cognitivos? 

• Contemplo metodoloxías que consideran o papel activo do alumno como factor 

decisivo da aprendizaxe? 

• A planificación temporal é adecuada á planificación xeral do centro e é factible? 

• Utilizo un sistema de control do desenvolvemento da programación semanal ou 

quincenal das súas actividades docentes? 

• Outórgolle importancia á investigación por parte do alumnado: metodoloxía de 

proxectos, descuberta guiada, resolución de problemas da vida cotiá, webquest…? 

• O número e a duración das actividades que propoño é o axeitado? 

• É proporcionado o nivel de dificultade das actividades propostas? 

• Causan interese para os alumnos as actividades ou están baseadas nos intereses dos 

alumnos? 

    



Indicadores Valor 

• Que fago para coñecer as características da clase? 

o Unha proba ao comezo do curso escolar 

o Ler os informes de anos anteriores 

o Á fin da avaliación é cando me decato das características do grupo canto a 

diversidade 

o É o xefe de estudos quen me achega toda a información que preciso 

o É na reunión de grupo onde obteño a información 

• Consulto a programación ao longo do curso escolar 

• Analizo e marco dentro da programación as competencias básicas e fundamentais da 

materia 

• Dou a coñecer a programación 

• Teño en conta o libro de texto á hora de facer a programación 

• Coincide a programación co que despois fago na clase? 

6. Materiais e recursos 

• Inclúo recursos didácticos, mesmo os materiais curriculares e libros de texto para o 

alumnado? 

• É flexible a organización dos recursos espazo-temporais, agrupamentos e materiais? 

• Contemplo tarefas e propostas didácticas contextualizadas en situacións ou problemas 

significativos, funcionais e motivantes para o alumnado? E metodoloxías de traballo 

cooperativo? 

• Os materiais e recursos previstos son coherentes coas posibilidades do centro e 

axeitados para a planificación prevista? 

• Os recursos previstos e/ou empregados na intervención didáctica facilitan a 

consecución dos obxectivos e o proceso de ensino? 

• Organizo os recursos en función do alumnado? 

• Utilizo nas actividades de ensino-aprendizaxe métodos e estratexias, incluíndo o uso de 

tecnoloxías audiovisuais, da información e da comunicación, para conseguir un ensino 

efectivo? 

    

7.  Outros aspectos 

• Planifiquei medidas axeitadas para a atención á diversidade do alumnado? 

• Teño en conta e planifico actividades extraescolares e complementarias axeitadas e 

relacionadas cos obxectivos de aprendizaxe? 

• Teño en conta a participación das familias dalgunha forma? 

• Inclúo temas de carácter transversal? 

• Esixo diferentes resultados segundo sexan as características de cada un? Ofrezo de 

forma individual a explicación que precisan? 

    

 

Instrumentos de recollida de datos: 

Utilizaremos follas de rexistro onde se van anotando os aspectos máis salientables, á 

marxe do caderno e diario de aula do que dispón o profesorado, que permiten recoller 

por escrito anotacións de situacións producidas na clase e sobre as cales se pode 

reflexionar.  

Tamén serán facilitados ao longo do curso cuestionarios e enquisas ao alumnado, xunto 

con postas en común, co fin de que a valoración sexa participativa e compartida. 



Será imprescindible analizar os resultados que se obteñen tras as probas de avaliación e 

diagnose do alumnado (exames parciais, controis, etc.), xa que nelas se ve reflectido un 

período de intervención concreto no proceso de ensino e aprendizaxe.  

De feito, tratarase na medida do posible de avaliar a porcentaxe en que se realiza a 

consecución dos contidos mínimos en cada avaliación. Isto vai permitir reflexionar 

sobre a actividade docente e valorar o proceso levado a cabo en cada momento.  

Momento en que se realiza a autoavaliación: 

Contemplamos esta avaliación en tres fases: 

1. Antes da súa aplicación: comprobando que todos os elementos 

curriculares están incluídos na programación, son idóneos e pertinentes.  

2. Durante a súa aplicación: a partir da aplicación real da programación, 

vanse observando, revisando e reorientando os distintos elementos ata 

asegurarse de que a aplicación na aula da programación funciona. Ao 

final de cada unidade didáctica realizaranse exercicios de repaso que nos 

han servir para avaliar o grao de consecución dos obxectivos marcados 

para cada unha. Consideraranse igualmente os resultados que se vaian 

obtendo en cada tarefa solicitada, en cada proba realizada e en cada 

exame. 

3. Despois da súa aplicación. Este será o mellor momento para avaliar a 

idoneidade das opcións adoptadas na programación, á vista das 

valoracións, ideas e anotacións obtidas durante a súa aplicación, o que se 

completará cos resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado. 

Medidas de mellora 

Os datos que se obteñan, en xeral, van servir para avaliar en todo o momento o proceso 

de ensino e a práctica docente, e para identificar aqueles aspectos que deben ser 

mellorados para adaptarse mellor ás necesidades do alumnado.  

Tanto a programación como a intervención na aula son factores, ao noso entender, que 

poden ser modificados sempre a partir dos resultados obtidos. É importante, pois, 

adoptar un punto de vista crítico que nos permita reflexionar sobre a nosa práctica co fin 

de acadar as melloras necesarias. 

 



9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DO 

SEU RESULTADO 

Realización de distintos exercicios que avalían o nivel de competencia en lingua galega: 

Comprensión escrita: lectura de texto con realización de actividades de comprensión 

(extracción de tema, idea central e secundarias, estrutura básica, opinión). 

Expresión escrita: elaboración dunha redacción sobre un tema libre dunha extensión 

aproximada de 300 palabras. Valorarase o grao de corrección lingüística (ortografía e 

gramática), a adecuación, a coherencia e a cohesión, a claridade expositiva de ideas. 

Expresión oral: coloquio durante os primeiros día en que se avalía o grao de soltura e 

corrección na lingua, e se detectan algúns dos problemas más comúns (interferencias). 

Comprensión oral: reprodución de gravacións ou vídeos cuxa lingua sexa representativa 

de situacións reais (entrevistas, charlas, noticias, etc.), sobre as cales se realizará 

preguntas oportunas de comprensión. 

Análise do estado de coñecemento sobre os contidos da materia: durante o coloquio 

vanse introducindo preguntas relacionadas coa materia, o cal permite debuxar unha 

imaxe do estado de cousas previo ao curso. 

Se os resultados non son os correspondentes ao nivel de lingua esperado para un 

estudante tipo de bacharelato, e dada a natureza da materia e os contidos previstos para 

o curso, elaboraranse un conxunto de exercicios axeitados que traballen de xeito 

individual os aspectos máis deficitarios detectados. Ademais, considerarase 

especialmente esta situación na proposta durante o curso de actividades e tarefas. 

Por outra banda, iranse recollendo nun documento os erros máis característicos 

cometidos ao inicio do curso polo alumnado nas probas escritas para que sexan eles 

mesmos quen vaian practicando e corrixindo os propios enunciados seleccionados. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Aplicaranse as medidas tomadas na sesión de avaliación inicial (e posteriores), 

contando coa colaboración do Departamento de Orientación e o profesorado de 

Pedagoxía Terapéutica, e a actitude do profesor na materia de lingua galega e literatura 

será de permanente alento para que os estudantes que precisan máis tempo para a 

asimilación de conceptos e procedementos perseveren e non se veñan abaixo diante das 

dificultades.  



