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1º 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 
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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 
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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 voca- 

bulario e unhas estruturas lingüísticas precisos e de forma coherente e adecuada a cada situación comunica- 

tiva. 

 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: di- 

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

 Adquisición dos coñecementos axeitados para peneirar, analizar criticamente, organizar, relacionar e sinte- 

tizar 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. 

 

 

 

E) COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC). 

 
 Comprensión crítica da realidade, así como o coñecemento e exercicio dos valores democráticos e dos de- 

reitos civís. 
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 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 

 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 
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Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave 

 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 discrimi- 
natoria). 

 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 incorpo- 
ralos 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 morfosin- 
tácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronun- 
cia 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 

 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 autocon- 
fianza 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 
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Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave 

 
 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 infor- 
mación 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 

 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 signi- 
ficado 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, infor- 
mación 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 
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Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave 

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

 CCL 

 CSC 

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

 CCL 

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

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

 CD 

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

 LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación comunicativa.  CCL 

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

 CCL 

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

 CCL 

 LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.  CCL 

 CD 

 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, fundamental- 
mente, 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 acom- 
pañan 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 aprendi- 
zaxes 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 

 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 
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Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave 

 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, dubitati- 
vas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

 CCL 

 CAA 

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

 CCL 

 CAA 

 LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traba- 
llados 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 lingüís- 
ticos 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 
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Estándares de aprendizaxe  
Competencias clave 

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 

 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 senti- 
do 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 compoñen- 
tes 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 
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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 arriquecemento 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  

Obxecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e  

 d  B1.1. Comprensión, inter- 
pretación e resumo de cal- 

 B1.1. Comprender e inter- 
pretar a intención comunica- 

 LGB1.1.1. Comprende e 
interpreta a intención comu- 

 CCL 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

 

Obxecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 e 

 h 

 l 

 ñ 

quera texto oral ou daqueles 
propios dos medios de co- 
municación, especialmente 
noticias de actualidade, pró- 
ximas aos intereses do 
alumnado. 

tiva e a idea xeral de textos 
orais (noticias de actualida- 
de) e elaborar un resumo. 

nicativa de textos orais sin- 
xelos (noticias de actualida- 
de). 

 CAA 

 LGB1.1.2. Traslada a 
información relevante ou a 
idea xeral de textos sinxe- 
los a resumos. 

 CCL 

 CAA 

 d 

 e 

 h 

 B1.2. Comprensión e inter- 
pretación de textos orais 
utilizados no ámbito social e 
educativo (instrucións, pre- 
sentacións de tarefas e bre- 
ves 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 progresiva 
autonomía. 

 CCL 

 CAA 

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita acti- 
va con actitude de interese, 
de cooperación e de respec- 
to. 

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

 LGB1.3.1. Coñece e aprecia 
as normas que rexen a cor- 
tesía na comunicación oral 
(intervén na orde que lle 
corresponde, manifesta res- 
pecto polas opinións alleas 
e recoñece e rexeita a lin- 
guaxe discriminatoria). 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pau- 
sas, 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 criti- 
camente os seus contidos e 
identificar prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

 LGB1.4.1. Identifica a 
intención comunicativa, as 
ideas principais e as secun- 
darias de programas infor- 
mativos. 

 CCL 

 LGB1.4.2. Compara o 
tratamento da mesma noti- 
cia en diferentes medios de 
comunicación e extrae con- 
clusións a partir das coinci- 
dencias e diferenzas atopa- 
das. 

 CAA 

 LGB1.4.3. Identifica e 
rexeita os usos lingüísticos 
que levan implícitos prexuí- 
zos 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 estrate- 
xias necesarias para realizar 
exposicións orais planifica- 
das e participar de forma 
construtiva en diversas inte- 
raccións comunicativas. 

 LGB1.5.1. Consulta os 
medios de información dixi- 
tais para seleccionar conti- 
dos relevantes e incorpora- 
los ás súas producións. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB1.5.2. Emprega as TIC  CD 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

 

Obxecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   para facer as súas presen- 
tacións máis claras e vi- 
sualmente atractivas. 

 CCL 

 CSIEE 

 h 

 o 

 B1.6. Valoración das produ- 
cións 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 produ- 
ción oral propia e allea e 
propón solucións para me- 
lloralas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.6.2. Comprende, 
interpreta e rexeita os pre- 
xuízos que se poidan aso- 
ciar 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 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B1.7. Produción de discur- 
sos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención co- 
municativa desexada, con 
coherencia, cohesión e co- 
rrección. 

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

 LGB1.7.1. Produce textos 
orais, en intervencións es- 
pontáneas, adecuadas á 
situación e á intención co- 
municativa desexada, con 
coherencia, cohesión e co- 
rrección. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.7.2. Participa con 
fluidez nas intervencións 
orais espontáneas respec- 
tando as regras morfosintác- 
ticas desta lingua, en espe- 
cial a colocación do prono- 
me átono, así como a foné- 
tica galega (pronuncia das 
sete vogais, n velar e fone- 
ma fricativo palatal xordo). 

 CCL 

 LGB1.7.3. Emprega nas 
intervencións orais espontá- 
neas expresións propias do 
galego (fraseoloxía adecua- 
da). 

 CCL 

 LGB1.7.4. Emprega nas 
intervencións orais espontá- 
neas un léxico rico e varia- 
do. 

 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 conclu- 
sións). 

 LGB1.8.1. Intervén en 
debates e coloquios do ám- 
bito 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 



 15 

 
Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

 

Obxecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 o 

 B1.9. Coñecemento e 
aplicación de estratexias 
necesarias para falar en pú- 
blico: planificación do dis- 
curso, prácticas orais for- 
mais e informais. 

 B1.9. Aplicar técnicas e 
estratexias para falar en pú- 
blico, en situacións formais 
ou informais, de forma indi- 
vidual 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 lin- 
guaxe non verbal (a posta 
en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta 
autocontrol das  emocións 
ao falar en público e diríxe- 
se ao auditorio con autocon- 
fianza e seguridade 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

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

 CCL 

 CSC 

 LGB1.9.4. Incorpora progre- 
sivamente palabras propias 
do nivel formal ás súas pro- 
ducións orais. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.9.5. Analiza similitu- 
des e diferenzas entre dis- 
cursos formais e espontá- 
neos. 

 CAA 

 LGB1.9.6. Recoñece e 
avalía erros (repeticións de 
conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discur- 
sos orais propios e alleos e 
trata, progresivamente, de 
evitalos. 

 CAA 

 CCL 

 a 

 d 

 h 

 l 

 ñ 

 B1.10. Construción de 
discursos adecuados, cohe- 
sionados e coherentes des- 
de o punto de vista comuni- 
cativo, sobre temas de inte- 
rese persoal ou social da 
vida cotiá e educativa. 

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

 LGB1.10.1. Participa en 
conversas informais nos que 
intercambia información e 
expresa a súa opinión, fai 
invitacións e ofrecementos, 
e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

 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 

 

 b 

 f 

 h 

 B2.1. Aplicación de técnicas 
de análise do contido e es- 
tratexias de lectura com- 
prensiva. 

 B2.1. Aplicar técnicas de 
análise do contido e estrate- 
xias de lectura comprensiva. 

 LGB2.1.1. Utiliza técnicas 
de análise e síntese do con- 
tido: subliñados, esquemas 
e resumos. 

 CCL 

 CCA 

 LGB2.1.2. Recoñece a 
intencionalidade do emisor a 
partir de elementos contex- 
tuais explícitos. 

 CCL 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

 

Obxecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   
 LGB2.1.3. Reconstrúe o 

sentido global e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas. 

 CCL 

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

 CCL 

 CCA 

 LGB2.1.5. Interpreta o 
significado de  elementos 
non lingüísticos (símbolos, 
iconas, etc.). 

 CCL 

 LGB2.1.6. Busca informa- 
ción para ampliar e comple- 
tar o contido das mensaxes 
a través de distintos recur- 
sos: xornais, revistas, libros, 
enciclopedias, buscadores 
de internet. 

 CCL 

 CCA 

 CD 

 LGB2.1.7. Contrasta os 
contidos analizados cos co- 
ñecementos propios, antes 
e despois da lectura. 

 CCL 

 CCA 

 d 

 e 

 h 

 B2.2. Comprensión e inter- 
pretación de textos propios 
da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos 
á experiencia do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou 
de móbil, normas e instru- 
cións de uso. 

 B2.2. Comprender, interpre- 
tar e sintetizar textos da vida 
cotiá e das relacións sociais 
en ámbitos próximos á ex- 
periencia do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou 
de móbil e normas e instru- 
cións de uso. 

 LGB2.2.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza o con- 
tido de textos propios da 
vida cotiá: mensaxes elec- 
trónicas ou de móbil, de co- 
rreo electrónico, normas e 
instrucións de uso. 

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 B2.3. Comprensión, inter- 
pretación e síntese de tex- 
tos dos medios de comuni- 
cación, fundamentalmente 
textos narrativos. 

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

 LGB2.3.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza escritos 
dos medios de comunica- 
ción, especialmente, os na- 
rrativos e expositivos de es- 
trutura descritiva e secuen- 
cial. 

 CCL 

 CSC 

 d 

 e 

 h 

 B2.4. Comprensión e inter- 
pretación de textos do ámbi- 
to educativo, especialmente, 
descritivos, narrativos e ex- 
positivos sobre as distintas 
materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glo- 
sarios e enciclopedias en 
diversos soportes. 

 B2.4. Comprender, interpre- 
tar e sintetizar escritos do 
ámbito educativo do alum- 
nado, especialmente, textos 
descritivos, narrativos e ex- 
positivos 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, informa- 
ción de dicionarios, glosa- 
rios e enciclopedias en dis- 
tintos soportes. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSC 

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

 CCL 

 b 

 e 

 B2.5. Utilización guiada da 
biblioteca e das TIC para 
obter información e consul- 

 B2.5. Utilizar de forma 
guiada as bibliotecas e as 
TIC para obter información e 

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

 CCL 

 CAA 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

 

Obxecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 h tar modelos de composición 
escrita. 

consultar modelos de com- 
posición escrita. 

consultar modelos de com- 
posición escrita. 

 CD 

 c 

 d 

 h 

 B2.6. Actitude reflexiva e 
crítica ante as mensaxes 
que transmitan prexuízos ou 
usos lingüísticos discrimina- 
torios, especialmente, os 
que aparecen nos medios 
de comunicación. 

 B2.6. Amosar unha actitude 
reflexiva e crítica ante as 
mensaxes que transmiten 
prexuízos e reflexionar so- 
bre os usos lingüísticos dis- 
criminatorios. 

 LGB2.6.1. Manifesta unha 
actitude crítica ante as men- 
saxes que transmiten prexu- 
ízos e reflexiona sobre os 
usos lingüísticos discrimina- 
torios. 

 CCL 

 CSC 

 LGB2.6.2. Identifica e evita 
o uso de expresións habi- 
tuais que evidencian prexuí- 
zos de distinta natureza: 
relixiosos, raciais e sexistas. 

 CCL 

 CSC 

 h 

 ñ 

 B2.7. Lectura en voz alta 
con dicción, entoación e rit- 
mo 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 co- 
municativa. 

 LGB2.7.1. Le en voz alta 
con dicción, entoación e rit- 
mo adecuados e con res- 
pecto pola puntuación do 
texto. 

 CCL 

 LGB2.7.2. Le en voz alta 
seguindo os patróns fonéti- 
cos do galego. 

 CCL 

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

 CCL 

 CD 

 b 

 e 

 h 

 B2.8. Planificación e revi- 
sión do escrito, de forma 
guiada, para producir textos 
adecuados, coherentes, co- 
hesionados 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 orde- 
nar as ideas e estruturar o 
contido do texto. 

 CCL 

 LG2.8.2. Adecúa o texto ao 
rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situa- 
ción comunicativa. 

 CCL 

 LGB2.8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e discursivos 
esenciais para a cohesión 
das ideas: conectores tex- 
tuais básicos, e concordan- 
cias dentro do sintagma 
nominal e dentro do sintag- 
ma verbal. 

 CCL 

 LGB2.8.4. Puntúa o texto en 
relación coa organización 
oracional e a forma do texto 
(os parágrafos e a distribu- 
ción e organización das ide- 
as expresadas). 

 CCL 

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

 CCL 

 CD 

 b 

 e 

 B2.9. Produción, en formato 
papel ou dixital, de textos 

 B2.9. Producir, en formato 
papel ou dixital, textos sin- 

 LGB2.9.1. Produce textos 
propios das relacións so- 

 CCL 

 CD 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

 

Obxecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 h propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: notas, car- 
tas, avisos, mensaxes elec- 
trónicas ou de móbil. 

xelos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

ciais: notas, cartas, avisos, 
mensaxes electrónicas ou 
de móbil. 

 CSC 

 b 

 e 

 h 

 B2.10. Produción, a partir 
dun modelo, de textos pro- 
pios dos medios de comuni- 
cación, fundamentalmente, 
noticias, en formato papel 
ou dixital. 

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

 LGB2.10.1. Produce, a partir 
dun modelo, textos propios 
dos medios de comunica- 
ción, fundamentalmente, 
noticias, en formato papel 
ou dixital. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 LGB2.10.2. Coñece a 
estrutura do xornal (sec- 
cións e xéneros) e os ele- 
mentos paratextuais que 
acompañan as noticias. 

 CCL 

 b 

 e 

 h 

 B2.11. Produción, en sopor- 
te impreso ou dixital, de tex- 
tos propios da vida educati- 
va, especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e con- 
clusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas. 

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

 LGB2.11.1. Produce, en 
formato papel ou dixital, tex- 
tos descritivos, narrativos e 
expositivos propios da vida 
educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxe- 
las e conclusións sobre tare- 
fas e aprendizaxes realiza- 
das. 

 CCL 

 CD 

 b 

 e 

 h 

 B2.12. Produción, en sopor- 
te impreso ou dixital, de tex- 
tos de distintos xéneros: 
descricións, narracións de 
feitos e exposicións de ide- 
as e conceptos. 

 B2.12. Producir textos de 
distintos xéneros: descri- 
cións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e con- 
ceptos. 

 LGB2.12.1. Produce textos 
de distintos xéneros: descri- 
cións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e con- 
ceptos. 

 CCL 

 b 

 e 

 h 

 f 

 B2.13. Uso, con progresiva 
autonomía, das TIC (proce- 
sadores de textos e correc- 
tores ortográficos) na plani- 
ficación, revisión e presen- 
tación dos escritos. 

 B2.13. Usar, con progresiva 
autonomía, as TIC (proce- 
sadores de texto e correcto- 
res ortográficos) para plani- 
ficar, revisar e mellorar a 
presentación dos escritos. 

 LGB2.13.1. Utiliza, con 
progresiva autonomía, as 
funcións básicas dun proce- 
sador de textos para organi- 
zar os contidos e mellorar a 
presentación. 

 CCL 

 CD 

 LGB2.13.2. Emprega os 
correctores ortográficos pa- 
ra resolver dúbidas e revisar 
a ortografía. 

 CCL 

 CD 

 b 

 f 

 h 

 B2.14. Autoavaliación da 
aprendizaxe da lingua cu- 
nha actitude activa e de 
confianza. 

 B2.14. Avaliar o seu proceso 
de aprendizaxe cunha acti- 
tude activa e de confianza. 

 LGB2.14.1. Participa, de 
modo guiado, nas tarefas de 
revisión e mellora das pro- 
ducións propias e alleas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.14.2. Acepta o erro 
como parte do proceso de 
aprendizaxe e mostra unha 
actitude positiva de supera- 
ción. 

 CCL 

 CAA 

 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

 b 

 e 

 B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 

 B3.1. Recoñecer, explicar e 
usar léxico amplo e preciso 

 LGB3.1.1. Utiliza un vocabu- 
lario amplo e preciso para 

 CCL 



 19 

 
Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

 

Obxecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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 l suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabu- 
lario temático a partir de 
campos léxicos traballados 
na aula. 

coa presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado na 
aula. 

expresarse con claridade 
nun rexistro axeitado á si- 
tuación. 

 

 a 

 d 

 e 

 B3.2. A fonética e a fonolo- 
xía do galego, con especial 
atención a posibles interfe- 
rencias. 

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

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

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 n 

 l 

 B3.3. Uso eficaz dos dicio- 
narios e doutras fontes de 
consulta, tanto en papel 
como en soporte electróni- 
co, especialmente sobre 
clases de palabras e norma- 
tiva. 

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

 LGB3.3.1. Obtén, de xeito 
autónomo, información lin- 
güística 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 valora- 
ción das normas ortográfi- 
cas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

 B3.4. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e mor- 
folóxicas da lingua galega. 

 LGB3.4.1. Aplica correcta- 
mente as normas ortográfi- 
cas 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 correc- 
tamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión textual. 

 LGB3.5.1. Analiza e usa 
correctamente a puntuación 
de acordo coa cohesión tex- 
tual. 

 CCL 

 b 

 e 

 B3.6. Recoñecemento, uso 
e explicación das categorías 
gramaticais básicas (subs- 
tantivo, adxectivo cualificati- 
vo, verbo, adverbio, etc.) así 
como a diferenza entre pa- 
labras flexivas e non flexivas 
para a creación e compren- 
sión de textos. 

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

 LGB3.6.1. Recoñece e 
explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos, utili- 
za este coñecemento para 
corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

 CCL 

 CAA 

 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 meca- 
nismos da cohesión textual 
como a deíxe persoal. 

 LGB3.7.1. Recoñece e 
explica nos textos as refe- 
rencias deícticas persoais. 

 CCL 

 CAA 

 e 

 h 

 B3.8. Recoñecemento, uso 
e explicación dos conecto- 
res textuais máis comúns, 
en particular os temporais e 
explicativos. 

 B3.8. Recoñecer, usar e 
explicar os conectores tex- 
tuais máis comúns (sobre 
todo os temporais e os ex- 
plicativos). 