Doutra beira, as tarefas voluntarias e os traballos específicos poden servir tamén 

para que os alumnos e alumnas con alta capacidade poidan desenvolver todo o seu 

talento. 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

A finalidade principal do ensino postobrigatorio debe ser a consecución dunha 

formación integral e o máis completa posible do alumnado. Un dos obxectivos básicos 

no ensino da materia de lingua galega e literatura é a consecución de individuos capaces 

de integrarse e participar activamente e con espírito solidario, na mellora da sociedade 

galega.  

Consecuentemente entendemos que os nosos estudantes deben ser quen de 

cuestionarse, e teñen a necesidade de atopar mecanismos de resolución de problemas 

que existen no mundo e na realidade que os envolve. As nosas alumnas e alumnos 

deben procurar estratexias que lles permitan en cada momento a toma de decisións ante 

os máis diversos problemas.  

Pensamos, ademais, que o ensino en xeral e o ensino de lingua galega e 

literatura, en particular, debe buscar o desenvolvemento dunha autonomía intelectual e 

socio-moral do estudantado que terá que ser quen de detectar as súas fortalezas e 

carencias na aprendizaxe, tendo en conta que precisan ampliar as competencias 

adquiridas en anos anteriores. Búscase, en última instancia, a formación de individuos 

que sexan quen de entender a aprendizaxe como un proceso a longo prazo, necesario e 

continuado ao longo de toda a vida. 

Finalmente, non podemos esquecer que a consolidación das habilidades 

lingüísticas trae aparellada unha maior facilidade á hora de enfrontarse a novos procesos 

de aprendizaxe, pois ao dominar estas destrezas, o estudantado resolverá os procesos 

cognitivos complexos de produción e comprensión de calquera área do currículo 

escolar. Entendemos, a partir de aquí, a transversalidade como forma de relacionar os 

contidos da nosa disciplina cos doutras, considerando os valores e actitudes implícitos 

neses contidos. Buscamos, xa que logo, unha maior unidade na educación global dos 

estudantes galegos que deben converterse en suxeitos activos e consciente nunha 

sociedade civil plural, democrática e europea. 

Pola natureza da materia, tanto para o ámbito de lingua (tipoloxía textual) como 

para o de literatura (análise textual), manéxanse distintos e numerosos textos escritos e 



material audiovisual que se han peneirar baixo o criterio de que aborden temas para a 

educación en valores.  

Textos de tipo publicitario, descritivo, expositivo, argumentativo, noticias, 

reportaxes, entrevistas e artigos de opinión, xunto con outros moitos de natureza 

literaria, servirán para que o alumnado, ademais da análise formal e de contido, afonde 

tamén nos valores que transmiten os documentos e realice unha reflexión final 

argumentada. Esta situación será aproveitada para detectar posibles situacións baseadas 

en prexuízos. 

Amais, o libro de texto escollido para este curso contén unha escolma de textos 

de lectura e reflexión entre os cales se atopan temas como a educación para a igualdade 

entre os sexos, a educación para a paz e a convivencia, a emigración, a saúde, os 

sentimentos, a transmisión de estereotipos na publicidade, interculturalidade, etc., con 

anotacións e propostas propias sobre este asunto. 

Dado que os alumnos terán que elaborar unha monografía, o que implicará 

investigar sobre diversas fontes de documentación, sintetizar e redactar un traballo sobre 

o asunto escollido e mais expor as súas conclusións oralmente, daremos a oportunidade 

de traer á aula unha gran diversidade de temas e afondar na súa análise: dereitos 

humanos, saúde, educación ambiental, educación para o lecer... 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Tentaremos levar a cabo unha serie de actividades ao longo do curso para os 

distintos grupos. Sobre este aspecto, véxase a proposta sobre as actividades 

programadas presentadas polo Departamento de Lingua Galega á vicedirectora do 

centro. 

En termos xerais, o departamento potencia dende o comezo de curso a actividade 

teatral entre o alumnado, coñecidas as enormes posibilidades que este recurso ofrece na 

mellora educativa en múltiples aspectos: memoria, expresión oral, control dos nervios á 

hora de falar en público, capacidade de integración, responsabilidade ao traballar en 

equipo, autoestima, creatividade...  

De por parte, en colaboración co Departamento de Filosofía traballaremos para 

que outro ano máis os nosos estudantes de interpreten monólogos e dean a coñecer en 

todo o centro algunhas das figuras femininas máis importantes da historia: Safo, Frida 

Kahlo, Rosalía de Castro, entre outras. 



A través do servizo de biblioteca do centro, e en colaboración con este, 

promoverase a participación do alumnado no Clube de lectura do centro, cuxa 

actividade se prolonga desde o mes de outubro e durante todo o curso con reunións 

periódicas. 

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 

Co obxecto de facilitar o coñecemento da programacións didácticas, elaboradas por 

cada un dos departamentos do IES Ribeira do Louro, ao conxunto da comunidade 

educativa e, en particular, ao alumnado e ás súas familias, o centro pon a disposición da 

mesma as seguintes opcións: 

1. Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), todas as 

programacións dos departamentos didácticos están a disposición do alumnado e 

das persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal na Secretaría do Centro. 

2. Ademais, todas as programacións son publicadas na páxina web do centro 

que, neste aspecto, é actualizada anualmente. 

Cada departamento realiza unha presentación de materia, segundo o modelo Materia 

módulo, na que se recollen os aspectos más destacados da programación tales como son 

os contidos temporalizados por avaliacións así como os materiais e instrumentos de 

avaliación por nivel e materia. Estas follas de presentación de materia: 

- Son publicadas tamén na páxina web do centro que, neste aspecto, é 

actualizada anualmente;  

- unha copia das mesmas entrégase a todo o alumnado ao comezo do curso; ás 

persoas ás que lles corresponda a titoría legal, durante a primeira reunión de 

acollida ás familias como se recolle no plan de convivencia. 

- Queda dispoñible en cada unha das aulas para información ao alumnado na 

propia aula desde os primeiros días do curso. 

-Posibilidade de consulta directa, por parte dos estudantes e pais, da 

programación no propio centro. 

-Posibilidade de acceso para a consulta da programación na web do centro. 

 



Os criterios utilizados no instituto para avaliar a programación son os seguintes: 

-Adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. 

-A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e   

necesidades do alumnado. 

 Cando se considere que a programación é mellorable nestes aspectos, será 

necesaria unha reflexión por parte do Departamento que leve a atopar as causas do 

problema e a búsqueda de solucións. As ditas accións de mellora recolleranse na 

memoria final de curso para ter en conta na elaboración da programación do curso 

seguinte. 

      -O grao de desenvolvemento da programación didáctica. 

-Se o grao de desenvolvemento da programación é inferior a un 75 % procederase 

do mesmo xeito que no apartado anterior. 

 O desenvolvemento da programación didáctica analízase tamén nas sesións 

de avaliación, nas que se dá conta da conformidade ou non neste aspecto nos distintos 

cursos para unha posterior avaliación no departamento en caso de que se detecte unha 

non conformidade. 

 Os tres aspectos analizaranse a través do documento Avaliación dos 

procesos de ensinanza e da práctica docente que todos os membros do Departamento 

cobren nas avaliacións correspondentes e que é obxecto de reflexión nas reunións de 

departamento posteriores. 

 

14. PLAN DE LECTURA 

As propias características curriculares da nosa materia fan da lectura unha 

actividade esencial, polo que esta estará presente permanentemente na aula: escolma de 

textos, obras literarias completas, pezas teatrais...  

O alumnado de 1º BAC deberá ler cada trimestre un libro obrigatorio.  