 LGB3.8.1. Identifica, explica 
e usa distintos tipos de co- 
nectores textuais máis co- 
múns, en particular os tem- 
porais e explicativos. 

 CCL 

 CAA 

 e 

 h 

 B3.9. Coñecemento das 
regras de concordancia e 
das funcións sintácticas 
principais no seo da oración 

 B3.9. Coñecer as regras de 
concordancia e das funcións 
sintácticas principais no seo 
da oración para elaborar 

 LGB3.9.1. Producir textos 
orais e escritos de diferen- 
tes xéneros, usando as re- 
gras de concordancia. 

 CCL 

 CAA 
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Obxecti- 
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 para elaborar enunciados 
cun estilo cohesionado e 
correcto. 

enunciados cun estilo cohe- 
sionado e correcto. 

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

 CCL 

 CAA 

 e 

 h 

 B3.10. Recoñecemento das 
modalidades asertivas, inte- 
rrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do 
emisor. 

B3.10. Recoñecer as modali- 
dades asertivas, interrogati- 
vas, exclamativas, desidera- 
tivas, dubitativas e imperati- 
vas en relación coa inten- 
ción comunicativa do emi- 
sor. 

 LGB3.10.1. Recoñece as 
modalidades asertivas, inte- 
rrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do 
emisor. 

 CCL 

 CAA 

 e  B3.11. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias de autoavalia- 
ción, aceptando o erro como 
parte do proceso. 

 B3.11. Aplicar progresiva- 
mente o coñecemento e o 
uso das estratexias de au- 
toavaliación e a aceptación 
do erro como parte do pro- 
ceso de aprendizaxe. 

 LGB3.11.1. Recoñece os 
erros nas producións orais e 
escritas propias e alleas a 
partir da avaliación e autoa- 
valiación. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 h 

 B3.12. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folle- 
tos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias lin- 
guas, tanto curriculares co- 
mo outras presentes no cen- 
tro docente, relacionados 
cos elementos transversais 
e nos que se eviten estereo- 
tipos lingüísticos ou cultu- 
rais. 

 B3.12. Participar en proxec- 
tos (elaboración de mate- 
riais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro docen- 
te, relacionados cos ele- 
mentos transversais e nos 
que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 LGB3.12.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folle- 
tos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utili- 
zan varias linguas e relacio- 
nados cos elementos trans- 
versais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e 
valora as competencias que 
posúe como persoa plurilin- 
güe. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 b 

 e 

 B3.13. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as lin- 
guas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

 B3.13. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a 
comparación e a transfor- 
mación de textos, enuncia- 
dos e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a pro- 
dución de textos. 

 LGB3.13.1. Utiliza os coñe- 
cementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, de- 
senvolvidos 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 

 

 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 cultu- 
ral da humanidade. 

 B4.3. A lusofonía. 

  B4.1. Valorar as linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, valo- 
rar positivamente o plurilin- 
güismo como expresión da 
riqueza cultural da humani- 
dade 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 tra- 
vés da identificación de 
elementos lingüísticos de 
noso na literatura de tradi- 
ción oral e no xénero hu- 
morístico. 

 CCL 

 LGB4.1.2. Coñece as 
linguas que se falan en Ga- 
licia. 

 CCL 
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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 

 ñ 

 o 

 B4.4. Análise da situación 
sociolingüística, a partir do 
contexto familiar do alum- 
nado. 

 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 socio- 
lingüística de Galicia a par- 
tir do estudo do seu contex- 
to 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 xur- 
dimento de vínculos positi- 
vos cara ao seu uso e cons- 
ciencia da necesidade e das 
potencialidades de enrique- 
cemento persoal e colectivo 
do uso normalizado da lin- 
gua galega. 

 B4.3. Adquirir vínculos 
positivos cara ao uso do 
galego e asumir a importan- 
cia da contribución indivi- 
dual no desenvolvemento 
da lingua galega. 

LGB4.3.1. Analiza a súa 
propia práctica lingüística e 
valora a importancia de 
contribuír individual e so- 
cialmente á normalización 
da lingua galega. 

 CCL 

 CSC 

 ñ 

 o 

 B4.6. Situación sociolingüís- 
tica e legal das linguas de 
España. 

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

 LGB4.4.1. Coñece a lexisla- 
ción que regula os dereitos 
lingüísticos individuais. 

 CCL 

 CSC 

 ñ 

 o 

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

 LGB4.5.1. Coñece o que é 
un prexuízo. Detecta e ana- 
liza a presenza de novos e 
vellos prexuízos cara ao 
galego na súa práctica lin- 
güística e na do seu contor- 
no. 

 CCL 

 CSC 

 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 va- 
riantes diatópicas do galego 
como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB4.6.2. Rexeita os prexu- 
ízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos 
propios da súa zona. 

 CCL 

 LGB4.6.3. Coñece as prin- 
cipais variantes diatópicas 
do galego e clasifica produ- 
cións lingüísticas segundo o 
bloque dialectal ao que per- 
tencen. 

 CCL 

 Bloque 5. Educación literaria  
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 h 

 l 

 B5.1. Lectura, con regulari- 
dade e de maneira guiada, 
de obras literarias para de- 
senvolver o criterio lector; 
exposición da opinión per- 
soal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, rela- 
ción do seu sentido coa 
propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e 
asimilación dos trazos esté- 
ticos xerais que definen ca- 
da texto. 

 B5.1. Ler, con regularidade 
e de maneira guiada, obras 
literarias para desenvolver o 
criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a lec- 
tura dunha obra axeitada á 
idade, relacionando o seu 
sentido coa propia expe- 
riencia e outros coñecemen- 
tos adquiridos, procurando 
asimilar os trazos estéticos 
xerais que definen cada tex- 
to. 

 LGLB5.1.1. Le, con regula- 
ridade e de maneira guiada, 
obras literarias para desen- 
volver o criterio lector; ex- 
pón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relaciona  
o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñe- 
cementos adquiridos, e asi- 
mila os trazos estéticos xe- 
rais que definen cada texto. 

 CCL 

 h 

 l 

 B5.2. Comparación de 
textos literarios e non litera- 
rios e diferenciación de tex- 
tos dos tres grandes xéne- 
ros 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 xé- 
neros a partir dos seus tra- 
zos característicos máis xe- 
rais. 

 CCL 

 h 

 l 

 B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva, audicións de 
poemas recitados ou canta- 
dos, determinación da temá- 
tica ou temáticas abordadas 
e descrición dos valores es- 
tilísticos dos textos. 

 B5.3. Ler expresiva e com- 
prensivamente, facer audi- 
cións de poemas recitados 
ou cantados, sinalar a temá- 
tica ou temáticas abordadas 
e describir os valores estilís- 
ticos dos textos. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente, fai audi- 
cións de poemas recitados 
ou cantados, sinala a temá- 
tica ou temáticas abordadas 
e describe os valores estilís- 
ticos dos textos. 

 CCL 

 h 

 l 

 B5.4. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos na- 
rrativos breves e recoñece- 
mento da funcionalidade 
dos elementos formais bási- 
cos. 

 B5.4. Ler expresiva e com- 
prensivamente textos narra- 
tivos breves e recoñecer a 
funcionalidade dos elemen- 
tos formais básicos. 

 LGLB5.4.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñe- 
ce a funcionalidade dos 
elementos formais básicos. 

 CCL 

 h 

 l 

 B5.5. Lectura dramatizada e 
comprensiva, visionado de 
pezas teatrais e apreciación 
dos seus compoñentes e 
procedementos máis rele- 
vantes. 

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

 LGLB5.5.1. Le dramatizada 
e comprensivamente, visio- 
na pezas teatrais e aprecia 
os seus compoñentes e 
procedementos máis rele- 
vantes. 

 CCL 

 h 

 l 

 n 

 B5.6. Produción de textos 
sinxelos de intención estéti- 
ca, servíndose dos coñece- 
mentos literarios adquiridos 
e dos recursos retóricos tra- 
ballados na aula. 

 B5.6. Escribir textos sinxe- 
los de intención estética, 
servíndose dos coñecemen- 
tos literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos traba- 
llados na aula. 

 LGLB5.6.1. Escribe textos 
sinxelos de intención estéti- 
ca, servíndose dos coñece- 
mentos literarios adquiridos 
e dos recursos retóricos tra- 
ballados na aula. 

 CCL 

 CCEC 

 h 

 l 

 n 

 B5.7. Descrición e caracteri- 
zación dos trazos definito- 
rios básicos do cómic e a 
canción como linguaxes ar- 
tísticas. 

 B5.7. Describir e caracteri- 
zar os trazos definitorios 
básicos do cómic e a can- 
ción como linguaxes artísti- 
cas. 

 LGLB5.7.1. Describe e 
caracteriza os trazos defini- 
torios básicos do cómic co- 
mo linguaxe artística. 

 CCL 

 CCEC 

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

 CCL 

 CCEC 
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   rios.  

 LGLB5.7.3. Describe e 
caracteriza os trazos defini- 
torios básicos da canción 
como linguaxe artística. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB5.7.4. Identifica e 
describe, nunha canción 
dada, os seus principais tra- 
zos definitorios. 

 CCL 

 CCEC 

 e 

 h 

 l 

 B5.8. Familiarización, se- 
guindo unhas pautas orien- 
tadoras, co emprego dos 
fondos e recursos que ofre- 
cen as bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a procura 
de información básica e a 
resolución de dúbidas de 
traballo. 

 B5.8. Familiarizarse, se- 
guindo unhas pautas orien- 
tadoras, co emprego dos 
fondos e recursos que ofre- 
cen 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, inclu- 
ídas as virtuais, para a pro- 
cura de información básica  
e a resolución de  dúbidas 
de traballo. 

 CCL 

 CD 

 

 

5. CONCRECIÓN E SÍNTESE DAS ACTIVIDADES PARA CADA BLOQUE DE CONTIDO 

 

1. Comunicación escrita (ler e escribir) 

-Lectura de textos para resumir e comentar. 

-Creación de diversos tipos de texto: descritivos, narrativos, expositivos, argumentativos. 

-Como escribir con corrección un texto?: a importancia dos parágrafos, dos conectores textuais, das conxuncións e 

dos signos de puntuación. 

-Que prodecementos podemos empregar para defender mellor as nosas ideas?: a importancia de manexar datos e 

cifras, exemplos, experiencias persoais, citas de autores. 

-Práctica da lectura expresiva (diferenciación das distintas modalidades oracionais: asertiva, interrogativa, 

exclamativa, desiderativa, dubitativa, exhortativa) 

-Análise de textos tirados dos medios de comunicación: noticias, reportaxes, artigos de opinión, entrevistas. 

 
 

2. Comunicación oral (escoitar e falar) 

-Como dialogar de maneira construtiva? 

-Exercicios a partir de vídeos (programas do "Ben falado" e outros) e cancións. 

-Actividades orais de diverso tipo para falar correctamente galego e con fluidez: contar historias, debater sobre un 

tema, facer exposicións, etc. 

 
3. Estudo do código lingüístico: 
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a) Enfoque práctico: ortografía, verbos, a colocación dos pronomes átonos, as contraccións, xénero e 
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número, os adverbios e preposicións, etc. 

b) Enfoque teórico: identificación das clases de palabras. 
 

 

4. Lingua e sociedade 

-Cando naceu o galego e como se formou? 

-Cal é a situación das linguas en España, en Europa e no mundo? 

-Como está a lingua galega? 

-Que son os prexuízos lingüísticos? 

-Que son as variedades lingüísticas? 

-Que é o galego estándar? 

 
 

5. Educación literaria 

-Os xéneros literarios: a poesía, a narrativa e o teatro. 

-Como escribir un poema? O xogo das rimas. 

-Como escribir un conto? 

-Modelos para crear cómics. 

-Actividades para utilizar os recursos estilísticos que poden facer máis fermosos os nosos textos: a metáfora, o 

símil, a personificación, a hipérbole, etc. 

-Lectura de pezas teatrais. 
 

 

6. Ampliación do vocabulario: 

-Definición de palabras 

-Asignación do nome galego a conxuntos de imaxes. 

-O traballo con sinónimos, antónimos, campos semánticos e familias léxicas. 

 
 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 

A materia de Lingua galega en 1º ESO conta con 4 sesións á semana. Iso significa unhas 50 sesións por trimestre 

(reducidas a unhas 40 se lle tiramos as sesións adicadas á exclusivamente á lectura de textos, realización de 

exames e probas escritas sobre libros). O alumnado disporá dun libro de texto (1º ESO: Lingua galega e literatura, 

de A. Cereixo, C. Nogueiras e mais Mª. X. Rial), cedido temporalmente polo Departamento, que se utilizará xunto 

con outros instrumentos didácticos. 

 
a) PRIMEIRO TRIMESTRE 
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1. Comunicación escrita (ler e escribir) 

-Lectura de textos para comentar: 

-"As linguas de Khoedi", “Os deuses actúan”, “A casa amarela”, “A fábula da ra e mais o escorpión. 

Análise da natureza das persoas”, “As fillas do rei Lear. Os conflitos xorden moitas veces por problemas de 

comunicación”, “Que ocorre na Terra?, de Antonio García Teijeiro. A preocupación ecolóxica”, “O sultán sabio”, 

etc. 

-Que é un texto? 

-Os elementos da narración. 

-O texto descritivo. 

-Práctica da lectura expresiva (diferenciación das distintas modalidades oracionais: asertiva, interrogativa, 

exclamativa, desiderativa, dubitativa, exhortativa). 

 
2. Comunicación oral (escoitar e falar) 

-Vídeos referenciados no libro de texto e outros, con cuestionarios para estimular a concentración e a memoria: ”O 

exemplo chega de lonxe. Testemuños de estudantes de diversas nacionalidades falando en galego (USC), "Temos 

na lingua palabras milenarias" (Ben falado), etc. 

-Cancións: “Lela”, por Eva Carreras; “Ninfa das frescas augas”, por Roi Casal”, “Camiños”, por Pauliña Chaves 

(sobre a violencia de xénero), etc. 

-Contos de medo para o Samaín por parte dos estudantes. Vídeo:“O neno que quería ser morto”, por Paula 

Carballeira. 

 
3. Estudo do código lingüístico: 

-Corrección de erros lingüísticos da clase (a partir das redaccións do alumnado na avaliación inicial e nas 

probas escritas). 

-Ortografía: o alfabeto, o uso da maiúscula, os signos de puntuación. 

-O substantivo: tipos de substantivos . 

-O adxectivo: graos do adxectivo. 

-Os adverbios e locucións adverbiais. 

-As contraccións en galego. 

-Formación do xénero e número. 

-Onomatopeas e interxeccións. 

-Campo semántico. 

 
 

4. Lingua e sociedade 
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-Dende cando existe a lingua galega? A historia de Galicia reflectida na súa lingua (lección de introdución do curso) 

-As linguas da Península, as linguas de Europa, as linguas do mundo. 

 
 

5. Educación literaria 

-Os xéneros literarios: a poesía, a narrativa e o teatro. 

-Como escribir un conto? 

-Modelos para crear cómics. 

-Actividades para utilizar os recursos estilísticos que poden facer máis fermosos os nosos textos: a metáfora, o 

símil, a personificación, a hipérbole, etc. 

-Lectura de pezas teatrais. 

 
 

6. Ampliación do vocabulario: 

 
 

-Uso do dicionario (recomendación de dicionarios en rede: Dicionario da RAG e Dicionario de dicionarios) 

-Definición de palabras. 

-Asignación do nome galego a conxuntos de imaxes. 

-Escolma de vocabulario temático do libro de texto. 

 
 

b) SEGUNDO TRIMESTRE 
 

1. Comunicación escrita (ler e escribir) 

-Lectura de textos para comentar: 

-Entrevista con Javier Gómez Noya. 

-Hamburguesa, tan desexada como criticada. 

-Entrevista con Ruth Boente, médica experta en nutrición. 

-As hortas urbanas. 

 
 

-Tipos de texto: a entrevista, o correo electrónico, a noticia (I), o texto poético (I) 

-Técnicas de redacción I - A expresión de ideas propias (planificación): "Como redactar correctamente un texto?". 

A choiva de ideas. A importancia dos parágrafos, dos conectores textuais, das conxuncións e dos signos de 

puntuación. 

 
2. Comunicación oral (escoitar e falar) 

-Exercicios a partir de vídeos referenciados no libro de texto e outros: 

-"Faino por min", "Coa moto usa o casco". Sobre a necesidade de usar os dispositivos de seguridade. Modelos para 
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crear un anuncio de televisión. 

-Cancións: “Canta o pobo a súa canción”, “Irmáns”, “O meu amor é mariñeiro”, “Non todo é o que parece”. 

3. Estudo do código lingüístico: 

 
 

-O verbo (I) 

-Os pronomes tónicos e átonos. A colocación do pronome átono na oración. 

-As conxuncións. 

-Sinonimia e antonimia; monosemia e polisemia; a homonimia. 

 
 

4. Lingua e sociedade 

-A situación da lingua galega. Enquisa sobre o uso do galego entre o alumnado da clase e mais as súas familias. 

-Que son os prexuízos lingüísticos? 

 
 

5. Educación literaria 

-Os xéneros literarios: a poesía, o texto narrativo xornalístico, o teatro. 

-Como escribir un poema? Obradoiro de poesía. O xogo das rimas e as estrofas (método de A.G. Teijeiro, tirado do 

cap. 11 do seu extraordiario libro A poesía necesaria). 

-Como escribir unha noticia? 

-Actividades para utilizar os recursos estilísticos que poden facer máis fermosos os nosos textos: a metáfora, o 

símil, a personificación, a hipérbole, etc. 

-Lectura de pezas teatrais. 
 

 

6. Ampliación do vocabulario: 

-Definición de palabras 

-Asignación do nome galego a conxuntos de imaxes. 

-Vocabulario temático do libro de texto (a paisaxe natural, a saúde, a paisaxe urbana). 

-O traballo con sinónimos, antónimos, campos semánticos e familias léxicas. 