 

15. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC  

 A adquisición de destrezas básicas na utilización das novas tecnoloxías permite 

o acceso a recursos e fontes de información e comunicación fundamentais hoxe para, 

con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Así pois, preséntanse algunhas 

destrezas básicas no manexo diario do ordenador para este curso como son: 



 O CORREO ELECTRÓNICO OU E-MAIL  

 O correo de Hotmail. 

 Iniciar unha sesión en Hotmail. 

 Como enviar un correo con Hotmail? 

 Como responder a un correo? 

 Como eliminar un correo? 

 A INTERNET  

 Que é World Wind? 

 Como se descarga World Wind?   

 Utilización de World Wind. 

 Como enviar unha páxina web por correo? 

 PRESENTACIÓNS CON POWERPOINT E PREZI 

 Como crear unha presentación con PowerPoint e con Prezi? 

 PRESENTACIÓNS CON IMPRES 

 Como crear unha presentación con Impress? 

 

  



PROGRAMACIÓN DE LINGUA GALEGA E 

LITERATURA - 2º BACHARELATO 

 

PROGRAMACIÓN DE LINGUA GALEGA E LITERATURA - 2º 

BACHARELATO 

 

1. LIMIAR  

A lingua, en termos xerais, é un instrumento de comunicación e de interacción 

social, e sérvenos fundamentalmente para estar no mundo e participar del. Grazas a ela, 

tamén podemos pensar e relacionar, manifestar dúbidas, emocións e opinións; por 

medio da lingua creamos, conservamos e transmitimos coñecemento, imos construíndo 

unha forma de vida e pensamento, e conformando un patrimonio cultural.  

Neste marco, a formación do alumnado en lingua galega percíbese necesaria para a 

comunicación e o desenvolvemento persoal no ámbito intelectual e na vida social e 

profesional. Ao mesmo tempo, a adquisición da competencia comunicativa en galego 

posibilita a madurez de pensamento e a obtención de ferramentas de cara a posibles usos 

creativos e lúdicos da lingua, o que permite achegar a persoa ao patrimonio literario e 

cultural da comunidade. 

A sociedade moderna esixe, cada vez máis, o dominio das destrezas comunicativas 

básicas. Visto que a lingua é un instrumento fundamental de poder e de liberdade, quen 

se sabe expresar correctamente, quen coñece en todo o momento o significado exacto 

das palabras e é quen de comunicar o seu pensamento dunha maneira clara e precisa, 

convértese nunha persoa dificilmente manipulable.  

Así pois, a finalidade principal deste ámbito debe ser acadar o dominio da lingua 

galega na súa vertente oral e escrita, alén de perseguir que o estudante asimile as 



estratexias de comunicación que o poidan axudar nas súas relacións cos demais a 

resolver os conflitos dun xeito construtivo. Traballar as competencias básicas de 

comprensión (entende e le) e expresión (escribe e fala) para o nivel de bacharelato, e 

realizar análises críticas de textos debe ser unha actividade esencial no noso ámbito. Á 

par, promoverase a lectura como fonte de pracer e de ampliación de experiencias, así 

como a posibilidade de utilizar as obras que se vaian traendo á clase como modelos para 

estimular a creación literaria entre os propios alumnos e alumnas. 

Terase presente tamén a senlleira situación social que vive o galego, polo que unha 

meta esencial debe ser traballar para a eliminación dos posibles prexuízos lingüísticos 

sobre o idioma galego, de cara a gañar novos falantes conscientes para a lingua propia 

de Galiza. 

E unha observación final para lle pór cabo a este limiar: é preciso asegurar a 

coordinación do profesorado de lingua galega co que imparte as outras linguas no 

centro: faise preciso buscar a complementariedade nas programacións e evitar 

repeticións innecesarias dos aspectos máis teóricos e o uso de terminoloxías diverxentes 

para se referir aos mesmo fenómenos, causa de bastante confusión, etc. Sobre todo hai 

que procurar o xeito de rendibilizar os coñecementos lingüísticos e literarios que ten o 

estudantado, aproveitando todos os contidos adquiridos nunha das materias para a 

aprendizaxe das outras. Unha proposta didáctica integradora das distintas linguas do 

centro asegura a transferencia de saberes entre elas. Lembremos que o "currículo 

integrado das linguas" aparece como un aspecto salientado no Decreto publicado no 

DOG do 29 de xuño de 2015. 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 



 A través dos contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do curso búscase que o 

alumnado traballe as distintas competencias:  

A) COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 

 Recoñecer o diálogo como ferramenta primordial para a convivencia e estar disposto ao 

diálogo crítico e construtivo. 

 A comprensión oral e a comprensión escrita mediante a escoita e a lectura de textos de 

diversa índole e a escoita atenta das explicacións nas situacións comunicativas da aula.   

 A expresión oral e a expresión escrita mediante a elaboración de textos propios orais ou 

escritos cun vocabulario e unhas estruturas lingüísticas precisos e de forma coherente e 

adecuada a cada situación comunicativa. 

 A adquisición de habelencias que permitan o uso pleno da lingua nun amplo abano de 

contextos. 

B) COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

(CMCCT). 

 Presente naquelas unidades, lecturas e traballos en que se inclúen textos relacionados co 

medio e a ciencia. 

C) COMPETENCIA DIXITAL (CD). 

 Utilización de ferramentas en soportes variados para mellorar as habelencias de 

obtención de información, para solicitar información ou mesmo para ampliar os 

contidos ou traballar os medios de comunicación: dicionarios, correctores ortográficos, 

enciclopedias, xornais dixitais, bibliotecas virtuais... 

 Adquisición dos coñecementos axeitados para peneirar, analizar criticamente, organizar, 

relacionar e sintetizar a información co fin de transformala en coñecemento. 

D) APRENDER A APRENDER (CAA). 

 Perfeccionamento da lectura comprensiva. 



 Organización das ideas mediante resumos e esquemas. 

 Interpretación correcta das informacións lingüísticas dos dicionarios. 

 Valoración da lectura e a escrita como fontes de arriquecemento propio. 

Cómpre ademais apuntar que ao rematar o Bacharelato o nivel de coñecementos 

adquiridos é validable polo certificado de Lingua Galega CELGA 4, que se corresponde 

co nivel C1 que fixa o Marco europeo común de referencia. 

3. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE NOS DIFERENTES BLOQUES DE COÑECEMENTO: 

COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA, FUNCIONAMENTO DA LINGUA, 

LINGUA E SOCIEDADE , EDUCACIÓN LITERARIA 
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Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar  

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

 B1.1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais, 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, 
a intención do discurso, a mensaxe e 
as súas ideas principais e secundarias. 

 

 

 LGB1.1.1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias, de calquera texto oral, 
formal ou informal, producido na 
variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

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

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

 B1.2. 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).  

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

 B1.3. 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. 

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

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

 LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 B1.4. 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. 

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

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

 B1.5. 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. 

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

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

 LGB1.5.4. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos (entoación e 
pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre 
e volume), a linguaxe corporal (mirada 
e posición do corpo) así como o 
autocontrol das emocións ao falar en 
público. 
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 LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou circunloquios 
cando non encontra a expresión 
precisa. 

 LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 

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

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

 B1.6. 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. 

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

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

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

 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. 

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

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

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

 LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. 

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

 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. 

 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. 

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

 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.  

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

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

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 B2.1. Comprensión e produción de 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 

 B2.1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
interpretar e producir textos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 

 LGB2.1.1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en resumos, 
esquemas e mapas conceptuais. 

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

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

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

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

 B2.2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á intención 
comunicativa, con coherencia, 

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

cohesión, corrección gramatical e boa 
presentación. 

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

 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. 

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

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

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

 B2.4. 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. 

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

 B2.5. 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. 

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

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

 B2.6. 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. 

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



Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 3. Funcionamento da lingua   

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

 B3.1. 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. 

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

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

 B3.2. Coñecer as variedades 
dialectais, recoñecer e explicar os seus 
trazos característicos en 
manifestacións orais e escritas e 
valorar a diversidade lingüística como 
parte do patrimonio cultural. 

 LGB3.2.1. Explica as principais 
variedades dialectais e valora a 
diversidade lingüística como parte 
de noso patrimonio cultural. 

 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.  

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

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

 B3.4. 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. 

 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. 

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

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

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

 B3.7. 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. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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

 B4.2. Elaboración de traballos 
individuais e/ou en grupo nos que se 

 B4.1. Recoñecer os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos, determinar a 
súa repercusión nos usos e elaborar 
traballos individuais e/ou en grupo 
nos que se describan e analicen 

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

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

cuestións sociolingüísticas. describen e analizan cuestións 
sociolingüísticas. 

 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. 

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

 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). 

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

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

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

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

 B4.6. 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). 

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

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

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

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

 B4.7. Elaboración dunha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 

 B4.5. Elaborar unha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 

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

galega e as súas principais 
características. 

lingua galega e as súas principais 
características. 

 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. 

Bloque 5. Educación literaria  

 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. 

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

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

 B5.2. 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. 

 LGB5.2.2. Le e comenta textos 
representativos da prosa galega de 
1916 a 1936, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

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

 B5.3. Literatura galega entre 1936 e 
1975: 

– Poesía: produción bélica e 
autores/as do exilio. A Xeración de 
1936, a Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas Minervais. 

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

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

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

– Poesía: produción bélica e 
autores/as do exilio. A Xeración de 
1936, a Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas Minervais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 LGB5.4.3. Le e comenta textos 
representativos do teatro galego de 
1936 a 1975, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 B5.5. 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. 

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

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

 B5.6. 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. 

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

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

 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. 

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA CONTIDO E ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE. UNIDADES DIDÁCTICAS E TEMPORALIZACIÓN 

 

Ata finais do mes de novembro non coñeceremos as características, deseño e 

contido dos exames que virán a substituír as probas de selectividade, así como as 

porcentaxes de ponderación asignadas a cada bloque de contido. Para afrontar con 

garantías este importante inconveniente, o profesor irá preparando para o 

alumnado a totalidade de temas e actividades, pendurándoos na páxina web do 

instituto, nun sitio que creamos xa o curso pasado co nome de Moradía do Louro. 

Este sitio web será tamén de libre acceso ao alumnado e profesorado doutros 

centro educativos de Galicia.  

        A materia de Lingua galega en 2º BACH conta con 3 sesións á semana. Iso 

significan, se supomos un calendario semellante ao que se viña facendo coa anterior 

proba de selectividade, unhas 30 sesións por avaliación. Para aproveitar o máximo cada 

unha delas e evitar perder algunhas desas horas xa de seu escasas, procuraremos que a 

realización dos exames, previo acordo unánime co alumnado e contando tamén coa 

dispoñibilidade do profesor, teña lugar polas tardes (no salón de actos, de 16:00 h ata as 

17:30), de xeito que dispoñan do mesmo tempo que ata agora había nas probas finais do 

bacharelato).  



 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

LINGUA E TEXTO (C. ORAL E ESCRITA, FUNCIONAMENTO DA LINGUA) 

-Para mellorar a corrección lingüística. Análise dos principais erros do alumnado de 2º 

Bacharelato no exercicio de redacción que serviu de avaliación inicial: interferencias, 

repeticións de palabras, ortografía e signos de puntuación. 

-Sintaxe: unidades e funcións sintácticas. Análise sintáctica 

-As conxuncións 

-Os conectores textuais 

-Adverbios e preposicións 

-A colocación do pronome átono 

-Lexico 1. Actividades para conseguir o emprego dun vocabulario ricaz, preciso  e 

variado, e libre de interferencias 

-Técnicas para mellorar a redacción 

 -A planificación do texto: choiva de ideas e guión. 

 -A importancia do parágrafo. Que modelo de páxina seguir? 

-Comentario de textos (poemas, narracións de ficción, textos ensaísticos, artigos de 

opinión sobre asuntos de actualidade): delimitación do tema ou idea central, e 

valoración persoal.  

 

 

LINGUA E SOCIEDADE 

-Construción da variedade estándar da lingua galega. 

-Interferencias lingüísticas: castelanismos. 

 

LITERATURA GALEGA ENTE 1916 E 1936: 

-Poesía de vangarda e outros autores 

-Escolma de textos poéticos: 

Vinte e un poemas de Cabanillas ("Himno de Acción Gallega", "Camiño longo", "A 

espada Escalibor", "O cabaleiro do Sant Grial", "O sono do Rei Artur", "Naceume unha 

flor no peito", "Deitouse a durmir o tempo", "O Rei tiña unha filla", "Rimas", "A peste a 

fame e a guerra"), Noriega Varela ("A brétema"), Manuel Antonio ("Excelsior", "Sós"), 



Amado Carballo ("A lúa", "Canción do temporal", "Taberna"), Cunqueiro ("Polos teus 

ollos quen pasou amiga", "No niño novo do vento"), Bouza Brey ("Quen dera ser nao 

senlleira"), Roberto Blanco Torres ("Poema do alfareiro").  

Práctica: sinalar os temas de todos eles. 

 

-Autores en prosa das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros autores 

-Escolma de textos en prosa 

Sete textos narrativos de Castelao ("O pai de Migueliño", "O retrato"), Risco (Selección 

d' Os europeos en Abrantes, Selección d' O porco de pé), Otero (Selección de Arredor 

de si), Dieste ("Sobre a morte de Bieito", "O neno suicida").  

Dous textos ensaísticos: Risco ("Da medida das cousas"), (Selección de Teoría do 

nacionalismo galego).  

Práctica: sinalar o tema e as ideas centrais dos textos narrativos e ensaísticos. 

 

-O teatro: autores das Irmandades, vangardas e Grupo Nós 

-Escolma de textos teatrais 

Catro retrincos teatrais de Cabanillas (O Mariscal), Risco (O bufón de El-Rei), Otero (A 

lagarada), Dieste (A fiestra baldeira) 

Práctica: análise dos temas dos devanditos textos dramáticos. 

Vídeo da representación d' O bufón de El-Rei realizada polo alumnado do centro. 

 

2º TRIMESTRE 

LINGUA E TEXTO (C. ORAL E ESCRITA, FUNCIONAMENTO DA LINGUA) 

-Para mellorar a corrección lingüística. Repaso e corrección dos principais erros 

lingüísticos das probas escritas realizadas durante o primeiro trimestre.  

-Fonética e fonoloxía: a) Definición e identificación dos fonemas vocálicos e 

consonánticos da lingua galega; b) Transformacións fonéticas que se dan nas palabras 

ao longo da cadea falada. 

-Semántica: identificar e explicar as relacións e unidades semánticas. 

-Gramática: verbos, perífrases, infinitivo conxugado. 

-Léxico 2. Actividades para conseguir o emprego dun vocabulario ricaz, preciso  e 

variado, e libre de interferencias 

 

-Técnicas para mellorar a redacción 



 -O texto expositivo e argumentativo. 

 -Como imprimirlle brillantez a ese tipo de textos?: datos e cifras, exemplos, 

comparanzas, citas de autores, experiencias persoais, figuras retóricas, contos e mitos 

clásicos. A formulación de preguntas. Práctica: análise de vídeos documentais para 

identificar os devanditos procedementos.  