 
 

c) TERCEIRO TRIMESTRE 
 

1. Comunicación escrita (ler e escribir) 

-Lectura de textos para comentar: 

-”O brillo dos elefantes”. “Esta é a miña urbe”. 

-”A illa de San Simón”. 
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-”Axenda cultural”. 

-Outros textos tirados de medios de comunicación: "O galego é útil. Web creada por un grupo de galegos de 

Londres”, etc. 

-Tipos de textos: o poema (II), a noticia (II), o texto expositivo, o texto teatral. 

-Técnicas de redacción (II). Que prodecementos podemos empregar para defender mellor as nosas ideas? A 

importancia de manexar datos e cifras, exemplos, experiencias persoais e citas de autores. 

 
2. Comunicación oral (escoitar e falar) 

-Exercicios a partir de vídeos referenciados no libro de texto e outros: “Lingua minoritaria”, etc. 

-Como dialogar de maneira construtiva? Mensaxes que dificultan o diálogo (reproche, orde, corte de conversa, 

xeneralizacións, ameaza, etc.). Mensaxes que favorecen a resolución de conflitos (acordo parcial coa crítica, 

petición dunha crítica máis específica, a desculpa sincera, os aprazamentos de conversa, a negociación, etc.) 

-Exposición oral dun tema monográfico. 

-Cancións: o repertorio popular galego, etc. 

 
 

3. Estudo do código lingüístico: 

 
 

- O verbo (II) 

- Os conectores textuais. 

-Familia léxica, sufixos e prefixos, as frases feitas. 
 

 

4. Lingua e sociedade 

-Os prexuízos lingüísticos (II). 

-Que son as variedades lingüísticas? 

-Que é o galego estándar? 

-Os rexistros formal e informal. 
 

 

5. Educación literaria 

-Os xéneros literarios: a poesía (II), o texto narrativo xornalístico (II) e o teatro. 

-Lectura de pezas teatrais. 
 

 

6. Ampliación do vocabulario: 

-Definición de palabras 

-Asignación do nome galego a conxuntos de imaxes. 
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-Vocabulario temático do libro de texto (os sentimentos e a personalidade, os deportes, os espectáculos). 

-O traballo con sinónimos, antónimos, campos semánticos e familias léxicas. 

 
 

d) PRÁCTICA DE LECTURAS TEATRAIS DE MANEIRA CONXUNTA 

A lectura en voz alta na clase de todo tipo de textos será unha tarefa habitual e, sempre que o profesorado o 

considere conveniente, procurarase potenciar a lectura de textos teatrais unha vez á semana, ou coa periodicidade 

que o profesorado considere dadas as características do alumnado. Velaquí algúns títulos que se poderán traer á 

clase: 

O rei Lear, de Shakespeare / Commedia, un xoguete para Goldoni, de Cándido Pazó / Cyrano de Bergerac, de 

Edmond Rostand / O sétimo selo , de Igmar Bergman / Poema narrativo de Goethe, a varias voces: "O rei dos 

Elfos" / O retablo das marabillas - Cociña, de Els Joglars / O retablo das marabillas - Arte, de Els Joglars / O rei 

nu, de Quico Cadaval e Cándido Pazó / Floralba, de Manrique Fernández / Queixumes indios, de Petra-Jesús 

Blanco / Animaliños, de Roberto Vidal Bolaño / O furancho, de Santiago Cortegoso / O crédito, de Jordi Galcerán 

/ Romance sobre a historia da lingua galega, de Darío Xohán Cabana, etc.
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7. INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DO ALUMNADO 

 

-Haberá sempre un mínimo dun exame en cada avaliación. 

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

-Traballos específicos por avaliación, tanto escritos coma orais, por exemplo: contar unha historia para o conxunto 

da clase, explicar unha nova de prensa, recitar un poema, crear textos poéticos, elaborar unha pequena monografía, 

etc. 

-Traballo nas angueiras diarias da aula. 

-Actividades semanais que se vaian propondo para a casa. 

-Caderno de traballo. 

 

8. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

A nota do estudante en cada avaliación será o resultado de calcular a media entre o exame ou exames (cun 

peso do 60% sobre a nota global) e o resto de tarefas obrigatorias (cun peso do 40% sobre a nota global). Este 40% 

dividirémolo da seguinte maneira:  

-Oralidade ou uso continuado do galego na aula (valorarase a correción fonética, morfosintáctica, léxica e 

semántica da lingua galega, e o seu progreso no día a día da aula) (10%);  

-Proba de lectura (10%);  

-Traballo na aula, deberes, caderno de traballo, traballos específicos por avaliación e exposicións orais 

(20%).  

 

9.  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, 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. 

-Dominio na formación do xénero e número nos nomes. 

-Saber empregar axeitadamente as regras de acentuación. 
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-Coñecer e empregar con corrección as conxugacións verbais. 

-Coñecer e empregar con corrección as conxuncións, os adverbios e as preposicións. 

-Dominio do vocabulario visto na aula. 

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

-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 

 

 

10. 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 
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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 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. 

 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Libro de texto: 1º ESO. Lingua galega e literatura, de A. Cereixo, C. Nogueiras, Mª. X. Rial. 

-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. 

 

 

12. LECTURAS OBRIGATORIAS 

 

 Como apuntamos, o alumnado deberá escoller unha lectura obrigatoria en cada trimestre, de entre as 

seguintes: 

 

Corredora, de María Reimóndez. Ed. Xerais. 

A illa de todas as illas, de Xabier P. Docampo.. Ed. Xerais. 

As crónicas de Landereina, de Sabela González. (Son 3 libros: Sangue de lúa, Bágoa de lúa e Feitizo de sangue).  

Mentira, de Care Santos. Ed. Rodeira. 

Nun lugar chamado guerra, de Jordi Sierra. Ed. Galaxia. 
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A caza do ghazafello, de Denís M. Ed. Xerais. 

Chamádeme Simbad, de Francisco Castro. Ed. Galaxia. 

Escarlatina, a coiñeira defunta, de Ledicia Costas. Ed. Galaxia. 

O neno can, de Fina Casalderrey e Francisco Castro. Ed. Galaxia. 

 

13. DESEÑO DA  AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O primeiro día de clase realizaremos un exercicio de avaliación inicial que nos permita coñecer a 

competencia lingüística do estudante na materia de lingua galega en diversos 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 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 (agrupamentos flexibles, grupos de 

reforzo e apoio, adaptacións, titorías individualizadas...). 

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.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

A avaliación será continua (procurarase para iso que en cada avaliación haxa actividades que avalíen o 

conxunto das competencias básicas), aínda que o profesorado poderá realizar as probas de recuperación que 

considere oportunas. Así mesmo, o alumnado que ao longo do curso suspenda algunha avaliación poderá realizar, 

se se considera necesario, actividades de apoio que lle axuden a 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. Por exemplo, cando se traballe a entrevista a unha médica endocrina, aproveitaremos para facer unha 

actividade sobre os hábitos alimentarios dos nosos adolescentes; no texto sobre a organización ecoloxista Adenco 

aproveitaremos para falar de cuestión medioambientais; na actividade para escribir un breve guión para un 

anuncio de televisión, poremos como modelos as curtas "Faino por min" e "Coa moto usa o casco", co gallo de 
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concienciar o alumnado sobre a necesidade de que usemos os dispositivos de seguridade á hora de montar nun 

vehículo a motor. Seleccionaremos poemas para o Día da violencia de xénero, organizaremos un obradoiro de 

poesía para o Día da Paz, etc. 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... O mesmo ca en cursos anteriores 

prepararemos unha serie de obras consistentes en retrincos escollidos de diversos clásicos literarios ou 

cinematográficos. 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 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, etc.). Todas elas están incluídas 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 1º ESO deberá ler cada trimestre un libro obrigatorio. 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 elexido 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: 
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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 
 

Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), a programación do Departamento de Lingua galega 

e Literatura está na secretaría do centro a disposición do alumnado e das persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal, 

e ademais será publicada na páxina web do centro http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/.  

De por parte, o profesorado realizará unha na aula unha presentación da materia cos aspectos máis salientables da 

programación (contidos, intrumentos de avaliación, sistemas de cualificación...), que ademais quedará dispoñible en cada 

unha das aulas.  

  

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/
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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. 
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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, 
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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). 
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 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 or tográficos, 

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. 
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 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 
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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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Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

  
 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. 



 44 

Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

  
 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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Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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. 



 46 

Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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 
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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. 
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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
ec

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 
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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. 

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 
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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 
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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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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 

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. 
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  texto narrativo.   
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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
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 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
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b
u
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m
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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. 
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Unidade 2: Contidos 
 

 Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da 

unidade 

L
ec

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

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. 

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 
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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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u

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. 

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 
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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 
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x
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B.5. Recoñecer e indicar 

diversos recursos propios 

da poesía comprendendo 

as características básicas 

da produción poética. 

Recoñece que é un 

texto poético, as 

temáticas que 

adoita tratar, a súa 

métrica e os 

recursos 

lingüísticos que se 

utilizan neste tipo 

de producións. 

Identifica 

diferentes tipos de 

poemas segundo a 

súa temática, así 

como os diferentes 

tipos de 

composición 

segundo a súa 

métrica. 

Recoñece, indica e 

comprende o 

funcionamento dos 

diferentes recursos 

literarios que se utilizan 

na poesía. 
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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. 
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 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
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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. 



 60 

Unidade 3: Contidos 
 

 Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da 

unidade 

L
ec

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 

te
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 

V
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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 
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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
ip

o
s 

d
e 

te
x
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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. 

C
o
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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 

Reflexiona sobre se o uso 

dunha lingua minorizada 

dentro do ámbito 

educativo contribúe á 
recuperación desta lingua. 

  á que pertencen.  
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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 

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. 

 do tempo 

atmosférico. 
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Unidade 4: Contidos 
 

 Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da 

unidade 

L
ec

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
ip

o
s 

d
e 
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x
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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 

V
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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
ip

o
s 

d
e 

B.2. Describir persoas en 

función das súas 

características (físicas ou 

Diferencia entre 

os diferentes tipos 

de descricións de 

Recoñece as 

características 

lingüísticas dos 

Escribe unha descrición 

dunha persoa da súa 

familia aplicando os 
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 psicolóxicas) e do punto 

de vista (obxectivo ou 

subxectivo) seguindo as 

características propias 

deste tipo de textos. 

persoas. textos descritivos 

de persoas. 
coñecementos e as 

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 

Reflexiona sobre noticias 

de actualidade relativas a 

este proceso de 

normalización lingüística. 

  da cidadanía.  
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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 

Afonda no 

significado do 

vocabulario do 

ámbito da 

administración y 

Utiliza vocabulario 

específico en textos 

propios do ámbito da 

administración e da 

xustiza. 
 xustiza. da xustiza.  

 

 

 

 

 

Unidade 5: Contidos 



 68 

 

 Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da 

unidade 

L
ec

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 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 
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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. 

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 
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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 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
ec

tu
ra

 

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
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d
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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 

Escribe unha reportaxe 

aplicando os 

coñecementos e as 

características que se 

traballaron ao longo do 

apartado. 
  diversos autores.  
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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. 

V
o
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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. 
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Unidade 6: Contidos 
 

 Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da 

unidade 

L
ec

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 
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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 

do libro 

Básico En progreso Competente 

L
ec

tu
ra

 

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
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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. 
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Unidade 7: Contidos 
 

 
 

 Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da 

unidade 

L
ec

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. 

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 
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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 
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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
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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. 
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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 

Leva a cabo unha 

exposición oral seguindo 

os estándares traballados 
ao longo do apartado. 

  na clase.  
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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. 
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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. 
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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 
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 Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da 

unidade 

L
ec
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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. 

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 
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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 
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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 
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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 
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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. 

 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 

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. 

 personaxes.   

T
ip

o
s 

d
e 
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x
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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. 
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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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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
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r 
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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. 
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Unidade 9: Contidos 
 

 Contidos do currículo oficial Contidos do libro Competencias da 

unidade 

L
ec

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
ip

o
s 

d
e 
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x
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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 
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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 
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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 

Debate sobre a imaxe 

social dos mozos e como 

lles afecta na súa vida 

cotiá. 

  adolescente.  

T
ip

o
s 

d
e 
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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. 
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 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
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u
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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
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u
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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) 
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-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 
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-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 
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-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 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 (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: 

 

1. Dous exames escritos por avaliación (60% da nota). Nos que se 
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preguntarán basicamente conceptos que teñan que ver coa materia 
impartida, sobre todo, desde o punto de vista gramatical, e literario.
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2. 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. (10% da nota) 

3. Traballos diarios e específicos por avaliación: (20% da nota). Nos que se terá en conta a 
participación activa na aula, a realización de exercicios na aula e na casa, a elaboración de traballos 

temáticos por avaliación, a boa xestión e organización do caderno de traballo, etc. 

 

4. Oralidade. (10% da nota). Valorarase a correción fonética, morfosintáctica, léxica e semántica da 
lingua galega, o seu progreso no día a día da aula e nas exposicións orais que realice o alumnado. 

 

Tarefas voluntarias: 
 

5. Amais dos criterios anteditos, tamén se valorará a maiores e realización de traballos voluntarios que 

poderán consistir nas seguintes cuestións, e que poderían engadir até un punto na nota final da 
avaliación: 

- Lectura de máis libros en galego. (facilitaráselles unha listaxe de lecturas axeitadas á súa idade) 

- 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 explicación xeral do tema, 

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

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

se aparecen acompañadas de diapositivas, que, doutra beira, fan máis doado o 
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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.) 

-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 elixido 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. 
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-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 60% sobre a nota global) e o resto de tarefas 

obrigatorias que se poderán propor (cun peso máximo do 40% e que puntuaremos do 

seguinte xeito: proba de lectura (1 punto), traballos diarios e específicos por avaliación 

(2 puntos), oralidade (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 3. 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. 

Non se farán recuperacións das probas escritas ao longo do curso, mais haberá 

unha proba final no mes de xuño na que cada alumno/a poderá recuperar a avaliación ou 

avaliacións que non superase. Así mesmo, faremos unha proba extraordinaria no mes de 

setembro, no caso de que non superen a materia no mes de xuño. 

 
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. 
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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: 
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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? 
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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 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. 
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Para avaliar os traballos orais empregaremos rúbricas nas que se valorará a expresión 

oral, o coñecemento do tema, a busca de datos e os materias e recursos empregados á 

hora de facer a súa exposición na aula. 

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. 

 
 

13. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DE 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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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 
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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, sintetizar 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... Ensaiaremos un día á semana durante 

dúas horas fóra do horario escolar, cun triplo obxectivo: representación das obras ao 
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remate do curso, publicación dos Cadernos de 
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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. 

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. 

 

  LECTURAS PROPOSTAS PARA 2º ESO 

 

  O alumnado escollerá un dos dous libros por trimestre e realizará unha proba escrita, a cal contará un 

  10%  para a nota de cada avaliación. Amais poderá subir nota coa lectura do segundo libro en cada 

  trimestre até  0,5 puntos, completando a lectura coa execución dun traballo pautado polo profesor. 

 

  1º TRIMESTRE: 

  CANDO PETAN NA PORTA POLA NOITE, Xabier P. Docampo (Xerais) 

  O MISTERIO DAS BADALADAS, Xabier P. Docampo (Xerais) 

 

  2ºTRIMESTRE: 

  TODO O TEMPO DO MUNDO, David Pérez  Iglesias (Xerais) 

  MENÚ DE ENGANOS, Manuel Núñez  Singala (Galaxia) 
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  3º TRIMESTRE: 

  UNHA ESTRELA NO VENTO, Ledicia Costas (Xerais) 

  OS DOUS DE SEMPRE, Castelao (Galaxia) 

 

  Libros para traballar na aula: 

 

  MAKINARIA, Carlos Negro (Xerais) 

  MADE IN GALIZA, Séchu Sende (Galaxia) 

  COMEDIA BÍFIDA, Manuel Núñez Singala (Galaxia) 

 
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. 
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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/
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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. 
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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. 

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, 
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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, se- 

mántica, fonoloxía, ortografía e ortoépica), sobre o compoñente pragmá- 

tico-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.
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▪ 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. 

 

 

▪ 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. 

 

 

▪ 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 

 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.

 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.
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restantes. 

A adquisición de destrezas suficientes nesta competencia asegura a consecución duns 

mecanismos de aprendizaxe eficaces e aplicábeis a todos os ámbitos vitais. 
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▪ Competencias sociais e cívicas 

Trátase dunha das competencias máis intrinsecamente relacionadas co currícu- lo 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. 

 

 

▪ 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 parti- cipativos, 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. 

 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. 

 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 pre- 

conceptos, o sentido da responsabilidade e a reflexión acerca das men- 

saxes transmitidas polos medios de comunicación. 
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▪ 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. 

 

 

 

 

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 

 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.

 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.
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da actividade social, laboral e cultural. 
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 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. 

 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. 
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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 
. 

 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 

variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

   

x 

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

     
d 

e 

h 

 
CCL 

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, 
1
 

recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir da 
práctica habitual de autoavaliación e propón solucións para 

melloralas. 

27 
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   x x     x X  x   
CAA 
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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 
trimestre 1 de Edna” información linguaxe coidado súa (I): regras lingua (I): galega. 