 -Adecuación, coherencia e cohesión. Ollo á repetición de palabras e aos signos 

de puntuación. 

 -A variación do estilo, práctica de oracións relativas con preposición, a 

redacción das oracións substantivas 

 - Describir tipos de rexistro e analizar as súas manifestacións lingüísticas 

-Comentario de textos: estrutura e análise formal (recursos estilísticos e características 

lingüísticas específicas). 

LINGUA E SOCIEDADE 

-Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.  

-Historia da lingua: galego moderno (desde 1916 ata 1978); contexto histórico e 

cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas.  

 

LITERATURA GALEGA ENTRE 1936 E 1975 

-Poesía. Produción bélica e autores do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de 

Enlace e a Xeración das Festas Minervais. 

-Escolma de textos: Pimentel (Cunetas), Lorenzo Varela ("Compañeiros da miña 

xeración, mortos ou asasinados"), Luis Seoane ("Os emigrantes"), Aquilino Iglesia 

Alvariño ("Eu quero oír o teu silencio", "A mañá"), Xosé Mª Álvarez Blázquez (Ai, 

madre, o por quen eu choro), Uxío Novoneyra (Selección de Do Courel a Compostela e 

Os eidos), Xosé Mª Díaz Castro ("Penélope"), Celso Emilio Ferreiro ("Eu en ti", 

"Irmáns", "Deitado fronte ao mar", "Agosto 1972", "Epitafio sen sartego", Manuel 

María ("Bando"), Antón Tovar ("Vivir é desvivir como arestora"). 

 

Práctica:  

-A partir da selección de quince poemas breves do extraordinario libro de Celso Emilio 

Cemiterio privado, procurar que o alumnado encaixe os arquetipos humanos que 

figuran nos títulos cos epitafios correspondentes.  

-Sinalar os temas de todos ou a maioría dos textos escolmados. 

-Comentario literario completo do poema "Eu en ti". 



 

-Prosa. Produción bélica e autores do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, 

Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa 

Galega. Autores dos primeiros 70. 

Escolma de textos narrativos: Antón Alonso Ríos (Fragmentos d' O señor Afranio, ou 

como me rispei das gadoupas da morte), Ánxel Fole ("A cabana do carboeiro"), 

Cunqueiro (Fragmentos de Merlín e Familia, "Louredo de Hostes"),  Blanco Amor 

(Fragmentos d' A esmorga), Méndez Ferrín ("O Suso"), Carlos Casares ("O xogo da 

guerra", "Monólogo"), Neira Vilas ("Ovellas").  

 

Práctica: 

-Sinalar os temas de todos ou a maioría dos textos escolmados. 

-Comentario literario completo do texto narrativo "Louredo de Hostes". 

-A esmorga 

 -Lectura 

 -Visualización da adaptación teatral. 

 -Debate: Ata que punto as circunstancias nas que vivimos ou nos criamos 

determinan o noso modo de actuar? Somos realmente as persoas seres libres e donas do 

noso destino? 

-Texto ensaístico de Luís Seoane sobre o compromiso do escritor. Fixar unha posición 

tendo en conta tamén as opinións sobre o tema do pensador Jean-Paul Sartre. Para iso 

convidaremos o alumnado a ver antes un vídeo do programa de divulgación "Filosofía 

aquí y ahora", do profesor arxentino José Pablo Feinmann. 

 

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

Escolma de textos teatrais: Castelao (Os vellos non deben de namorarse), Roberto Vidal 

Bolaño (Criaturas; Animaliños) 

Práctica: 

-Comentario literario completo dun retrinco d' Os vellos non deben de namorarse (lance 

terceiro, escenas II e III) 

-Ver o vídeo desa escena representada polo alumnado. 

-Ver o vídeo das escenas de Criaturas representadas polo noso alumnado.  

 

3º TRIMESTRE 



 

LINGUA E TEXTO (C. ORAL E ESCRITA, FUNCIONAMENTO DA LINGUA) 

-Variedades dialectais 

-Morfoloxía. Análise morfolóxica: tipos de morfemas, estrutura morfolóxica e 

procedementos de formación de palabras. Aplicar eses coñecementos para a mellora, 

comprensión e arriquecemento do vocabulario activo. 

-Vocabulario 3. 

-Desenvolver unha competencia comunicativa integrada: 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.  

 Práctica: tradución ao galego de textos do castelán, inglés, francés e portugués. 

 

LINGUA E SOCIEDADE 

-Elaboración dunha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da 

historia da lingua galega e as súas principais características. 

 

- Historia da lingua: galego moderno (desde 1978 ata a actualidade); contexto histórico 

e cultural; situación sociolingüística; situación legal e características lingüísticas 

 (Identificalo en documentos literarios e non literarios. Recoñecer o galego como unha 

lingua en vías de normalización, sinalando as súas fortalezas e debilidades, e elaborar 

traballos sobre a historia da lingua).  

 

-A evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega. 

 

 

LITERATURA GALEGA DE 1975 ATA A ACTUALIDADE 

 

-Poesía: temas, xéneros e subxéneros, dos principais autores dos 80, os 90 e o novo 

século. 

Práctica: 

-Comentario literario completo de Atópome coa testa contra o muro, de Méndez Ferrín. 

 



-Prosa: temas, xéneros e subxéneros e estéticas dos principais autores dos 80, os 90 e o 

novo século. 

Comentario literario completo de Que non quede nada, de Manuel Rivas. 

 

-Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos principais autores dos 80, os 90 e o 

novo século. 

Comentario literario completo dun retrinco d' O Rei nu, de Quico Cadaval e Cándido 

Pazó. 

Ver os seguintes vídeos con anacos de pezas teatrais recentes: Eurozone, de Chévere; 

Shakespeare para ignorantes, de Quico Cadaval; O pack salvaxe, de Mario Iglesias 

 
 

5.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

-Facultade para redactar con fluidez e coherencia, sen faltas de ortografía e facendo un 

uso correcto dos signos de puntuación. 

-Capacidade para expresarse oralmente nun galego correcto e ricaz, sen interferencias 

lingüísticas do castelán e nun rexistro axeitado á situación.  

-Competencia para comprender, resumir e sinalar as ideas principais dun texto, así como 

para realizar a súa valoración crítica. 

-Coñecer as características dos distintos tipos de texto e ser quen de producilos.  

-Coñecer as distintas etapas e autores da literatura galega dende comezos do séc. XX ata 

a actualidade, nos diferentes xéneros: poesía, prosa e teatro. 

-Competencia para realizar un comentario literario completo: tema, estrutura, análise 

formal e valoración persoal. 

-Competencia para analizar e describir a historia da lingua galega nas súas diferentes 

etapas, a construción da variedade estándar e mais os tipos de interferencias que afectan 

á nosa lingua.  

-Coñecer a diversidade lingüística na Península e en Europa, e os conceptos de lingua 

oficial, minorizada e prexuízo lingüístico. Coñecer o grao de vitalidade da lingua galega 

nos diferentes sectores sociais. 

-Coñecer as variedades do galego e dominar as Normas actuais. 

-Saber definir e identificar os fonemas vocálicos e consonánticos da lingua galega 

-Saber analizar sintácticamente unha oración. 



-Saber analizar morfoloxicamente unha palabra. 

-Coñecer o vocabulario  na aula e saber definir o significado dunha palabra. 

-Lectura de polo menos tres obras literarias en galego (unha delas ten que ser Os fillos 

do mar, de Pedro Feijoo, e outra A esmorga, de Eduardo Blanco Amor). 

-Lectura do ensaio sociolingüístico En galego: por que non, de Manuel Nuñez Singala. 

 

6. INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DO 

ALUMNADO 

 

Tarefas obrigatorias: 

-Dous exames escritos por avaliación. 

-Unha proba escrita en cada avaliación, para comprobar que se leu algunha obra literaria 

en galego (do que se trata é de que gocen coa lectura, polo que neste eido non se 

mandarán traballos). Haberá dúas lecturas literarias de título obrigatorio: Os fillos do 

mar e A esmorga. Amais, será obrigatoria a lectura do ensaio sociolingüístico En 

galego: por que non? 

-Traballo e comportamento nas tarefas diarias da clase, e realización dos exercicios que 

se vaian propondo para a casa (comentarios de texto, análise das figuras retóricas e 

recursos estilísticos dunha canción, etc.) 

-Traballo en equipo, de tres estudantes como máximo, para a 2ª avaliación: entrevista a 

un personaxe do contorno do Porriño. Entregarase o traballo por escrito e exporase o 

seu contido de xeito oral para o conxunto da clase. 

-Traballo individual para a 3ª avaliación: preparación dunha monografía sobre un tema 

de interese. Entregarase o traballo por escrito e exporase de xeito oral o seu contido para 

o resto da clase . 

 O alumnado que non elaborase algún destes traballos ou non lese algún dos 

libros de lectura obrigatoria, poderá suspender a avaliación e poderá ter que dar conta 

deles nos exames finais. 

 

Tarefas voluntarias: 

-Representación dun fragmento dunha obra teatral. 

-Lectura de máis libros en galego. 



-Calquera outra aberta ás suxestións do alumnado (narración oral dun conto para o 

conxunto da clase, redacción dun diario, presentación da letra dunha canción, dobrar 

diálogos dunha película, etc.). 

 

7. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

 

A nota do estudante en cada avaliación será o resultado de calcular a media entre os 

exames escritos (cun peso mínimo do 75% sobre a nota global) e o resto de tarefas 

obrigatorias (cun peso máximo do 25%, segundo as tarefas finalmente propostas). Para 

efectuar a media, é preciso antes que en cada parte (exames, por unha banda, e resto de 

tarefas obrigatorias, pola outra) se obteña unha puntuación non inferior a 4. Cumprida 

esa circunstancia, o estudante que obteña de media unha cualificación igual ou superior 

a 5 terá a avaliación aprobada. 

A realización axeitada dalgunha das tarefas voluntarias poderá supor a suba de ata un 

punto sobre a nota media anterior.  

Observación final: 

 Na corrección dos exames, traballos e exercicios escritos aplicaranse os criterios establecidos 

pola CIUG para a os exames de selectividade (desconto de ata un máximo de 2 puntos): 

- Erros moi graves (solucións alleas ao sistema lingüístico do galego, produto de inxerencias 

doutra lingua): descoñecemento do alfabeto galego, utilización de tempos compostos, utilización de 

castelanismos léxicos ou gramaticais.(0´2) 

- Erros graves (solucións alleas ás convencións ortográficas e da norma lingüística, froito das 

convencións das que se dotou o galego para se constituír en código de comunicación: non mantemento da 

alternancia vocálica nos verbos, confusión te-che, colocación incorrecta dos clíticos, omisión do acento 

diacrítico, formación incorrecta do plural dos substantivos rematados en –l, etc.(0´1) 

- Erros leves: acentuación non diacrítica, confusións ortográficas.(0´05) 

 

8. ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

 

 A finais do mes de outubro manterase unha xuntanza co alumnado dos 

diferentes cursos que ten a materia de Lingua Galega pendente. O alumnado coa materia 

pendente deberá realizar as probas de avaliación, ben de forma opcional en cada 

trimestre, ou senón de forma obrigatoria nos exames que se establecen en abril ou maio. 

A materia esixida será a impartida no curso anterior, e que se corresponde coas unidades 

explicadas e recollidas na memoria de fin de curso. Ademais tamén se poderán realizar 

diversos traballos que sinalará o profesor. O cómputo global será, por tanto, a suma dos 



exames da materia mailos traballos, se é o caso; debendo contabilizar o 65% os exames 

e o 35% restante os traballos. Para aprobar a cualificación mínima será de 5. 

 

9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

- Preparación de actividades para que, no maior número de sesións posibles, os 

estudantes estean ocupados e concentrados facendo algo. “O que oio, esquézoo; o que 

leo, enténdoo; o que fago, apréndoo”, iso di un dito chinés e de cada vez estamos máis 

convencidos de que cómpre ser consecuentes con ese proverbio na preparación das 

clases. 

- Aquelas clases que sexan precisas para a presentación e explicadeira xeral do tema 

(literatura, sociolingüística, e mesmo algúns temas sobre cuestións de fonética e 

sintaxe), estarán acompañadas, no maior número posible de casos, da súa ilustración 

gráfica. Efectivamente, os estudantes seguen moito mellor as explicadeiras que haxa 

que realizar, se aparecen acompañadas de diapositivas, que, doutra beira, fan máis 

doado o labor do mestre, ao se converteren en útiles elementos do guión da clase. De 

por parte, usaremos vídeos (por exemplo, as Historias de Galicia, ou o Ben Falado, 

excelentes programas producidos pola TVG) como complemento das explicacións, e, 

nalgúns casos, para estimular a concentración e memoria do alumnado, prepararemos 

cuestionarios que deben cubrir inmediatamente despois do seu visionado. Utilizaremos 

ademais cancións e versións musicais de poemas (en ocasións, afoutaremos á clase a 

cantalas), e ás veces, logo de ler textos teatrais, buscaremos algún retrinco da versión 

representada por estudantes.  

-Verbo de determinadas tarefas, como a procura da eliminación progresiva dos erros 

ortográficos, poremos en práctica o anovador e eficaz método descrito na obra La 

disortografía en el aula (Ed. Disgrafos), de xeito que o alumno debe ir elaborando cos 

erros que vaia cometendo unhas fichas para a autocorrección.  

-Estudaremos individualmente os erros lingüísticos de cada alumno e elaboraremos 

actividades específicas para que os vaian corrixindo. 

- Gustaríanos que de cando en vez a aula funcionase como un obradoiro de expresión 

escrita, co gallo de favorecer no alumnado a descuberta do seu propio potencial 

imaxinativo e o pracer por escribir (obradoiro de narración e de poesía, creación de 

metáforas, etc.) 



-Adicaremos un tempo na clase á expresión oral porque precisamente na vida diaria as 

actividades linguísticas que máis se usan son as orais (no 45% das situacións 

comunicativas adicámonos a escoitar, no 30% a falar, no 16% a ler e no 9% a escribir), 

polo que, como di Begoña Muñoz Saa, estas habelencias orais deben traballarse dun 

xeito regular, secuenciado e programado. Narraranse contos, relataranse libros ou 

películas, exporase oralmente un tema elexido polo alumno e preparado por escrito 

previamente. 

 

10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Creación da web Moradía O Louro (https://sites.google.com/site/moradiaolouro/2o-

bacharelato-lomce). Alí estarán os temas e actividades elaborados polo profesor para o 

alumnado de Bacharelato. A web será de libre acceso para o profesorado e a alumnado 

doutros centros educativos de Galicia. 

-Material fotocopiable. 

-Xornais en papel e dixitais. 

-Fichas para atinxir a corrección ortográfica. 

-Libros de lectura. 

-Presentacións en Powerpoint. 

-Vídeos e gravacións sonoras: programas do Ben Falado, Historias de Galicia, 

Programa dispoñible en youtube "Falemos de Literatura", conferencias sobre litratura 

galega dispoñibles na web da Fundación Juan March, programa sobre literatura e 

compromiso en "Filosofía aquí y ahora", documentais da BBC, cancións, películas, etc. 