 (semanas  persoal  persoal / organización xerais orixe da Xéneros 
 1-3)    Campo   lingua galega literarios 
     semántico     

 Unidade Sempre Mostrar Tipoloxía Sentimentos Nome Acentuación Historia da Literatura 
 2 quixen alegría e textual (I) e estados de substantivo e (II): lingua (II): a medieval. 
 (semanas bailar un tristeza  ánimo / nome ditongos, lingua galega Lírica 
 4-6) tango   Campo adxectivo tritongos e na Idade profana (I) 
     asociativo  hiatos; Media  

       diérese   

 Unidade “Un estudo Expresar Tipoloxía Hospedaxe / Pronome (I): Acentuación Linguas en Lírica 
 3 encontra contrariedade textual (II) Familia artigo, (III): contacto (I): profana 
 (semanas hórreos e desculparse  léxica demostrativo acentuación interferencia e (II) 
 7-9) galegos en    e posesivo diacrítica alternancia de  

  Australia e      código  
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  en Nova        
Zelandia” 

Unidade “Shopping Narrar unha Texto Comercio / Pronome (II): Maiúsculas Linguas en Cantigas 

4 girls” e “Son historia literario (I): Palabras identificador, e contacto (II): de temática 

(semanas un  biografía e patrimoniais, cuantificador, minúsculas conflito amorosa: 

10-12) manequín...”  autobiografía cultas e numeral,  lingüístico, cantigas de 
    semicultas relativo,  bilingüismo e amigo e 
     interrogativo  diglosia; cantigas de 
     e exclamativo  normalización amor 
       e  

       substitucións  

       lingüísticas  

 

  

Bloques 

 

Unidade 

s 

 
 

Lectura 

 
 

Expresión oral 

 
Lingua e 

texto 

 
 

Léxico 

 
Gramátic 

a 

 
 

Ortografía 

 

Lingua e 

sociedad 

e 

 
 

Literatura 

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 

Historia 

da lingua 

(III): a 

lingua 

galega 

nos 

Literatura da 

Idade Moderna 
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       n, dous 

puntos e 

aspas 

Séculos 

Escuros e 

na 

Ilustració 
n 

 

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 

8 

(semana 

s 22-24) 

Sangue do 

noso sangue 

Expresar unha 

opinión e 

aconsellar 

Texto 

xornalístic 

o (III): 

crónica e 

reportaxe 

Música e baile 
/ 

Enriquecemen 

to do léxico 

(III): sigla, 

acrónimo e 

amálgama 

Adverbio, 

preposició 

n e 

conxunció 

n 

Uso de b/v, 

de h e 

dalgunhas 

vogais 

Lingua 

estándar 

e desvíos 

Rosalía de 

Castro 

 

 

 
 

  

Bloques 

 

Unidad 

es 

 
 

Lectura 

 
Expresión 

oral 

 
Lingua e 

texto 

 
 

Léxico 

 
Gramáti 

ca 

 
 

Ortografía 

 
Lingua e 

sociedade 

 
 

Literatura 

3.º Unidad Caderno de Xapón Pedir Texto Radio e Unidade Uso doutras Variedades Eduardo 
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trimest 

re 

e 9 

(semana 

s 25-27) 

 informació 

n 

científico: 

relatorio, 

conferencia, 

teleconferenc 

ia e mesa 

redonda 

televisión / 

Enriquecemen 

to do léxico 

(IV): 

préstamo e 

estranxeirism 

o 

e función 

sintáctica 

s; frase 

consoantes lingüísticas 
: 

variedades 

diatópicas 

e 

variedades 

diastráticas 

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 

s 31-33) 

“Corredores” Chamar a 

atención 

do/da 

interlocutor 

/a 

Texto 

publicitario: 

anuncio 

Seres míticos 

e ritos 

máxicos / 

Enriquecemen 

to do léxico 

(VI): palabra 

tabú e 

eufemismo 

Funcións 

sintáctica 

s na 

cláusula 

(II) 

Palabras 

homónimas 

e parónimas 

Lingua 

inicial e 

usos 

lingüísticos 

Ensaio, 

narrativa e 

teatro do 

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 ( narración, descrición, diálogo, exposición, 

texto xornalístico, texto publicitario, solicitudes) e ser quen de producilos. 

- 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. 

-Coñecer as distintas etapas e autores da literatura galega ata o séc. XIX. 

-Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos. 

-Coñecer as figuras retóricas e recursos estilísticos máis importantes e ter capacidade para usalas en 

textos propios.  

-Lectura de, polo menos, tres obras literarias en galego. Expor unha opinión persoal sobre a lectura, 

relacionando o seu sentido coa propia experiencia e valorando a estrutura, o punto de vista e o 

emprego da linguaxe. 

-Dominio do vocabulario visto na aula.
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7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

-Haberá sempre un mínimo dun exame en cada avaliación. 

-A lectura de polo menos un libro en cada trimestre, que se verificará mediante unha proba escrita ou 

oral. 

-Traballos específicos por avaliación. 

-Participación activa nas angueiras diarias da aula. 

-Actividades semanais que se vaian propondo para a casa. 

-Caderno de traballo. 

 

9. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

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

exames (cun peso do 70% sobre a nota global) e o resto de tarefas obrigatorias (cun peso do 30% 

sobre a nota global). Este 30% dividirémolo da seguinte maneira: oralidade (10%); proba de lectura 

(10%); traballos (10%).  

 
 
 

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. 

- Retrincos teatrais. 

- Dicionarios e enciclopedias. 

- Acceso a Internet. 

- Vídeos. 

- Fotografías. 

- Gravacións musicais, etc. 
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10. LECTURAS OBRIGATORIAS 

Como apuntamos, o alumnado deberá escoller polo menos unha lectura obrigatoria en cada 

trimestre, de entre as seguintes: 

 

Ollos de auga, de Domingo Villar. Ed. Galaxia. 

A cabeza de medusa, de Marilar Aleixandre. Ed. Xerais. 

Cantares gallegos, de Rosalía de Castro. 

22 segundos, de Eva Mejuto. Ed. Xerais. 

Nubes de evolución, de Andrea Maceiras. Ed. Xerais. 

A boca do monte, de Celia Díax. Ed. Galaxia. 

Morgana en Esmelle, de Begoña Caamaño. Ed. Galaxia. 

 

11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFORZO E AVALIACIÓN DE 

PENDENTES 

 

A avaliación será continua (procurarase para iso que en cada avaliación haxa actividades que 

avalíen o conxunto das competencias básicas), aínda que o profesorado poderá realizar as probas de 

recuperación que considere oportunas. Así mesmo, o alumnado que ao longo do curso suspenda 

algunha avaliación poderá realizar, se se considera necesario, actividades de apoio que lle axuden a 

recuperarse ao longo do curso.  

Respecto do alumnado coa materia pendente, a mediados do mes de outubro manterase unha 

xuntanza con todo ese estudantando. Proporase a entrega dun dosier de tarefas que, de entregalo 

correctamente nos prazos que se establezan, permitirá ao alumnado presentarse a unha proba escrita 

que establecerá o Departamento a comezos do mes de febreiro e será tido en conta positivamente á 

hora de puntuar (a nota do exame poderá incrementarse ata un máximo de dous puntos). 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. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 

RESULTADOS 

 
O profesorado realizazará os exercicios de avaliación inicial que considere oportunos, co obxectivo de 

avaliar o nivel de competencia en lingua galega. Velaquí algunhas propostas, entre outras que se 

poderán realizar:  
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- 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 realizarán 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. 

 

13. 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.  
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14. 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: 

a. Comprensión lectora. 

b. Expresión oral e escrita. 

c. Comunicación audiovisual. 

d. Tecnoloxías da información e da comunicación. 

e. Emprendemento. 

f. 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 efectiva entre homes e mulleres. 

 Prevención da violencia de xénero. 

 Prevención da violencia contra persoas con discapacida- 

de. 

 Igualdade de trato e non discriminación. 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia. 
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Igualdade e respecto 

 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 de- 

mocracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto 

por igual aos homes e ás mulleres, o respecto ás persoas 

con discapacidade, o rexeitamento da violencia terroris- 

ta, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o res- 

pecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a pre- 

vención 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 xé- 

nero, favorecendo a visibilidade da realidade homose- 

xual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades 

que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a ini- 

ciativa empresarial a partir de aptitudes como a creativi- 

dade, 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 conduto- 

res/as, o respecto polas normas e os sinais para así favo- 

recer a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo 

e a empatía de modo que se tenda á evitación dos acci- 
dentes 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. 
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A seguir, presentamos a distribución dos temas transversais por unidades didácticas e por proxectos trimestrais: 
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. 
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P
. 

1
 

P
. 

2
 

P
. 

3
 

Igualdade e respecto                

Emprendemento                

Educación viaria                

Ecoloxía e respecto polo medio                

Educación dos/das consumidores/as                

Educación para saúde                

Educación para o lecer                

 

15. 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 feminina 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 

ocurso con xuntanzas periódicas. 
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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... 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. 
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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 
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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. 
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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     
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Favorecemento da 
multidisciplinariedade 

    

Favorecemento do tratamento integrado 
de linguas 

    

Factores que favoreceron o 
cumprimento da programación 

    

Causas de non cumprimento da 
programación 
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18. PUBLICIDADE AO ALUMNADO E PAIS 
 

Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), a programación do Departamento de Lingua 

galega e Literatura está na secretaría do centro a disposición do alumnado e das persoas ás que lles corresponda a súa 

titoría legal, e ademais será publicada na páxina web do centro http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/.  

De por parte, o profesorado realizará unha na aula unha presentación da materia cos aspectos máis salientables da 

programación (contidos, intrumentos de avaliación, sistemas de cualificación...), que ademais quedará dispoñible en 

cada unha das aulas.  

 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/
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3º PMAR 

 (Ámbito Lingüístico e Social).  

 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A presente programación ten en conta o marco lexislativo da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para 

a mellora da calidade educativa e o Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, para a consecución dos 

obxectivos propostos para esta área, compilados no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, vixente para a 

Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato. 

No relativo ao Ámbito Lingüístico e Social, este está integrado as aprendizaxes relacionadas coa área de 

Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura e Ciencias sociais: Xeografía e Historia. 

O 2º nivel de PMAR, que se oferta en 3º de ESO vai dirixido ao alumnado que, por diversos motivos, 

presenta problemas de aprendizaxe, con resultados académicos inferiores aos desexables. O obxectivo 

fundamental do PMAR é dar resposta ás necesidades educativas coas que conta este perfil de alumnado. En 

colaboración co Departamento de Orientación, faremos un seguimento e unha atención individualizada del, 

que garanta a consecución os obxectivos finais de etapa e, deste xeito, facilite a súa incorporación á vida 

social dotándoos dos instrumentos que lles permitan comprender os procesos sociais, opinar e intervir de 

forma crítica nos acontecementos da vida cotiá e acceder a estudos posteriores.  

O curso do PMAR concíbese con flexibilidade para, de ser preciso, adaptar os contidos e os obxectivos ás 

necesidades reais, intereses e expectativas dos alumnos e alumnas, sempre en función das súas capacidades e 

ritmo de aprendizaxe. O noso propósito é que o alumnado que forma parte do PMAR consiga os mesmos 

obxectivos ca o alumnado de 3º de ESO e, nun curso escolar, se poida incorporar de xeito satisfactorio a 4º 

de ESO. 

 

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) 

• Desenvolver habilidades lingüísticas para comprender un texto e para expresarse oralmente e 

por escrito. 

• Escoitar e participar activamente, tendo en conta as convencións sociais implícitas nos 

procesos de comunicación. 

• Desenvolver habilidades para enriquecer e ampliar o vocabulario. 
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• Desenvolver habilidades para expresar e compartir ideas propias e recoñecer as doutras 

persoas. 

• Recoñecer os trazos que diferencian as distintas tipoloxías textuais para mellorar a 

comunicación. 

• Desenvolver habilidades para aplicar os coñecementos gramaticais na comunicación diaria. 

• Ampliar o vocabulario utilizando o dicionario. 

• Recoñecer e 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. 

• Recoñecer a importancia da correcta ortografía nos escritos de calquera ámbito, 

especialmente o académico. 

• Utilizar con propiedade a terminoloxía específica das Ciencias Sociais. 

• Entender a información contida en textos históricos e xeográficos sinxelos, e noutras fontes. 

• Localizar, resumir e expresar ideas históricas a partir dun texto. 

• Argumentar o propio punto de vista nun debate de contido social ou histórico. 

• Interpretar imaxes de carácter xeográfico e histórico. 

• Sintetizar ideas nun texto e relacionalas con outras ideas propostas. 

• Manexar termos básicos de xeografía económica. 

• Usar habilidades lingüísticas para a comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos 

e dramáticos, e fomentar así o gusto pola lectura. 

• Aplicar os coñecementos literarios adquiridos para crear textos literarios persoais. 

• Ler obras enteiras e recoñecer nelas a importancia do contexto en que se escribiron. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

• Utilizar correctamente a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos sociais. 

• Manexar conceptos básicos de xeografía económica. 

• Usar con propiedade as ferramentas matemáticas básicas para as Ciencias Sociais: táboas de 

datos, pirámides de poboación, gráficos de datos socioeconómicos ou de poboación, mapas 

históricos etc. 

• Interpretar datos relativos aos distintos indicadores demográficos ou económicos. 
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COMPETENCIA DIXITAL E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN (CD) 

• Buscar, obter, seleccionar, procesar e comunicar información en distintos soportes das TIC. 

• Utilizar e descodificar linguaxes específicas: textual, numérica, icónica, visual e gráfica. 

• Buscar, seleccionar, procesar e presentar información a partir de fontes diversas e en formas 

variadas, en relación cos fenómenos sociais, económicos, históricos e xeográficos 

• Manexar fontes fiables para a documentación. 

• Manexar dicionarios virtuais eficaces e seguros para ampliar o coñecemento de palabras e 

descubrir a súa orixe. 

• Investigar en fontes bibliográficas e en Internet acerca dos contidos históricos e xeográficos. 

 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

• Ler analiticamente para extraer ideas básicas para a comprensión dun texto. 

• Utilizar coñecementos previos para contextualizar un texto. 

• Recoller información obtida para interpretar correctamente o texto. 

• Traballar de xeito autónomo para controlar e autoavaliar as súas propias capacidades. 

• Traballar cooperativamente e de xeito produtivo e responsable para conseguir un obxectivo. 

• Identificar e manexar diversidade de respostas posibles ante unha mesma situación. 

• Deducir informacións máis alá das contidas nun texto. 

• Utilizar os coñecementos adquiridos para a creación de textos persoais. 

• Utilizar os coñecementos lingüísticos para mellorar a comunicación oral e escrita. 

• Aplicar as regras ortográficas en todos os escritos. 

• Utilizar os coñecementos pragmáticos textuais para mellorar a comunicación oral e escrita. 

• Utilizar os coñecementos adquiridos sobre as variedades para saber usar as linguas en 

distintas situacións. 

• Utilizar estruturas lóxicas indutivas ou dedutivas para crear textos coherentes. 

• Manexar a escritura de símbolos científicos e números. 

• Converter ideas propias en algo creativo. 

• Utilizar recursos para aprender. 
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• Desenvolver a creatividade individual e compartir as novas ideas co grupo. 

• Alcanzar iniciativas para tomar partido por unha ou outra opción. 

• Desenvolver o espírito crítico e o afán de coñecer. 

• Asumir tarefas dentro do traballo cooperativo. 

• Recoller todos os datos para interpretar correctamente un texto histórico e xeográfico. 

• Aplicar todos os coñecementos literarios aprendidos para comentar un texto e comprender 

as obras literarias lidas. 

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

• Saber comunicarse en distintos contextos, expresando as ideas propias, escoitando e 

respectando as demais persoas. 

• Compartir con outras persoas coñecementos previos sobre o tema central do texto proposto. 

• Descubrir o significado de signos non verbais que son habituais no ámbito social. 

• Desenvolver habilidades para expresar ideas propias nas súas relacións cos demais. 

• Participar de xeito activo en traballos cooperativos. 

• Fomentar capacidades para desenvolver a organización na vida privada e social. 

• Desenvolver habilidades para asumir as diferenzas entre as persoas e a aceptación destas. 

• Reflexionar sobre algunhas eivas do noso tempo: a escravitude, o machismo, a pobreza, 

os refuxiados, os dereitos dos nenos e nenas que non se cumpren, a infelicidade. 

• Coñecer e valorar o uso das linguas faladas en España, especialmente do galego como 

lingua propia de Galicia. 

• Desenvolver capacidades para distinguir a realidade da ficción.  

• Reflexionar sobre a situación de España como país de acollida a partir do traballo 

lingüístico cun texto. 

• Traballar de modo cooperativo nas actividades propostas e poñer en común os resultados. 

• Descubrir o significado de signos non verbais que son habituais no ámbito social. 

• Recoñecer e identificar xeograficamente territorios, paisaxes e lugares relacionados cos 

contidos de Historia e Xeografía. 

• Participar de xeito activo en traballos grupais. 

• Compartir con outras persoas unha opinión persoal e un traballo individual. 
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• Compartir coa comunidade escolar algúns eventos literarios, como un certame ou a 

celebración do Día do Libro. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

• Converter ideas propias en algo creativo. 

• Desenvolver a imaxinación e a creatividade individual, e compartir as novas ideas co grupo. 

• Asumir tarefas dentro do traballo cooperativo. 

• Desenvolver capacidades para valorar o tempo e o esforzo na organización persoal. 

• Interpretar mensaxes emprendedoras nos textos traballados. 

• Desenvolver a imaxinación para inventar palabras, siglas, abreviaturas e símbolos nos seus 

escritos. 

• Ler en público, recitar, dramatizar un texto dun autor ou autora ou de creación propia. 

• Defender posturas persoais en faladoiros e debates. 

• Aprender a empatizar para descubrir e entender os sentimentos dos demais. 

• Ser esixente cun mesmo para mellorar a aprendizaxe. 

• Alcanzar propostas de solución ante situacións hipotéticas. 

• Desenvolver o espírito crítico para xulgar e valorar o lido. 

• Desenvolver a capacidade de estudar e explicar fenómenos cotiáns, e deseñar proxectos 

de actuación, de acordo co interese xeral. 

• Planificar investigacións sinxelas relacionadas coas Ciencias Sociais, reflexionar e 

argumentar os puntos de vista persoais. 

• Potenciar o espírito crítico e o pensamento orixinal para afrontar situacións diversas, 

cuestionando os prexuízos sociais ou ideas preconcibidas. 

• Emprender tarefas con planificación e responsabilidade. 

• Alcanzar iniciativas para tomar partido por unha ou outra opción. 

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

• Recoñecer o valor que ten a expresión na literatura. 