-Banda deseñada 

-CD ROM: cursos de galego, xogos de lingua. 

-Manuais de gramática, doicionarios, monográficos de literatura, historias da literatura, 

manuais de sociolingüística. 

-Recursos na rede, nomeadamente a páxina d' Ogalego.eu. 

-Libros en rede: Biblioteca virtual de literatura universal en galego. 

-Catro dicionarios imprescindibles en rede: Dicionario da Lingua Galega (RAG), 

Dicionario de Dicionarios, Dicionario de Pronuncia da Lingua Galega, Tesouro 

Informatizado da Lingua Galega. 

-Micrófono con amplificador para practicar o rexistro formal á hora de falar en público, 

etc. 

 



11. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

Proponse unha secuencia de preguntas que nos permitan aos docentes avaliar o 

proceso de ensino e a práctica docente, tanto no que ten que ver coa nosa actuación con 

respecto aos alumnos como con aqueles aspectos que se recollen na programación. O fin 

deste exercicio é diagnosticarnos en sentido amplo como docentes e establecer 

estratexias de mellora.  

Os indicadores de logro contemplámolos en forma de preguntas que han servir 

para facernos reflexionar sobre este proceso global, e que expomos a continuación: 



Indicadores 
Valor 

1 2 3 4 

22. Obxectivos 

• Son concretos e están determinados axeitadamente nas unidades didácticas? 

• Inclúo os obxectivos xerais de área e coa numeración establecida na orde do currículo? 

• Quedan conectados cos criterios de avaliación e os seus indicadores, comprobando que 

todos os obxectivos serán abordados ao longo do curso? 

    

23. Competencias básicas 

• Especifico o tratamento xeral que se lle vai dar a cada competencia? 

• Expoño a contribución da área ao desenvolvemento das competencias? 

• Conecto cos criterios de avaliación e a súa concreción en indicadores, para poder ser 

avaliadas? 

• Presento desde a área estratexias para a animación á lectura e o desenvolvemento da 

comprensión e expresión oral e escrita? 

• Considero medidas para incorporar as TIC aos procesos de ensinanza e aprendizaxe? 

    

24. Contidos 

• Son coherentes cos propostos? 

• Son relevantes e están debidamente actualizados, están ben estruturados e 

secuenciados?  

• Preséntoos de forma integrada sen necesidade de diferenciar en conceptuais, 

procedimentais e actitudinais? 

• Vinculo os contidos con situacións reais, significativas, funcionais ou motivantes para 

o alumnado? 

    

25. Avaliación 

• Inclúo os criterios da área e coa numeración establecida na orde do currículo? 

• Concreto os indicadores de avaliación a partir da análise e desagrego os criterios do 

currículo? É suficiente para ser observables ou medibles? 

• Relaciono procedementos e instrumentos de avaliación variados? 

• Concreto os criterios de cualificación achegando un valor ponderado orientativo aos 

diferentes instrumentos de avaliación? 

• Ofrezo actividades de apoio, reforzo e recuperación para atender a diversidade tendo en 

conta as aprendizaxes consideradas como mínimas? 

• Autorregulo a propia aprendizaxe: uso da autoavaliación e a coavaliación polo 

alumnado? 

• Considero os procedementos para valorar e revisar a programación didáctica? 

    

26. Metodoloxía e planificación 

• Defino a miña metodoloxía e propoño o uso de métodos variados e diferentes recursos 

didácticos? 

• Fago un uso variado e coherente de diferentes métodos e estilos de ensino? 

• Dou estratexias para desenvolver procesos globalizados de ensino e aprendizaxe? 

• Esperto a curiosidade dos alumnos? Creo conflito cognitivo? 

• Ofrezo a axuda axeitada para facelos progresar no desenvolvemento dos seus esquemas 

cognitivos? 

• Contemplo metodoloxías que consideran o papel activo do alumno como factor 

decisivo da aprendizaxe? 

• A planificación temporal é adecuada á planificación xeral do centro e é factible? 

• Utilizo un sistema de control do desenvolvemento da programación semanal ou 

quincenal das súas actividades docentes? 

• Outórgolle importancia á investigación por parte do alumnado: metodoloxía de 

proxectos, descuberta guiada, resolución de problemas da vida cotiá, webquest…? 

• O número e a duración das actividades que propoño é o axeitado? 

• É proporcionado o nivel de dificultade das actividades propostas? 

• Causan interese para os alumnos as actividades ou están baseadas nos intereses dos 

alumnos? 

    



Indicadores Valor 

• Que fago para coñecer as características da clase? 

o Unha proba ao comezo do curso escolar 

o Ler os informes de anos anteriores 

o Á fin da avaliación é cando me decato das características do grupo canto a 

diversidade 

o É o xefe de estudos quen me achega toda a información que preciso 

o É na reunión de grupo onde obteño a información 

• Consulto a programación ao longo do curso escolar 

• Analizo e marco dentro da programación as competencias básicas e fundamentais da 

materia 

• Dou a coñecer a programación 

• Teño en conta o libro de texto á hora de facer a programación 

• Coincide a programación co que despois fago na clase? 

27. Materiais e recursos 

• Inclúo recursos didácticos, mesmo os materiais curriculares e libros de texto para o 

alumnado? 

• É flexible a organización dos recursos espazo-temporais, agrupamentos e materiais? 

• Contemplo tarefas e propostas didácticas contextualizadas en situacións ou problemas 

significativos, funcionais e motivantes para o alumnado? E metodoloxías de traballo 

cooperativo? 

• Os materiais e recursos previstos son coherentes coas posibilidades do centro e 

axeitados para a planificación prevista? 

• Os recursos previstos e/ou empregados na intervención didáctica facilitan a 

consecución dos obxectivos e o proceso de ensino? 

• Organizo os recursos en función do alumnado? 

• Utilizo nas actividades de ensino-aprendizaxe métodos e estratexias, incluíndo o uso de 

tecnoloxías audiovisuais, da información e da comunicación, para conseguir un ensino 

efectivo? 

    

28.  Outros aspectos 

• Planifiquei medidas axeitadas para a atención á diversidade do alumnado? 

• Teño en conta e planifico actividades extraescolares e complementarias axeitadas e 

relacionadas cos obxectivos de aprendizaxe? 

• Teño en conta a participación das familias dalgunha forma? 

• Inclúo temas de carácter transversal? 

• Esixo diferentes resultados segundo sexan as características de cada un? Ofrezo de 

forma individual a explicación que precisan? 

    

 

Instrumentos de recollida de datos: 

Utilizaremos follas de rexistro onde se van anotando os aspectos máis salientables, á 

marxe do caderno e diario de aula de que dispoño, que permiten recoller por escrito 

anotacións de situacións producidas na clase e sobre as cales podo reflexionar.  

Tamén serán facilitados ao longo do curso cuestionarios e enquisas ao alumnado, xunto 

con postas en común, co fin de que a valoración sexa participativa e compartida. 

Será imprescindible analizar os resultados que se obteñen tras as probas de avaliación e 

diagnose do alumnado (exames parciais, controis, etc.), xa que nelas se ve reflectido un 

período de intervención concreto no proceso de ensino e aprendizaxe.  



De feito, tratarase na medida do posible de avaliar a porcentaxe en que se realiza a 

consecución dos contidos mínimos en cada avaliación. Isto vai permitir reflexionar 

sobre a actividade docente e valorar o proceso levado a cabo en cada momento.  