• Valorar o patrimonio literario galego e español. 
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• Gozar lendo, creando, recitando, dramatizando. 

• Recoñecer o valor creativo que ten o teatro. 

• Apreciar a importancia que posúe a expresión teatral ante un público. 

• Converter ideas propias en debuxos creativos. 

• Desenvolver o sentido do humor. 

• Recoñecer o valor transcendental que ten a poesía. 

• Apreciar a importancia que posúe a expresión de emocións e de sentimentos a través da 

poesía. 

• Valorar a importancia que posúe o desenvolvemento da imaxinación.  

• Manifestar sentimentos persoais a partir da creación poética. 

• Desenvolver o ritmo e a musicalidade. 

• Desenvolver habilidades plásticas para crear un decorado. 

• Gozar protagonizando un programa de televisión. 

• Alcanzar a satisfacción persoal a partir da creación propia, da súa difusión e do 

recoñecemento por parte das outras persoas. 

• Desenvolver hábitos de lectura. 

• Apreciar a importancia que posúe a expresión a través das imaxes. 

• Recoñecer o valor estético das fontes primarias e a información sobre o patrimonio cultural. 

• Coñecer, gozar e valorar o patrimonio histórico, cultural e artístico galego e español 

 

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS PARA O CURSO 

Bloque lingüístico (Comunicación/linguas Galega e Castelá) 

a) Ler e comprender o sentido global dun texto para extraer información relevante e distinguir tipoloxías 

a partir da intención comunicativa. 

b) Producir textos orais ou escritos desenvolvendo a imaxinación, achegando a opinión propia, dando 

interpretacións persoais e plasmando experiencias persoais e sentimentos. 

c) Escoitar activamente. 

d) Comprender a necesidade de comunicación e coñecer todos os elementos que interveñen na 

comunicación verbal e non verbal, a intención comunicativa e os tipos de textos que de aí derivan. 
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e) Recoñecer a intención comunicativa da narración, do diálogo, da descrición, da exposición e da 

argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, xornalístico e literario, os 

seus elementos, as súas partes, os seus trazos lingüísticos, e aprender a preparar textos. 

f) Observar e recoñecer as categorías gramaticais: o substantivo, o adxectivo, o determinante, o 

pronome, o verbo, o adverbio, as preposicións, as conxuncións, as interxeccións e algunhas locucións, 

e diferenciar os seus usos e valores en textos dados. 

g) Coñecer as distintas clases de sintagmas e os seus constituíntes, para crear oracións e recoñecer nestas 

o suxeito, o predicado, os casos de impersonalidade e os valores semánticos que as dotan de 

coherencia. 

h) Recoñecer a existencia de dous predicados nunha oración composta coordinada, xustaposta e 

subordinada, e identificar a existencia ou non de nexos que os unen. 

i) Coñecer o concepto de texto como unidade lingüística, valorar a importancia que adquire o contexto 

e a intención comunicativa para captar o seu sentido, e comprender a necesidade da súa coherencia, 

cohesión e adecuación. 

j) Utilizar o dicionario. 

k) Valorar a correcta ortografía na produción escrita a partir do coñecemento das regras básicas e a súa 

posterior aplicación. 

l) Descubrir a orixe das palabras, a creación de palabras novas, a súa formación e as relacións de 

significado que manteñen con outras palabras. 

m) 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. 

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia 

e do conxunto de España, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 

respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

Bloque literario (literaturas Galega e Castelá) 

a) Valorar a expresión literaria fronte á común, o coñecemento do contexto para interpretar un texto 

literario e o patrimonio cultural que a literatura achega. 

b) Coñecer os xéneros literarios (narrativo, lírico e dramático) e identificar os seus trazos diferenciadores 

en textos dados para interpretalos correctamente. 
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c) Desenvolver a capacidade creativa literaria, favorecendo o desenvolvemento da imaxinación, da 

autonomía e da iniciativa persoal. 

d) Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e do coñecemento do mundo, e consolidar 

hábitos lectores. 

 

Ciencias Sociais 

Xeografía: 

a) Explicar os indicadores para o estudo da poboación, recoñecer a distribución da poboación no mundo, 

analizar a súa evolución ao longo da historia e coñecer as causas da migración na actualidade. 

b) Diferenciar os elementos e factores da actividade económica e identificar as principais 

características dos distintos sistemas económicos. 

c) Definir desenvolvemento sostible e describir conceptos clave relacionados con el. 

d) Coñecer, analizar, identificar e explicar as características das actividades económicas do sector primario. 

e) Coñecer, analizar, identificar e explicar as características das actividades económicas do 

sector secundario. 

f) Coñecer, analizar, identificar e explicar as características das actividades económicas do 

sector terciario. 

g) Valorar e recoñecer as desigualdades sociais e económicas, así como os seus indicadores. 

h) Manexar, comparar e interpretar gráficos relacionados con xeografía económica e demográfica, e sacar 

conclusións. 

i) Utilizar recursos dixitais para explicar os fenómenos relacionados coa xeografía económica e 

demográfica. 

j) Identificar os principais conflitos bélicos actuais e relacionalos coas condicións socioeconómicas e 

políticas. 

k) Recoñecer as medidas para erradicar a pobreza. 

 

Historia: 

b) Distinguir diferentes etapas dentro da Idade Moderna: Renacemento, autoritarismo, Antigo Réxime, 

Barroco, absolutismo, parlamentarismo etc. 

c) Describir as características do Renacemento, citar artistas e analizar as obras máis significativas. 
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d) Identificar as características e a expansión do humanismo e coñecer as obras de artistas humanistas. 

e) Recoñecer os principais feitos do reinado dos Reis Católicos: política interior e de expansión 

internacional. 

f) Explicar as causas e antecedentes que explican as grandes expedicións xeográficas, así como as 

conquistas dos navegan- tes portugueses e casteláns e a chegada de Colón a América, a súa conquista 

e colonización. 

g) Sopesar interpretacións conflitivas da conquista e colonización americanas. 

h) Distinguir as características das monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas. 

i) Interpretar os principais acontecementos en materia de política interior e exterior das monarquías da 

Austria en España (Carlos I, Filipe II, Filipe III, Filipe IV e Carlos II). 

j) Explicar as causas e características da Reforma e da Contrarreforma. 

k) Analizar as relacións entre os Estados europeos que levaron á guerra dos Trinta Anos. 

l) Describir as características do Barroco, citar artistas e analizar as obras máis significativas, con 

especial atención ao barroco galego. 

m) Utilizar recursos dixitais para explicar os acontecementos históricos da Idade Moderna.
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4. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES AVALIABLES, CONTIDOS E OBXECTIVOS EN RELACIÓN COAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Preséntanse relacionados os criterios de avaliación, estándares, competencias, contidos e 

obxectivos estudados en cadansúa unidade: 

 

Unidade 1 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

COMUNICACIÓN/COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN 

CA.1 Ler e comprender un texto. EA.1.1 Comprende o sentido global 

dun texto identificando a intención 

comunicativa e a súa información 

relevante. 

CCL, CD • Lectura. 

• Comprensión e 

interpretación textual. 

• Expresión oral e 

escrita. 

• Comprender un texto a 

partir da súa lectura 

previa e analítica para 

extraer información, e 

producir textos escritos 

e orais 

a partir da 

documentación e da 

experiencia persoal. 

CA.2 Interpretar e producir textos 

escritos. 

EA.2.1 Escribe un texto asociado aos 

recordos dunha noticia impactante. 

 CCL, CSIEE 

EA.2.2 Escribe unha noticia a partir 

dunha documentación previa. 

CCL, CSIEE 

CA.3 Producir textos orais. EA.3.1 Prepara un texto asociado aos 

recordos para expoñelo oralmente. 

CCL, CSIEE 

COMUNICACIÓN/COMUNICACIÓN 

CA.4 Coñecer as características dos 

textos orais. 

EA.4.1 Completa unha definición para 

coñecer as características dos textos 

orais.  

 CCL • O texto oral. 

• Características e 

clases de textos orais 

planificados e non 

planificados. 

• Os textos xornalísticos 

na radio. 

• Coñecer as 

características dos 

textos orais, os 

xéneros máis usuais e 

a comunicación oral 

radiofónica para 

producir textos 

propios e interpretar 

outros. 

CA.5 Coñecer e producir unha enquisa e 

un discurso. 

EA.5.1 Coñece e prepara unha enquisa, e 

valora os seus resultados nun gráfico. 

CCL, CSC, CAA 

EA.5.2 Coñece e prepara un discurso do 

ámbito persoal e social. 

CCL, CAA 

CA.6 Coñecer as características da 

linguaxe radiofónica. 

EA.6.1 Coñece as características da 

linguaxe radiofónica, enumerándoas. 

CCL 

CA.7 Escoitar comprensivamente un 

programa de radio. 

EA.7.1 Escoita un programa de radio 

para coñecer a súa estrutura e os seus 

contidos. 

CCL, CSC, CD, 

CAA, CSIEE 

CA.8 Coñecer e producir unha entrevista 

oral. 

EA.8.1 Coñece e prepara por escrito 

unha entrevista para realizala 

oralmente e avaliala despois. 

CCL, CSIEE, CSC 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/GRAMÁTICA 

CA.1 Recoñecer a palabra como unidade 

lingüística dotada de significado 

e coñecer a categoría gramatical 

substantivo. 

EA.1.1 Coñece as regras de formación do 

feminino e escribe correctamente o xénero 

contrario de substantivos dados. 

 CCL, CAA • O substantivo: xénero 

e número. 

• O adxectivo. Graos do 

adxectivo. 

• Recoñecer a palabra 

como unidade 

lingüística dotada de 

significado e 

coñecer as categorías 

gramaticais 

substantivo e 

adxectivo. 

EA.1.2 Coñece as regras de formación 

do plural e escribe correctamente o 

plural de substantivos dados. 

 CCL, CAA 

CA.2 Recoñecer a palabra como unidade 

lingüística dotada de significado 

e coñecer a categoría gramatical 

adxectivo. 

EA.2.1 Coñece a diferenza entre 

adxectivo explicativo e especificativo, e 

modifica substantivos con adxectivos 

destes tipos. 

CCL, CAA 
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EA.2.2 Coñece o uso das conxuncións 

comparativas. 

CCL 

EA.2.3 Recoñece os graos do adxectivo.  CCL, CAA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/ORTOGRAFÍA 

CA.3 Coñecer o alfabeto galego, saber 

distinguir fonemas e grafías, practicar o 

soletreo e a pronunciación. 

EA.3.1 Sabe soletrear unha palabra. CCA, CCL • O alfabeto 

• Os fonemas vocálicos. 

• Coñece o alfabeto 

galego, sabe distinguir 

fonemas e grafías, 

practica o soletreo 

e a pronunciación, 

especialmente dos 

fonemas vocálicos. 

EA.3.2 Recoñece as grafías que 

presentan problemas ortográficos. 

 CCL, CAA 

EA.3.3 Coñece os fonemas e recoñece 

cambios no significado de palabras. 

CCL, CAA 

EA.3.4 Pronuncia adecuadamente os 

diferentes fonemas vocálicos. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LÉXICO 

CA.4 Coñecer os elementos de formación 

de palabras e clasificalos en lexemas e 

morfemas. 

EA.4.1 Analiza morfoloxicamente 

palabras dadas. 

CCL, CAA 
• Formación de 

palabras: lexemas e 

morfemas. 

• Tipos de morfemas: 

flexivos e derivativos. 

• Coñecer os elementos 

de formación de 

palabras e clasificalos 

en lexemas e 

morfemas. 
EA.4.2 Analiza morfoloxicamente 

palabras dadas e indica se os morfemas 

son flexivos ou derivativos. 

CCL. CAA 

EA.4.3 Coñece os principais morfemas 

derivativos e emprégaos correctamente na 

formación de palabras. 

 CCL, CAA 

EA.4.4 Crea palabras con prefixos e 

sufixos dados e trata de ofrecer unha 

definición. 

CCL, CAA 

EA.4.5 Recoñece os prefixos en palabras 

dadas e indica o significado que achegan. 

CCL, CAA 

EA.4.6 Forma palabras novas a partir 

de determinados sufixos e indica 

a categoría gramatical da palabra 

resultante. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LITERATURA 

CA.5 Coñecer o contexto histórico 

en que se desenvolveu a literatura 

medieval galega. 

EA.5.1 Coñece as características da 

sociedade feudal galega. 

CCEC, CCL, CAA • Galicia na Idade 

Media. A Galicia 

feudal. 

• A literatura medieval. 

Os textos medievais. 

• O nacemento da lírica. 

• Os xéneros líricos. 

• A cantiga de amor: 

temática e recursos 

formais. 

• Coñece o contexto 

histórico en que se 

desenvolveu a 

literatura medieval 

galega. 

• Coñece as etapas da 

literatura medieval 

galega producida entre 

fins do século XII e 

mediados do XIV. 

• Recoñece a distinción 

entre lírica profana 

e lírica relixiosa, e os 

xéneros literarios da 

lírica medieval. 

• Recoñece o xénero 

lírico das cantigas de 

amor, a súa temática e 

os seus recursos 

formais. 

CA.6 Coñecer as etapas da literatura 

medieval galega producida entre fins do 

século XII e mediados do XIV. 

EA.6.1 Plasma nun esquema as 

diferentes etapas que atravesa o que 

coñecemos como literatura medieval 

galega. 

CCEC, CCL, CAA 

CA.7 Recoñecer a distinción entre lírica 

profana e lírica relixiosa, e os xéneros 

literarios da lírica medieval. 

EA.7.1 Sabe distinguir se determinadas 

composicións líricas son profanas 

ou relixiosas e, nas profanas, se son 

amorosas ou satíricas. 

CCEC, CCL, CAA 

EA.7.2 Nomea os xéneros literarios da 

lírica medieval. 

 CCEC, CCL, CAA 

CA.8 Recoñecer o xénero lírico das 

cantigas de amor, a súa temática e os 

seus recursos formais. 

EA.8.1 Explica coas súas palabras o 

concepto de amor cortés. 

CCEC, CCL, CCA 

EA.8.2 Identifica nunha cantiga de amor a 

quen corresponde a voz lírica do poema, 

quen é o destinatario e cal é o tema da 

composición. 

CCEC, CCL, CAA 



 

168  

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

CIENCIAS SOCIAIS/XEOGRAFÍA 

CA.1 Explicar todos os indicadores 

relacionados co estudo da poboación. 

EA.1.1 Identifica e define os principais 

indicadores demográficos e compáraos. 

CCL, CCSC, CAA • O estudo da 

poboación. 

• A estrutura da 

poboación. 

• Definir todos 

os indicadores 

demográficos. 

• Comprender a 

estrutura da 

poboación segundo a 

idade, o sexo e a 

actividade económica. 

EA.1.2 Recoñece os factores que 

explican a estrutura da poboación. 

CCL, CCSC, CAA 

CA.2 Analizar a distribución da 

poboación e os seus condicionantes. 

EA.2.1 Analiza os condicionantes que 

explican a distribución da poboación no 

mundo. 

CCL, CCSC, CAA • A distribución da 

poboación. 

• Coñecer a desigual 

repartición da 

poboación mundial 

e comprender os 

factores físicos e 

humanos que a 

condicionan. 

EA.2.2 Localiza no mapamundi as áreas 

máis poboadas dos continentes, 

sinalando os condicionantes físicos 

e humanos que explican a devandita 

distribución. 

CCL, CCSC, CMCT, 

CAA, 

CSIEE 

CA.3 Coñecer a evolución da poboación: 

ciclos demográficos. 

EA.3.1 Recoñece os factores que 

explican a evolución da poboación, 

tendo en conta as características dos 

ciclos demográficos. 

CCL, CSSC, CAA, 

CSIEE 
• A evolución da 

poboación mundial. 

• Comprender o proceso 

de evolución 

demográfica e os 

factores que o 

explican ao longo da 

historia. 

CA.4 Expoñer os trazos característicos 

dos movementos migratorios actuais. 

EA.4.1 Explica as características dos 

movementos migratorios actuais. 

CCL, CCSC, CAA • As migracións actuais. • Comprender a 

importancia dos 

fluxos migratorios 

actuais, as súas 

causas e as súas 

consecuencias. 

EA.4.2 Localiza nun mapamundi os 

principais fluxos migratorios actuais. 

CCL, CCSC, CMCT, 

CAA, 

CSIEE 

EA.4.3 Colabora nun informe de prensa 

acerca das migracións e preséntao 

oralmente. 

CCL, CCSC, CCD, 

CAA, CSIEE 

CIENCIAS SOCIAIS/HISTORIA 

CA.5 Recoñecer a Idade Moderna e as 

súas características demográficas, 

económicas, sociais e políticas. 

EA.5.1 Define Idade Moderna e compara 

coa Idade Media os acontecementos 

demográficos, económicos, sociais e 

políticos. 

CCL, CSC, CAA • A Idade Moderna. • Comprender as 

características da 

Idade Moderna, a súa 

evolución e as 

diferenzas coa Idade 

Media. 

CA.6 Definir o humanismo e identificar 

as súas características e difusión. 

EA.6.1 Explica que é o humanismo e 

investiga acerca de tres humanistas 

destacados. 

CCL, CSC, CAA, CSC, 

CSIEE 
• O humanismo e a súa 

difusión. 

• Coñecer que é o 

humanismo, quen foron 

os principais 

humanistas, recoñecer 

as súas características, 

así como os 

instrumentos para a súa 

difusión. 

CA.7 Explicar a arte renacentista e 

identificar as súas etapas, artistas e 

obras. 

EA.7.1 Identifica as características do 

Renacemento en Italia. 

 CCL, CSC, CAA, CSIEE, 

 CCMCT, CAA 

 

• O Renacemento. • Identificar os trazos e 

características do 

Renacemento italiano, 

español e europeo. 

EA.7.2 Recoñece os principais artistas 

do Renacemento italiano e as súas obras 

máis importantes. 