Momento en que se realiza a autoavaliación: 

Contemplamos esta avaliación en tres fases: 

10. Antes da súa aplicación: comprobando que todos os elementos curriculares 

están incluídos na programación, son idóneos e pertinentes.  

11. Durante a súa aplicación: a partir da aplicación real da programación, vanse 

observando, revisando e reorientando os distintos elementos ata asegurarse de 

que a aplicación na aula da programación funciona. Ao final de cada unidade 

didáctica realizaranse exercicios de repaso que nos han servir para avaliar o 

grao de consecución dos obxectivos marcados para cada unha. Consideraranse 

igualmente os resultados que se vaian obtendo en cada tarefa solicitada, en cada 

proba realizada e en cada exame. 

12. Despois da súa aplicación. Este será o mellor momento para avaliar a 

idoneidade das opcións adoptadas na programación, á vista das valoracións, 

ideas e anotacións obtidas durante a súa aplicación, o que se completará cos 

resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado. 

Medidas de mellora 

Os datos que se obteñan, en xeral, van servir para avaliar en todo o momento o proceso 

de ensino e a práctica docente, e para identificar aqueles aspectos que deben ser 

mellorados para adaptarse mellor ás necesidades do alumnado.  

Tanto a programación como a intervención na aula son factores, ao noso entender, que 

poden ser modificados sempre a partir dos resultados obtidos. É importante, pois, 

adoptar un punto de vista crítico que nos permita reflexionar sobre a nosa práctica co fin 

de acadar as melloras necesarias. 

 

12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á 

DIVERSIDADE 

 O primeiro día de clase o alumnado completará un cuestionario e realizará unha 

proba de redacción que nos achegará datos moi útiles para coñecer a competencia 

lingüística escrita do estudante na materia de lingua galega en múltiples aspectos 



(caligrafía, ortografía, puntuación, redacción, vocabulario, capacidade para resumir a 

liña argumental esencial dunha historia, etc.).  

 A actitude dos profesores será de permanente alento para que os estudantes que 

precisan máis tempo para a asimilación de conceptos e procedementos perseveren e non 

se veñan abaixo diante das dificultades. Doutra beira, as tarefas voluntarias e os 

traballos específicos poden servir tamén para que os alumnos e alumnas con alta 

capacidade poidan desenvolver todo o seu talento. O alumnado que ao longo do curso 

suspenda algunha avaliación realizará, se se considera necesario, actividades de reforzo 

e de apoio que lle permitan recuperarse ao longo do curso.  

 

13. PROGRAMACIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

Dado que traballaremos as características do texto expositivo e os alumnos terán 

que elaborar unha monografía, o que implicará investigar sobre diversas fontes de 

documentación, sintezar e redactar un traballo sobre o asunto escollido e mais expor as 

súas conclusións oralmente, darase a oportunidade de traer á aula unha gran diversidade 

de temas e afondar na súa análise: dereitos humanos, saúde, contaminación ambiental... 

De por parte, nas lecturas dos múltiples textos que se vaian escolmando 

(poéticos, narrativos, ensaísticos) existirán moitas oportunidades para a educación en 

valores. Ademais,  a partir dos debates podemos fomentar o respecto polas ideas dos 

demais e o interese polo debate como unha forma de aprendizaxe.  

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Procuraremos potenciar dende o comezo de curso a actividade teatral entre o 

alumnado de todo o noso centro, convencidos como estamos das enormes posibilidades 

que este recurso ofrece na mellora educativa en múltiples aspectos: memoria, expresión 

oral, control dos nervios á hora de falar en público, capacidade de integración, 

responsabilidade ao traballar en equipo, autoestima, creatividade... Malia a presión que 

supón para o alumnado de 2º de Bacharelato a preparación da proba final para o acceso 

á universidade, no comezo do curso un grupo de alumnos deste nivel pediulle ao 

profesor o seu desexo de participar na preparación dunha obra de teatro. Por iso mesmo, 

estamos traballando xa na adaptación da peza: Shakespeare para ignorantes, de Quico 

Cadaval. Ensaiaremos un día á semana durante dúas horas fóra do horario escolar, cun 

triplo obxectivo: representación da obra ao remate do curso, publicación dos Cadernos 



de Teatro e experimentación co teatro filmado para proxectar as pezas no Centro 

Cultural do Porriño.  

Ademais, en colaboración co Departamento de Filosofía traballaremos para que 

outro ano máis os nosos estudantes de interpreten monólogos e dean a coñecer en todo o 

centro, o Día Internacional da Muller, algunhas das figuras femininas máis importantes 

da historia: Safo, Concepción Arenal, Marie Curie, Rosalía de Castro. 

 

15. PLAN DE LECTURA 

As propias características curriculares da nosa materia fan da lectura unha 

actividade esencial, polo que esta estará presente permanentemente na aula: escolma de 

textos, obras literarias completas, pezas teatrais... O alumnado deberá ler estes tres 

títulos obrigatorios: A esmorga, de Blanco Amor; Os fillos do mar, de Pedro Feijoo, e 

mais En galego: por que non?, de Nuñez Singala. 

 

16. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

  Os criterios utilizados polos Departamentos Didácticos do IES Ribeira do Louro 

para avaliar a programación son os seguintes: 

1.- A adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. 

2.- A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e 

necesidades do alumnado. Cando se considere que a programación é mellorable 

nestes aspectos, será necesaria unha reflexión por parte do Departamento  que leve 

a atopar as causas do problema e a buscar solucións. As devanditas accións de 

mellora recolleranse na memoria final de curso, para ter en conta na elaboración da 

programación do curso seguinte. 

3. O grao de desenvolvemento da programación didáctica. Se o grao de 

desenvolvemento da programación é inferior a un 75% procederase do mesmo xeito 

que no apartado anterior. O desenvolvemento da programación didáctica analízase 

tamén nas sesións de avaliación, nas que se da conta da conformidade  ou non neste 

aspecto nos distintos cursos para unha posterior avaliación no departamento en caso 

de que se detecte unha non conformidade. 



  Os tres aspectos analízanse a través do documento AVALIACIÓN DOS 

PROCESOS DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE que todos os 

membros do Departamento cobren nas avaliacións correspondentes e que é obxecto 

de reflexión nas reunións de departamento posteriores. 

 

17. PUBLICIDADE AO ALUMNADO E PAIS 

  Co obxecto de facilitar o coñecemento das Programacións Didácticas, 

elaboradas por cada un dos Departamentos do IES Ribeira do Louro, ao conxunto 

da comunidade educativa e en particular ao alumnado e ás súas familias, o centro 

pon a disposición da mesma as seguintes opcións: 

1. Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), todas as 

Programacións dos Departamentos Didácticos están a disposición do alumnado e 

das persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal na Secretaría do Centro. 

2. Asemade todas as programacións son publicadas na páxina web do centro que, 

neste aspecto, é actualizada anualmente: 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/ 

  Cada Departamento realiza unha presentación de materia, segundo o modelo 

“Materia Módulo”, na que se recollen os aspectos máis destacados da programación 

tales como os contidos temporalizados por avaliacións así como os materiais e 

instrumentos de avaliación por nivel e materia. Estas follas de presentación de 

materia: 

- Son publicadas tamén na páxina web do centro que, neste aspecto, é actualizada 

anualmente. 

- Unha copia das mesmas entrégase: 

  A todo o alumnado,  ao comezo do curso. 

  Ás persoas ás que lles corresponda a titoría legal, durante a primeira reunión de 

acollida ás familias como se recolle no do plan de convivencia. 

- Queda dispoñible en cada unha das aulas. 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/


 

 