CCL, CCSC, CAA, 

CCEC e CSIEE 
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EA.7.3 Realiza un informe acerca do 

Renacemento español ou europeo: 

características, artistas e obras. 

CCL, CSC, CCD, CAA, 

CSIEE, CCEC 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/GRAMÁTICA 

CA.1 Recoñecer os niveis nos que se 

organiza a lingua como sistema. 

EA.1.1 Recoñece as unidades que 

constitúen o nivel fónico da lingua. 

CCL • Os niveis da lingua e 

as súas unidades de 

estudo. 

• Coñecer que a lingua 

é un sistema 

organizado en catro 

niveis (fónico, 

morfosintáctico, 

léxico-semántico 

e discursivo), e 

coñecer as unidades 

de estudo do nivel 

morfosintáctico: 

as categorías 

gramaticais. 

EA.1.2 Recoñece as unidades do nivel 

morfosintáctico. 

CCL 

EA.1.3 Recoñece as relacións 

significativas da palabra no nivel léxico- 

semántico. 

CCL 

EA.1.4 Recoñece que todos os niveis da 

lingua son necesarios para crear un texto. 

CCL, CAA 

CA.2 Recoñecer en cada nivel da lingua 

as súas unidades de estudo. 

EA.2.1 Elabora un esquema cos catro 

niveis da lingua e coas súas unidades de 

estudo respectivas. 

 CCL 

CA.3 Coñecer cada unha das categorías 

gramaticais e os seus usos e valores no 

discurso. 

EA.3.1 Coñece e diferencia substantivos, 

adxectivos, determinantes, pronomes, 

adverbios, verbos, preposicións e 

conxuncións, e os seus usos no discurso. 

CCL, CAA • As categorías 

gramaticais. 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/ORTOGRAFÍA 

CA.4 Recoñecer a vogal tónica nunha 

palabra e as palabras graves, agudas, 

esdrúxulas e sobresdrúxulas. 

EA.4.1 Recoñece a vogal tónica nunha 

palabra e clasifícaa en grave, aguda, 

esdrúxula e sobresdrúxula. 

CCL • O uso do til. • Coñecer as normas do 

uso do til para saber 

aplicalas. 

CA.5 Diferenciar ditongos de hiatos. EA.5.1 Diferencia ditongos de hiatos para 

xustificar a ausencia ou a presenza de til. 

CCL 

CA.6 Coñecer as normas do uso do til. EA.6.1 Coñece as normas do til e 

xustifica o seu uso en palabras con til 

diacrítico, en palabras compostas e en 

palabras con letras maiúsculas. 

CCL, CSC, CSIEE 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LÉXICO 

CA.7 Consultar o dicionario para coñecer o 

significado das palabras e identificar casos 

de polisemia, sinonimia e antonimia. 

EA.7.1 Identifica casos de polisemia 

consultando o dicionario. 

 CCL • As relacións 

semánticas: monosemia, 

polisemia, homonimia, 

sinonimia e antonimia. 

• Coñecer as relacións 

de significado que se 

dan nas palabras e 

aprender a 

distinguir a polisemia 

da monosemia 

e da homonimia 

consultando o 

dicionario, e a 

distinción entre 

sinonimia e 

antonimia. 

EA.7.2 Identifica casos de sinonimia e 

antonimia. 

CCL 

CA.8 Ler e comprender un texto sobre o 

uso de palabras aparentemente 

sinónimas. 

EA.8.1 Comprende un texto no que 

considera o mal uso da sinonimia. 

 CCL, CAA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

CIENCIAS SOCIAIS/XEOGRAFÍA 

CA.1 Explicar todos os indicadores 

relacionados co estudo da poboación. 

EA.1.1 Identifica e define os principais 

indicadores demográficos e compáraos. 

 CCL, CSC. CAA • O estudo da 

poboación. 

• Definir todos 

os indicadores 
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EA.1.2 Recoñece os factores que 

explican a estrutura da poboación. 

 CCL, CSC, CAA • A estrutura da 

poboación. 

demográficos. 

• Comprender a 

estrutura da 

poboación segundo a 

idade, o sexo e a 

actividade económica. 

CA.2 Analizar a distribución da 

poboación e os seus condicionantes. 

EA.2.1 Analiza os condicionantes que 

explican a distribución da poboación no 

mundo. 

CCL, CSC, CAA • A distribución da 

poboación. 

• Coñecer a desigual 

repartición da 

poboación mundial 

e comprender os 

factores físicos e 

humanos que a 

condicionan. 

EA.2.2 Localiza no mapamundi as áreas 

máis poboadas dos continentes, 

sinalando os condicionantes físicos 

e humanos que explican a devandita 

distribución. 

CCL, CCSC, CMCT, 

CAA, 

CSIEE 

CA.3 Coñecer a evolución da poboación: 

ciclos demográficos. 

EA.3.1 Recoñece os factores que 

explican a evolución da poboación, 

tendo en conta as características dos 

ciclos demográficos. 

CCL, CSSC, CAA, 

CSIEE 
• A evolución da 

poboación mundial. 

• Comprender o proceso 

de evolución 

demográfica e os 

factores que o 

explican ao longo da 

historia. 

CA.4 Expoñer os trazos característicos 

dos movementos migratorios actuais. 

EA.4.1 Explica as características dos 

movementos migratorios actuais. 

 CCL, CSC, CAA • As migracións actuais. • Comprender a 

importancia dos 

fluxos migratorios 

actuais, as súas 

causas e as súas 

consecuencias. 

EA.4.2 Localiza nun mapamundi os 

principais fluxos migratorios actuais. 

CCL, CCSC, CMCT, 

CAA, 

CSIEE 

EA.4.3 Colabora nun informe de prensa 

acerca das migracións e preséntao 

oralmente. 

CCL, CCSC, CCD, 

CAA, CSIEE 

CIENCIAS SOCIAIS/HISTORIA 

CA.5 Recoñecer a Idade Moderna e as 

súas características demográficas, 

económicas, sociais e políticas. 

EA.5.1 Define Idade Moderna e compara 

coa Idade Media os acontecementos 

demográficos, económicos, sociais e 

políticos. 

CCL, CSC, CAA, 

CSIEE 

 

• A Idade Moderna. • Comprender as 

características da 

Idade Moderna, a súa 

evolución e as 

diferenzas coa Idade 

Media. 

CA.6 Definir o humanismo e identificar 

as súas características e difusión. 

EA.6.1 Explica que é o humanismo e 

investiga acerca de tres humanistas 

destacados. 

CCL, CSC, CAA, CSIEE 

 
• O humanismo e a súa 

difusión. 

• Coñecer que é o 

humanismo, quen foron 

os principais 

humanistas, recoñecer 

as súas características, 

así como os 

instrumentos para a súa 

difusión. 

CA.7 Explicar a arte renacentista e 

identificar as súas etapas, artistas e 

obras. 

EA.7.1 Identifica as características do 

Renacemento en Italia. 

 CCL, CCSC, CAA, 

CSIEE 

 

• O Renacemento. • Identificar os trazos e 

características do 

Renacemento italiano, 

español e europeo. 

EA.7.2 Recoñece os principais artistas 

do Renacemento italiano e as súas obras 

máis importantes. 

CCL, CSC, CAA, CCEC, 

CSIEE 

EA.7.3 Realiza un informe acerca do 

Renacemento español ou europeo: 

características, artistas e obras. 

CCL, CSC, CD, CAA, 

CSIEE, CCEC 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LITERATURA 

CA.9 Recoñecer que a literatura é un 

acto de comunicación. 

EA.9.1 Recoñece os elementos da 

comunicación nun texto literario. 

CCL, CAA • A literatura como acto 

de comunicación. 

• Comprender que a 

literatura é un acto de 
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EA.9.2 Recoñece as peculiaridades do 

código lingüístico dun texto literario. 

CCL 
comunicación e como 

tal a manifestación 

de actitudes que 

responden a un 

momento histórico, 

para o cal é 

imprescindible o 

coñecemento do 

contexto. 

EA.9.3 Comprende as mensaxes 

de varios textos e busca a súa 

actualización. 

 CCL, CCEC 

CA.10 Coñecer os trazos do contexto 

histórico, social e cultural do 

Renacemento. 

EA.10.1 Le e comprende un poema 

renacentista para contextualizalo no 

esplendor e optimismo do 

Renacemento. 

CCL, CCEC, CCSC • O contexto do 

Século de Ouro 

(Renacemento e 

Barroco). 

EA.10.2 Le e comprende un texto para 

contextualizalo na decadencia de finais do 

século XVI vivida por Cervantes. 

CCL, CCEC 

CA.11 Coñecer os trazos do contexto 

histórico, social e cultural do Barroco. 

EA.11.1 Le e comprende un texto 

actual ambientado no Barroco para 

contextualizalo historicamente e 

coñecer o ambiente da España do 

século XVII. 

CCCL, CCEC, CCSC 

EA.11.2 Analiza imaxes representativas 

da sociedade do Barroco. 

CCEC 

EA.11.3 Investiga sobre a ciencia do 

Século de Ouro. 

 CCD 

 

 

Unidade 2 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

COMUNICACIÓN/COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN 

CA.1 Ler e comprender un texto. EA.1.1 Comprende o sentido global dun 

texto, identificando a súa información 

relevante. 

CCL, CSIEE • Lectura. 

• Comprensión e 

interpretación textual. 

• Expresión escrita. 

• Comprender un texto a 

partir da súa lectura 

previa e analítica para 

extraer información, e 

producir textos escritos. CA.2 Interpretar e producir textos 

escritos. 

EA.2.1 Escribe un texto narrativo en 

primeira persoa. 

CCL, CSIEE 

COMUNICACIÓN/COMUNICACIÓN 

CA.3 Coñecer as diferenzas entre a 

información e a opinión nos xéneros da 

prensa escrita. 

EA.3.1 Le dous textos escritos na prensa 

para distinguir a información e a opinión. 

 CCL, CSC, CAA • O texto escrito. 

• Características dos 

textos escritos. 

• Os textos xornalísticos 

na prensa escrita. 

• Coñecer as 

características dos 

textos escritos, 

e especialmente os 

xéneros de 

información e de 

opinión na prensa 

escrita. 

EA.3.2 Diferencia titulares de prensa 

pola súa información ou pola súa 

opinión. 

 CCL 

EA.3.3 Edita un xornal.  CCL, CD, CSIEE, CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/GRAMÁTICA 

CA.1 Recoñecer os determinantes como 

unha clase de palabras que actualiza e 

precisa o significado do substantivo e 

concorda con el en xénero e número, e 

coñece os seus tipos. 

EA.1.1 Localiza os demostrativos nun 

texto e indica cal é o substantivo que 

acompañan. Comproba a concordancia. 

CCL, CAA • Os determinantes. 

• Os artigos. 

• Contracción do artigo 

coas preposicións. 

• Outros determinantes: 

demostrativos, 

posesivos, numerais, 

interrogativos 

e exclamativos, 

indefinidos. 

• Recoñecer os 

determinantes como 

unha clase de 

palabras que actualiza e 

precisa o significado do 

substantivo e concorda 

con el en xénero e 

número, e coñece os 

seus tipos. 

• Coñecer as formas do 

artigo determinado 

e indeterminado e as 

contraccións do artigo 

coas preposicións. 

CA.2 Coñecer as formas do artigo 

determinado e indeterminado e as 

contraccións do artigo coas 

preposicións. 

EA.2.1 A partir de exemplos dados, 

recoñece as formas e deduce os usos do 

artigo determinado e indeterminado. 

CCL, CAA 

EA..2.2 Completa enunciados coas 

contraccións do artigo con preposición 

correctas. 

CCL, CAA 
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LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LÉXICO 

CA.8 Coñecer os tipos de palabras 

segundo a súa morfoloxía e clasifícalas en 

simples, derivadas, compostas e 

parasintéticas. 

EA.8.1 Clasifica determinadas palabras 

dun texto segundo a súa morfoloxía. 

CCL, CAA • Clases de palabras 

segundo a súa 

morfoloxía (simples, 

derivadas, compostas, 

parasintéticas). 

• As familias léxicas. 

• Coñecer os tipos de 

palabras segundo 

a súa morfoloxía e 

clasifícalas en simples, 

derivadas, compostas e 

parasintéticas. 

• Saber o que é unha 

familia léxica e 

coñecer a diferenza 

entre familias 

léxicas regulares e 

irregulares. 

EA.8.2 Indicar se determinadas palabras 

son simples, derivadas, compostas 

ou parasintéticas e segmentalas en 

morfemas. 

CCL, CAA 

CA.9 Saber o que é unha familia léxica e 

coñecer a diferenza entre familias léxicas 

regulares e irregulares. 

EA.9.1 Forma as familias léxicas de 

termos dados. 

CCL, CAA 

EA.9.2 Agrupa en familias léxicas 

determinados termos pertencentes a 

familias léxicas irregulares. 

 CCL. CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LITERATURA 

CA.10 Recoñecer as características do 

xénero lirico das cantiga de amigo 

medieval. 

EA.10.1 Indica as características das 

cantigas de amigo e explica a diferenza 

con respecto ás cantigas de amor. 

CCL, CCEC, CAA • A literatura medieval: 

as cantigas de amigo. 

• Tipos de cantigas de 

amigo. 

• Outros xéneros 

menores. 

• As cantigas de 

escarnio e maldicir. 

• Cantigas de Santa 

María. 

• Prosa Medieval. 

• Recoñecer as 

características do 

xénero lirico das 

cantiga de amigo 

medieval. 

• Coñecer os principais 

recursos formais das 

cantigas de amigo. 

• Coñecer os 

subxéneros da 

cantigas de amigo e 

outros xéneros 

menores. 

• Recoñecer os trazos 

máis significativos das 

cantigas de escarnio e 

maldicir. 

• Recoñecer os trazos 

máis significativos das 

Cantigas de Santa 

María. 

• Coñecer os principais 

textos da prosa 

medieval galego- 

portuguesa. 

CA.11 Coñecer os principais recursos 

formais das cantigas de amigo. 

EA.11.1 Recoñece a repetición como 

a principal característica formal das 

cantigas de amigo. 

CCL, CCEC, CAA 

EA.11.2 Analiza os recursos formais 

presentes nunha determinada cantiga de 

amigo. 

CCL, CCEC, CAA 

CA.12 Coñecer os subxéneros da 

cantigas de amigo e outros xéneros 

menores. 

EA.12.1 Adscribe determinada cantiga de 

amigo ao subxénero correspondente. 

CCL, CCEC, CAA 

CA.13 Recoñecer os trazos máis 

significativos das cantigas de escarnio e 

maldicir. 

EA.13.1 Establece a diferenza 

fundamental entre as cantigas de 

escarnio e as de maldicir. 

CCL, CCEC, CAA 

EA.13.2 Analiza o xénero, principais 

características e o contido dunha 

cantiga de escarnio e maldicir. 

 CCL, CCEC, CAA 

CA.14 Recoñecer os trazos máis 

significativos das Cantigas de Santa 

María. 

EA.14.1 Establece a diferenza fundamental 

entre as Cantigas de Santa María narrativas 

e líricas. 

CCL, CCEC, CAA 

CA.3 Diferenciar os determinantes dos 

pronomes. 

EA.3.1 Diferencia determinantes de 

pronomes en enunciados dados. 

CCL, CAA • Diferenciar os 

determinantes dos 

pronomes. 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/ORTOGRAFÍA 

CA.4 Recoñecer a sílaba como 

agrupación de sons a partir dunha 

vogal e clasificar as palabras en 

monosílabas, bisílabas, trisílabas e 

polisílabas. 

EA.4.1 Indica se determinadas palabras 

con monosílabas, bisílabas, trisílabas ou 

polisílabas. 

CCL, CAA  • A sílaba. 

• Tipos de palabras 

segundo o número de 

sílabas. 

• Sílaba tónica e átonas. 

• Ditongos, tritongos e 

hiatos. 

• Acentuación 

ortográfica: normas 

xerais. 

• Recoñecer a sílaba 

como agrupación de 

sons a partir dunha 

vogal e clasificar 

as palabras en 

monosílabas, bisílabas, 

trisílabas e posisílabas. 

• Coñecer a diferenza 

entre sílaba tónica e 

sílaba átona. 

• Comprender a 

diferenza entre 

ditongo, tritongo e 

hiato. 

• Coñecer e aplicar 

as normas xerais 

de acentuación 

ortográfica. 

CA.5 Coñecer a diferenza entre sílaba 

tónica e sílaba átona. 

EA.5.1 Sinala as sílabas tónicas en 

palabras dadas. 

CCL, CAA 

CA.6 Comprender a diferenza entre 

ditongo, tritongo e hiato. 

EA.6.1 Clasifica palabras segundo 

conteñan ditongo, tritongo ou hiato. 

CCL, CAA 

CA.7 Coñecer e aplicar as normas xerais 

de acentuación ortográfica. 

EA.7.1. Acentúa correctamente 

determinadas palabras e clasifícaas en 

agudas, graves e esdrúxulas. 

 CCL, CAA 

EA.7.2 Coloca til, se é preciso, a 

determinadas palabras dun texto. 

 CCL, CAA 
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CA.15 Coñecer os principais textos da 

prosa medieval galego-portuguesa. 

EA.15.1 Sinala os textos que compoñen a 

prosa medieval galego-portuguesa. 

 CCL, CCEC, CAA 

 

CIENCIAS SOCIAIS/XEOGRAFÍA 

CA.1 Coñecer os elementos e factores 

da actividade económica. 

EA.1.1 Diferencia distintos aspectos 

acerca da actividade económica. 

CCL, CCSC, 

CMCT, C AA, 

CSIEE 

 

• Os axentes 

económicos. 

• Os factores 

produtivos. 

• A tecnoloxía. 

• Entender os 

elementos e factores 

da actividade 

económica. 

CA.2 Analizar as características de 

varios sistemas económicos. 

EA.2.1 Coñece e explica a teoría do 

liberalismo económico e a súa 

influencia posterior, a partir de 

diferentes fontes escritas e gráficas. 

CCL, CCSC, CAA Sistemas económicos. 

• Economía de 

subsistencia. 

• Liberalismo 

e economías 

planificadas. 

• A economía do ben 

común. 

• Diferenciar a 

existencia e 

características de 

distintos sistemas 

económicos. 

EA.2.2 Coñece a terminoloxía 

económica básica do capitalismo. 

CCL, CCSC, CMCT, 

CAA, CMCT 

EA.2.3 Explica o papel do Estado nunha 

economía planificada e sinala algúns 

exemplos. 

CCL, CCSC, CAA, 

CSIEE 

 

EA.2.4 Coñece e explica os obxectivos 

da economía do ben común. 

CCL, CCSC, CAA 

EA.2.5 Manexa gráficas e Internet, 

analiza os datos e extrae conclusións 

referidas á actualidade económica 

española. 

CCL, CCSC, 

CMCT, CAA, 

CSIEE 

CA.3 Interpretar a idea de 

desenvolvemento sostible e as súas 

implicacións. 

EA.3.1 Define desenvolvemento sostible e 

describe conceptos clave relacionados con 

el. 

CCL, CSC, CAA, 

CSIEE 

 

• O desenvolvemento 

sostible. 

• Definir 

desenvolvemento 

sostible e recoñecer os 

seus obxectivos. 

EA.3.2 Valora e propón actuacións 

acordes co desenvolvemento sostible. 

CCL, CCSC, CAA, 

CSIEE, CMCT 

CIENCIAS SOCIAIS/ HISTORIA 

CA.4 Comprender as causas que 

propiciaron as grandes expedicións 

xeográficas e coñecer os antecedentes. 

EA.4.1 Explica as causas que conduciron 

ás grandes expedicións xeográficas. 

CCL, CCSC, CAA 

 
• As grandes 

expedicións 

xeográficas. 

• Comprender as 

circunstancias que 

posibilitaron as 

grandes expedicións 

xeográficas. EA.4.2 Investiga en Internet e elabora 

unha ficha sinxela acerca da carabela. 

CCL, CCSC, CCD, CAA 

EA.4.3 Elabora un informe das viaxes de 

Marco Polo a partir de diversas fontes, 

como mapas e textos. 

CCL, CCSC, CMCT, CD, 

CAA, CSIEE 
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CA.5 Coñecer os principais navegantes 

portugueses e casteláns dos séculos XV e 

XVI, así como as súas expedicións, 

conquistas e consecuencias. 

EA.5.1 Recoñece as conquistas 

portuguesas e castelás, sinalando os 

seus protagonistas e identificando as 

rutas e territorios explorados. 

CCL, CAA, CMCT, CD, 

CAA, CSIEE 
• Os navegantes 

portugueses e 

casteláns. 

• A rivalidade entre 

casteláns e 

portugueses no 

proceso de conquista. 

• As viaxes de Colón. 

• A primeira volta ao 

mundo. 

• Identificar as rutas e 

os principais 

navegantes 

portugueses e 

casteláns dos séculos 

XV e XVI. 

• Comprender a 

rivalidade que xerou a 

conquista territorial 

entre España e 

Portugal. 

EA.5.2 Coñece e explica os conflitos 

entre España e Portugal derivados da 

conquista dos novos territorios. 

CCL, CCSC, CAA 

 

EA.5.3 Elabora un sinxelo informe da 

primeira volta ao mundo a partir de 

diversas fontes de información. 

 CCL, CCSC, CMCT, CD, 

CAA, CSIEE 

CA.6 Entender as consecuencias dos 

grandes descubrimentos, así como o 

proceso de conquista e colonización de 

América e as súas consecuencias. 

EA.6.1. Explica o proceso de conquista e 

colonización de América a partir de 

distintas fontes, como mapas e textos e as 

súas consecuencias. 

CCL, CSC, CMCT, 

CAA, C SIEE 

 

• As consecuencias 

dos grandes 

descubrimentos. 

• O proceso de 

conquista e 

colonización de 

América. 

• Recoñecer os trazos 

da conquista e 

colonización. 

EA.6.2 Sopesa diferentes interpretacións 

acerca da conquista e colonización de 

América. 

CCL, CSC, CMCT, CD, 

CAA, CSIEE 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/GRAMÁTICA 

CA.1 Recoñecer os diferentes tipos de 

sintagmas pola súa formación. 

EA.1.1 Recoñece o tipo de sintagma 

polos elementos que o constitúen, 

especialmente o seu núcleo. 

CCL, CAA • Os sintagmas 

(nominal, adxectival 

adverbial, verbal e 

preposicional). 

• A oración. O suxeito. 

• Coñecer a constitución 

dos diferentes 

sintagmas e a 

formación básica dunha 

oración cun sintagma 

nominal suxeito e un 

sintagma verbal 

predicado. 

• Recoñecer o suxeito 

nunha oración. 

CA.2 Crear oracións relacionando 

distintos tipos de sintagmas cun 

sintagma verbal. 

EA.2.1 Sabe crear oracións a partir dun 

sintagma verbal. 

CCL, CAA 

CA.3 Coñecer a regra da concordancia 

para identificar o suxeito nunha oración. 

EA.3.1 Relaciona suxeitos con 

predicados seguindo a regra da 

concordancia. 

CCL, CAA 

CA.4 Distinguir a presenza do suxeito, a 

súa ausencia como suxeito omitido e os 

casos de impersonalidade. 

EA.4.1 Identifica casos de presenza do 

suxeito e de omisión do suxeito nun 

texto dado. 

CCL, CAA 

EA.4.2 Recoñece casos de 

impersonalidade en enunciados dados. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/ORTOGRAFÍA 

CA.5 Recoñecer que o uso do til 

distingue significado. 

EA.5.1 Distingue, con axuda do 

dicionario, o uso dunha palabra polo 

significado que achega o seu til. 

 CCL, CAA • Palabras con 

ortografía dubidosa. 

• Coñecer algúns casos 

dubidosos na escritura 

de palabras usuais. 

CA.6 Coñecer a correcta escritura de 

palabras homófonas, parónimas, 

rematadas en d/z e rematadas en -ción 

ou en -cción. 

EA.6.1 Escribe correctamente, con axuda 

do dicionario, palabras que formulan 

dúbidas ortográficas. 

CCL, CD 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LÉXICO 

CA.7 Coñecer as relacións que 

establecen as palabras dentro dun texto, 

os seus significados denotativos e 

connotativos, e a substitución dalgunhas 

por eufemismos. 

EA.7.1 Identifica nun texto a relación de 

hiperónimos e hipónimos, o significado 

denotativo e connotativo das palabras, e a 

relación que establecen en campos 

semánticos e familias léxicas. 

CCL • As relacións 

semánticas: 

hiperónimos e 

hipónimos, campos 

semánticos e familias 

léxicas. 

• Denotación e 

connotación. 

• Tabú e eufemismo. 

• Coñecer as relacións 

de significado que se 

dan entre un 

hiperónimo e os seus 

hipónimos, e as 

palabras dun campo 

semántico ou unha 

familia léxica. 

• Distinguir o significado 

denotativo do 

EA.7.2 Coñece o concepto de tabú e 

sabe que eufemismos se utilizan para 

substituílos. 

CCL 
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EA.7.3 Crea campos semánticos e 

familias léxicas. 

CCL, CCSC, CSIEE 
connotativo, 

así como o uso de 

eufemismos na lingua. 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LITERATURA 

CA.8 Recoñecer temas e formas en 

textos renacentistas. 

EA.8.1 Recoñece a intención épica e a 

oitava real nun poema de Ercilla. 

CCL, CCEC • A literatura 

renacentista: formas e 

temas. 

• A narrativa no 

Renacemento. 

• Lazarillo de Tormes. 

• Coñecer as novidades 

en temas e formas que 

aparecen durante o 

Renacemento, 

afondando no xénero 

narrativo e, en especial, 

no estudo de Lazarillo 

de Tormes. 

EA.8.2 Identifica o marco bucólico, o 

tópico e a mensaxe do emisor, e a 

estanza nun poema de Garcilaso de la 

Vega. 

CCL, CCEC 

CA.9 Recoñecer os trazos máis 

sobresaíntes da narrativa idealista do 

Renacemento. 

EA.9.1 Le e comprende fragmentos da 

narrativa idealista do Renacemento 

e recoñece neles os condicionantes 

narrativos e os seus valores idealistas. 

CCL, CCEC, CAA 

CA.10 Coñecer en profundidade 

Lazarillo de Tormes e aplicar estes 

coñecementos no comentario de tres 

fragmentos da novela. 

EA.10.1 Le e comprende algúns 

fragmentos de Lazarillo de Tormes para 

aplicar os seus coñecementos sobre esta 

novela picaresca e valorar a súa 

transcendencia. 

 CCL, CCEC, CAA 

CA.11 Xustificar a pertenza dun texto á 

súa corrente literaria renacentista. 

EA.11.1 Coñece os trazos que permiten 

xustificar a pertenza dun texto á súa 

corrente renacentista. 

CCL, CAA 

 

 

 

Unidade 3 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 
CONTIDOS 

 
OBXECTIVOS 

COMUNICACIÓN/COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN 

CA.1 Ler e comprender un texto. EA.1.1 Comprende o sentido global 

dun texto, identificando a intención 

comunicativa e a súa información 

relevante. 

CCL, CD, CSIEE, CSC • Lectura. • Comprender un texto a 

partir da súa lectura 

previa e analítica para 

extraer información, e 

producir textos escritos 

e orais 

a partir da 

documentación e da 

experiencia persoal. 

CA.2 Interpretar e producir textos 

escritos. 

EA.2.1 Escribe un texto narrativo sobre a 

consecución de retos. 

CCL, CSIEE • Comprensión e 

interpretación textual. 

CA.3 Producir textos orais. EA.3.1 Prepara información para 

participar nun faladoiro sobre os 

reporteiros/as de guerra. 

CCL, CSIEE • Expresión oral e 

escrita. 

 

COMUNICACIÓN/COMUNICACIÓN 

CA.4 Recoñecer o valor creativo e 

comunicativo dunha imaxe en 

fotogramas, secuencias narrativas, 

anuncios publicitarios e fotografías de 

prensa. 

EA.4.1 Recoñece o plano e o ángulo 

dunha imaxe e sabe manipulalos nunha 

secuencia narrativa. 

  CCL, CCEC, CD, CSIEE,   

CAA 
• A comunicación da 

imaxe. 

• A interpretación 

dunha imaxe. 

• A televisión. 

• Valorar os aspectos 

comunicativos da 

imaxe, interpretando 

algúns dos seus 

recursos técnicos 

e comunicativos 

(planos, ángulos); 

coñecer os variados 

programas que se 

emiten na televisión. 

EA.4.2 Analiza un anuncio publicitario.   CCL, CAA 

EA.4.3 Redacta un pé de foto para completar 

o signifi dunha fotografía. 

CCL, CAA 

CA.5 Valorar os contidos que se ofrecen 

nos programas de televisión. 

EA.5.1 Le un texto para axuizar 

criticamente os contidos dalgúns 

programas. 

CCL 
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EA.5.2 Analiza un telexornal e compara 

os seus contidos cos dun xornal. 

CCL, CAA 

CA.6 Comparar o medio televisivo con 

outros medios estudados (radio e prensa). 

EA.6.1 A partir das vantaxes que 

ofrecen, compara diferentes medios 

(televisión, radio e prensa). 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/GRAMÁTICA 

CA.1 Recoñcer as formas do pronome 

persoal tónico. 

EA.1.1 Localiza os pronomes persoais 

tónicos presentes nun texto. 

CCL, CAA • O pronome persoal 

tónico. 

• O pronome persoal 

tónico nas 

comparativas. 

• Contracción do 

pronome persoal 

tónico coas 

preposicións. 

• Recoñecer as formas 

do pronome persoal 

tónico. 

• Coñecer as 

particularidades do 

pronome persoal 

tónico formando 

parte do segundo 

termo dunha 

comparación. 

• Coñecer as 

contraccións do 

pronome persoal 

tónico coas 

preposicións de e en. 

• Recoñecer as formas 

do pronome persoal 

átono. 

EA.1.2 Coloca o pronome persoal tónico 

adecuado en enunciados dados. 

 CCL, CAA 

CA.2 Coñecer as particularidades do 

pronome persoal tónico formando parte do 

segundo termo dunha comparación. 

EA.2.1 Forma enunciados comparativos 

substituíndo os suxeitos das oracións por 

pronomes. 

CCL, CAA 

CA.3 Coñecer as contraccións do 

pronome persoal tónico coas 

preposicións de e en. 

EA.3.1 Escribe as contraccións adecuadas 

para completar enunciados dados. 

CCL, CAA 

CA.4 Recoñcer as formas do pronome 

persoal átono. 

EA.4.1 Localiza os pronomes persoais 

átonos presentes nun texto e clasifícaos 

segundo o xénero, o número e a persoa. 

CCL, CAA 

EA.4.2 Emprega con corrección en 

enunciados as formas te/che da 

segunda persoa de singular. 

 CCL, CAA 

CA.5 Coñecer e empregar con 

corrección as regras da colocación do 

pronome átono no enunciado. 

EA.5.1 Explica a colocación dos 

pronomes átonos nun texto. 

CCL, CAA 

EA.5.2 Coloca en enunciados os pronomes 

átonos máis axeitados antes ou despois do 

verbo, segundo corresponda. 

 CCL, CAA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/ORTOGRAFÍA 

CA.6 Coñecer e aplicar as regras de 

acentuación ortográfica das palabras 

compostas. 

EA.6.1 Acentúa correctamente palabras 

compostas dadas. 

CCL, CAA • A acentuación das 

palabras compostas. 

• O til diacrítico. 

• Coñecer e aplicar as 

regras de acentuación 

ortográfica das palabras 

compostas. 

• Coñecer e aplicar 

o emprego do til 

diacrítico. 

CA.7 Coñecer e aplicar o emprego do til 

diacrítico. 

EA.7.1 Explica o motivo polo que 

determinadas palabras dun texto levan til 

diacrítico. 

CCL, CAA 

EA.7.2 Indica os significados de pares 

diacríticos e escribe enunciados onde 

use os termos de cada parella. 

CCL, CAA 

EA.7.3 Indica se deben levar til diacrítico 

ou non determinadas palabras destacadas 

nun texto. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LINGUA E SOCIEDADE 

CA.8 Recoñecer e superar os prexuízos 

lingüísticos asociados á lingua galega. 

CA.8.1 Coñece e explica o concepto de 

prexuízo lingüístico e aplícao ao caso 

galego. 

CCL, CAA, CCSC • Linguas en contacto: 

os prexuízos 

lingüísticos. 

• Recoñecer e superar os 

prexuízos lingüísticos 

asociados á lingua 

galega. 

CA.8.2 Deduce o proceso de formación 

de prexuízos lingüísticos cara á lingua 

galega a través da análise da lingua 

maioritaria das clases sociais e as súas 

connotacións. 

CCL, CAA, CCSC 
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CA.8.3 Analiza os prexuízos lingüísticos 

asociados ao galego en función da idade 

dos falantes e en función do tamaño dos 

municipios, a partir da análise de gráficos 

dados. 

CCL, CAA, CCSC, 

CMCT 

CA.8.4 Reflexiona sobre os prexuízos 

lingüísticos asociados ao tipo de falante e 

ao hábitat. 

CCL, CAA, CCSC 

CA.8.5 Reflexiona sobre os prexuízos 

lingüísticos que se asocian aos tipos de 

falante e aos hábitats e tenta desmontar 

eses prexuízos utilizando argumentos 

baseados na propia experiencia ou en 

datos xa estudados. 

CCL, CAA, CSC, 

CMCT 

CA.8.6 Analiza os comportamentos 

lingüísticos de determinados falantes e 

indica os prexuízos que agochan. 

CCL, CAA, CCSC 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LITERATURA 

CA.9 Coñecer o contexto social e cultural 

dos denominados Séculos Escuros (XV-

XVIII) e as mostras literarias conservadas, 

con especial mención 

á importancia dos ilustrados na 

recuperación do idioma galego. 

EA.9.1 Coñece o contexto socio- 

-histórico dos Séculos Escuros e sinala a 

importancia dos ilustrados galegos para a 

recuperación do idioma, e cita algúns 

deles. 

CCL, CCEC • Os Séculos Escuros e 

os precursores. 

• O Rexurdimento. 

• Coñecer o contexto 

social e cultural dos 

denominados Séculos 

Escuros (XV-XVIII) e 

as mostras literarias 

conservadas, con 

especial mención 

á importancia dos 

ilustrados na 

recuperación do 

idioma galego. 

• Coñecer as 

características 

xerais da etapa do 

Prerrexurdimento e 

os denominados 

precursores. 

• Coñecer o contexto 

socio-histórico do 

Rexurdimento e 

o nacemento do 

galeguismo. 

• Coñecer os principais 

autores e obras do 

Rexurdimento. 

CA.10 Coñecer as características xerais 

da etapa do Prerrexurdimento e os 

denominados precursores. 

EA.10.1. Sinala as características 

comúns dos precursores. 

CCL, CCEC 

CA.11 Coñecer o contexto socio- 

histórico do Rexurdimento e o 

nacemento do galeguismo. 

EA.11.1 Coñece o fito que marcou o 

comezo do Rexurdimento, en que 

consistiu esta etapa e as principais 

figuras. 

CCL, CCEC 

CA.12 Coñecer os principais autores e 

obras do Rexurdimento. 

EA.12.1 Analiza a voz narradora e o 

tema en fragmentos de O catecismo do 

labrego, como exemplo literario da 

época. 

CCL, CCEC 

CIENCIAS SOCIAIS/XEOGRAFÍA 

CA.1 Identificar as actividades 

económicas do sector primario. 

EA.1.1 Identifica os elementos naturais e 

humanos das paisaxes agrarias. 

CCL, CCSC, CMCT, 

CAA, 

CSIEE, CCEC,  

 CSIEE 

• O sector primario: 

agricultura e paisaxes, 

gandaría e tipos de 

gando, explotación 

forestal e pesca. 

• Distinguir todas as 

actividades económicas 

do sector primario e as 

súas características. 

EA.1.2 Analiza unha noticia de 

actualidade acerca da agricultura. 

CCL, CCSC, CD, 

CAA, CSIEE 

EA.1.3 Localiza os diferentes tipos de 

paisaxes agrarias. 

CCL, CCSC, CMCT, 

CAA 

EA.1.4 Sitúa as principais rexións 

gandeiras, o tipo de gandaría e as 

especies gandeiras. 

CCL, CSC, CMCT, 

C AA 
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EA.1.5 Identifica sobre un gráfico de barras 

os países consumidores de carne, os países 

produtores de gando e a carne máis 

consumida. 

CCL, CSC, CMCT, 

CAA, C SIEE 

EA.1.6 Explica as características 

principais da explotación forestal. 

CCL, CSC, CAA,  CCL, 

CSC, CD, CAA  

EA.1.7 Expón os trazos principais da 

actividade pesqueira. 

CCL, CCSC, CAA, 

CMCT, CD, CIEE 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

  

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

CIENCIAS SOCIAIS/HISTORIA 

CA.2 Recoñecer os trazos característicos 

das monarquías da Idade Moderna. 

EA.2.1 Distingue os instrumentos de 

poder das monarquías autoritarias. 

CCL, CSC, CMCT, 

CAA, C SIEE 
• As monarquías 

autoritarias. 

• A unión dinástica de 

Castela e Aragón. 

• A expansión territorial 

de Castela e Aragón. 

• Economía, sociedade 

e cultura durante 

o goberno dos Reis 

Católicos. 

• Consecuencias do 

reinado dos Reis 

Católicos en Galicia. 

• Comprender as 

características 

das monarquías 

autoritarias, os seus 

instrumentos de poder, 

a súa evolución e as 

diferenzas 

coas monarquías 

medievais. 

• Coñecer os principais 

feitos do reinado dos 

Reis Católicos e a súa 

política interior 

e de expansión 

territorial, así como as 

consecuencias do seu 

reinado en Galicia. 

CA.3 Analizar o reinado dos Reis 

Católicos e as súas consecuencias para 

Galicia. 

EA.3.1 Identifica a política matrimonial 

dos Reis Católicos e a súa 

transcendencia. 

CSC, CAA, CSIEE, CCL 

EA.3.2 Explica a política de expansión 

territorial dos Reis Católicos. 

 CCL, CSC, CAA, CSIEE, 

, CD 

 

EA.3.3 Recoñece a política económica, 

social e cultural desenvolvida polos Reis 

Católicos e as consecuencias que tivo para 

Galicia. 

CCL, CCSC, CAA, 

CSIEE, CD 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/GRAMÁTICA 

CA.1 Recoñecer o suxeito e o predicado 

en oracións. 

EA.1.1 Identifica o suxeito e o predicado 

en oracións dadas ou en oracións 

destacadas nun texto. 

CCL • A oración: o 

predicado. 

• Os complementos 

verbais: o atributo 

e o complemento 

predicado. 

• Recoñecer o predicado 

nunha oración e 

distinguir se é nominal 

ou verbal. 

• Diferenciar o uso 

dun atributo e dun 

complemento 

predicativo nunha 

oración. 

CA.2 Distinguir predicados nominais de 

predicados verbais. 

EA.2.1 Identifica os predicados nominais e 

os verbais nun texto. 

 CCL, CAA 

EA.2.2 Valora a presenza de predicados 

nominais nos textos descritivos. 

 CCL, CAA 

EA.2.3 Completa un texto con verbos 

predicativos. 

CCL. CAA 

EA.2.4 Coñece o uso de ser e estar como 

verbos predicativos. 

CCL, CAA 

CA.3 Distinguir o uso dun atributo e 

dun complemento predicativo. 

EA.3.1 Recoñece os predicados nominais e 

os seus atributos nas oracións dun texto. 

CCL, CAA 

EA.3.2 Recoñece o atributo e a súa 

formación en oracións dadas. 

CCL, CAA 

EA.3.3 Recoñece o uso do complemento 

predicativo, distíngueo do atributo 

e crea oracións con estas funcións 

sintácticas. 

 CCL, CAA, CSIEE 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/ORTOGRAFÍA 
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CA.4 Xustificar as regras ortográficas da 

escritura de maiúsculas e aplicar estes 

coñecementos. 

EA.4.1 Explica as normas na escritura de 

palabras con maiúsculas dadas. 

CCL, CAA • A s letras maiúsculas. • Coñecer e aplicar as 

normas da escritura das 

letras maiúsculas. 

EA.4.2 Aplica os seus coñecementos 

para escribir palabras con maiúsculas. 

CCL, CSIEE 
 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LÉXICO 

CA.5 Investigar en fontes diversas para 

coñecer a orixe dalgunhas palabras do 

castelán actual. 

EA.5.1 Coñece a orixe de voces 

prerromanas, voces patrimoniais, 

xermanismos, arabismos e 

americanismos. 

CCL, CD, CAA 
• A orixe das palabras 

en castelán desde a 

época prerromana e a 

incorporación 

histórica de préstamos 

(xermanismos, 

arabismos e 

americanismos). 

• Valora a riqueza do 

corpus léxico castelán, 

coñecendo a súa orixe e 

a incorporación de 

préstamos debido a 

razóns históricas. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LITERATURA 

CA.6 Comprender a poesía do 

Renacemento a partir do contexto e a vida 

dos seus autores, e da evolución de temas 

e formas neste período. 

EA.6.1 Le e comprende un soneto de 

Garcilaso de la Vega para recoñecer o 

seu tema mitolóxico e a súa forma. 

CCL, CCEC • A poesía renacentista: 

Garcilaso de la Vega, 

Frei Luis de León e San 

Juan de la Cruz. 

• O teatro renacentista. 

• Coñecer a vida e o 

contexto dos poetas 

renacentistas para 

comprender os temas e 

as formas da súa 

poesía. 

• Coñecer a evolución 

do teatro durante 

o Renacemento e a 

importancia que 

este adquire como 

espectáculo a partir 

da creación dos 

currais de comedias. 

EA.6.2 Le e comprende o contido dun 

fragmento dunha égloga de Garcilaso de 

la Vega para xustificar o seu xénero e a 

súa forma, e recoñecer algunhas figuras 

literarias. 

CCL, CCEC 

EA.6.3 Le e comprende o contido dunhas 

liras de Frei Luis de León para xustificar 

o seu tópico e a súa forma, e recoñecer 

algunhas figuras literarias. 

CCL, CCEC 

EA.6.4 Le e comprende unhas liras de San 

Juan de la Cruz para xustificar a súa 

ambientación bucólica, os seus sentimentos 

e a súa experiencia mística. 

CCL, CCEC 

EA.6.5 Realiza un estudo comparativo 

entre os tres poetas estudados no 

Renacemento. 

CCL, CAA 

CA.7 Valorar a vixencia actual que teñen 

os tópicos renacentistas. 

EA.7.1 Actualiza os tópicos carpe diem e 

beatus ille. 

CCL, CAA 

CA.8 Coñecer a evolución que 

experimenta o teatro no Renacemento, 

algúns xéneros novos como os pasos, o 

lugar da representación e o espectáculo en 

xeral. 

EA.8.1 Le o fragmento dun paso de 

Lope de Rueda para recoñecer nel as 

esixencias deste xénero. 

CCL, CCEC 

EA.8.2 Recoñece as partes dun curral de 

comedias e descobre semellanzas e 

diferenzas cos teatros actuais. 

 CCL, CCEC 

 

 

 

Unidade 4 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

COMUNICACIÓN/COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN 

CA.1 Ler e comprender un texto. EA.1.1 Comprende o sentido global 

dun texto, identificando a intención 

comunicativa e a súa información 

relevante. 

CCL, CSIEE • Lectura. 

• Comprensión e 

interpretación textual. 

• Expresión escrita. 

• Comprender un texto a 

partir da súa lectura 

previa e analítica para 

extraer información, e 



 

180  

CA.2 Interpretar e producir textos 

escritos. 

EA.2.1 Escribe un texto asociado ás súas 

ideas sobre a loita por un ideal. 

CCL, CSIEE 
producir textos escritos 

a partir da propia 

experiencia. 

COMUNICACIÓN/COMUNICACIÓN 

CA.3 Recoñecer secuencias narrativas, 

descritivas e dialogadas nun texto. 

EA.3.1 Le unha reportaxe e xustifica a 

presenza da narración, da descrición e do 

diálogo polos seus trazos lingüísticos e 

estruturais. 

CCL, CAA • A narración. 

• Estrutura e trazos 

lingüísticos dos textos 

narrativos. 

• A descrición. 

• Estrutura e trazos 

lingüísticos dos textos 

descritivos. 

• O diálogo. 

• Coñecer as 

características da 

narración, a descrición e 

o diálogo para 

recoñecer estas 

tipoloxías en textos de 

ámbito non literario. 
EA.3.2 Utiliza o recoñecemento da 

narración, a descrición e o diálogo para 

escribir un texto heteroxéneo. 

CCL, CAA 

CA.4 Recoñecer a tipoloxía descritiva en 

textos de ámbito académico e en textos 

literarios. 

EA.4.1. Le un texto académico e 

científico para xustificar a súa tipoloxía 

descritiva. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/GRAMÁTICA 

CA.1 Recoñecer a categoría gramatical 

verbo, a súa concordancia co suxeito 

e as partes básicas: tema (raíz e vogal 

temática) e sufixos flexionais (modo- 

-temporal e número-persoal). 

EA.1.1 Sinala nun texto os suxeitos de 

determinados verbos destacados, tendo en 

conta a concordancia. 

CCL, CAA • Tipos de palabras: o 

verbo. 

• O modo e o tempo. 

• As alternancias 

vocálicas. 

• Os verbos irregulares. 

• Recoñecer a categoría 

gramatical verbo, a súa 

concordancia co 

suxeito e as partes 

básicas: tema (raíz 

e vogal temática) e 

sufixos flexionais 

(modo-temporal e 

número-persoal). 

• Recoñecer e empregar 

con corrección os 

modos e tempos 

verbais. 

• Coñecer os tres 

modelos de 

conxugación dos 

verbos irregulares 

que presentan 

alternancias vocálicas. 

• Diferenciar os verbos 

regulares dos 

irregulares. 

EA.1.2 Descompón morfoloxicamente 

determinadas formas verbais. 

CCL, CAA 

CA.2 Recoñecer e empregar con 

corrección os modos e tempos verbais. 

EA.2.1 Redacta enunciados que conteñan 

determinadas formas verbais en modo 

subxuntivo. 

CAA, 

EA.2.2 Indica o modo e o tempo de 

determinadas formas verbais. 

CCL, CAA 

CA.3 Coñecer os tres modelos de 

conxugación dos verbos irregulares que 

presentan alternancias vocálicas. 

EA.3.1 Reescribe un texto conxugando en 

presente de indicativo determinados 

verbos en infinitivo que presentan 

alternancias vocálicas. 

CCL, CAA 

 

 

 

 

 

EA.3.2 Recoñece a diferenza de 

pronuncia e/o semiaberto ou semipechado 

en determinados verbos da segunda 

conxugación, como comer. 

  CCL, CAA 

CA.4 Diferenciar os verbos regulares dos 

irregulares. 

EA.4.1 Clasifica determinados verbos en 

regulares e irregulares e conxuga os 

irregulares no tempo e modo indicados. 

CCL, CAA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/ORTOGRAFÍA 

CA.5 Coñecer e aplicar con corrección as 

normas de uso das grafías b/v, c/z/q e h. 

EA.5.1 Completa un texto escribindo as 

grafías b ou v e c/z/q que faltan. 

CCL, CAA • Uso das grafías b/v, 

c/z/q e h. 

• Coñecer e aplicar con 

corrección as normas de 

uso das grafías b/v, 

c/z/q e h. EA.5.2 Completa as palabras que se 

corresponden con determinadas 

definicións e que poden presentar 

dúbidas en canto ao uso das grafías 

estudadas. 

CCL, CAA 

EA.5.3 En determinados enunciados, 

introduce a grafía h nas palabras que o 

precisen. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LÉXICO 

CA.6 Coñecer a procedencia da maior 

parte do léxico galego e a súa evolución ao 

longo do tempo, diferenciando voces 

patrimoniais, semicultismos, cultismos e 

neoloxismos. 

EA.6.1 Define palabra patrimonial, 

cultismo e semicultismo. 

CCL, CAA • Voces patrimoniais, 

semicultismos, 

cultismos e 

neoloxismos. 

• Coñecer a procedencia 

da maior parte do léxico 

galego e a súa 

evolución ao longo do 

tempo, diferenciando 

voces patrimoniais, 

semicultismos, 

cultismos e 

EA.6.2 Busca a etimoloxía de 

determinadas palabras dun texto e 

clasifícaas en patrimoniais, semicultas e 

cultas. 

CCL, CAA 
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EA.6.3 Descobre que palabras 

patrimoniais proceden de determinados 

étimos latinos, tendo en conta as 

principais evolucións do paso do latín ao 

galego estudadas. 

CCL, CAA 
neoloxismos. 

EA.6.4 Indica as formas correctas en 

pares léxicos dados. 

CCL, CAA 

EA.6.5 Escribe cultismos emparentados 

con determinadas palabras patrimoniais. 

CCL. CAA 

EA.6.6 Relaciona palabras con 

determinados étimos latinos. 

CCL, CAA 

EA.6.7 Xustifica se determinados 

préstamos son necesarios ou 

innecesarios. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LITERATURA 

CA.7 Comprender o significado da 

obra de Rosalía de Castro a partir do 

contexto e da vida da autora. 

EA.7.1 Describe o papel de Rosalía de 

Castro dentro do Rexurdimento. 

CCEC, CCL, CAA • Rosalía de Castro. 

• Aspectos biográficos 

e obra. 

• Rosalía como muller 

escritora. 

• O significado da obra 

galega de Rosalía de 

Castro. 

• Cantares gallegos e 

Follas novas. 

• Claves da poesía 

rosaliana. 

• Comprender o 

significado da obra de 

Rosalía de Castro a 

partir do contexto e da 

vida da autora. 
EA.7.2 Sinala as intencións da escrita 

de Rosalía de Castro explicadas nos 

prólogos dos seus dous poemarios 

escritos en galego. 

CCEC, CCL, CAA 

EA.7.3 A partir dun fragmento do ensaio 

As literatas, reflexiona sobre as 

dificultades ás que tivo que enfrontarse 

Rosalía de Castro polo simple feito de ser 

unha muller escritora. 

CCEC, CCL, CAA 

EA.7.4 Sinala as características comúns e 

distintivas de Cantares gallegos e Follas 

novas. 

CCEC, CCL, CAA 

EA.7.5 Analiza e comenta diferentes 

aspectos dos poemas «Tecín soia a miña 

tea» e «Negra sombra». 

CCEC, CCL, CAA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

CIENCIAS SOCIAIS/XEOGRAFÍA 

CA.1 Definir e clasificar as actividades 

do sector secundario. 

EA.1.1 Define, clasifica e explica as 

actividades do sector secundario. 

CCL, CCSC, CAA • O sector secundario. • Identificar e recoñecer 

as actividades do sector 

secundario. 

CA.2 Explicar as características e a 

localización dos recursos minerais e das 

fontes de enerxía. 

EA.2.1 Le e resume un texto acerca da 

localización dos recursos minerais e das 

fontes de enerxía do planeta. 

 CCL, CCSC, CAA 

 
• A actividade mineira e 

as fontes de enerxía. 

• Coñecer a distribución 

mundial dos principais 

recursos minerais e 

fontes de enerxía. 

CA.3 Identificar os trazos principais da 

actividade industrial. 

EA.3.1 Expón os elementos e os tipos de 

industria e de paisaxes industriais. 

CCL, CCSC, CMCT, 

CAA, 

CSIEE, CCEC 

• A actividade 

industrial: elementos, 

tipos e paisaxes. 

• Distinguir os 

elementos e os tipos 

de industria e de 

paisaxes industriais. 

CA.4 Diferenciar as principais áreas 

industriais do mundo, así como as súas 

características. 

EA.4.1 Explica as características das 

grandes potencias industriais do 

mundo. 

 CCL, CCSC, CAA • Grandes áreas 

industriais do mundo. 

• Coñecer as grandes 

potencias industriais 

do mundo. 

CA.5 Explicar en que consiste a 

deslocalización industrial. 

EA.5.1 Razoa que é a deslocalización 

industrial e as súas características. 

CCL, CCSC, CAA, 

CSIEE, 

CCEC 

• A deslocalización 

industrial. 

• Definir e entender 

a deslocalización 

industrial. 

CA.6 Entender a importancia de alcanzar 

un modelo industrial sostible. 

EA.6.1 Valora e explica as medidas que 

se poden tomar para levar a cabo unha 

industria sostible. 

CCL, CCSC, CAA • Reconversión e 

industria sostible. 

• Explicar en que 

consiste a industria 

sostible. 
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CA.7 Comprender a importancia do 

sector da construción. 

EA.7.1 Investiga acerca da construción de 

infraestruturas relacionadas co auxe da 

construción. 

CCL, CCSC, CCD, 

CAA, CSIEE, 

CCEC 

• A construción. • Expoñer as 

características da 

construción e os 

principios de 

sostibilidade. EA.7.2 Coñece as medidas para chegar a 

un modelo de construción sostible. 

CCL, CCSC, CAA 

CIENCIAS SOCIAIS/HISTORIA 

CA.8 Explicar as características dos 

reinados da Austria no século XVI en 

España. 

EA.8.1 Coñece os principais 

acontecementos históricos do reinado de 

Carlos I. 

 CCL, CSC, CCMCT, 

CAA, CSIEE 
• O reinado de Carlos I e 

de Filipe II. 

• Comprender as 

características do 

reinado da Austria 

española Carlos V 

e Filipe II: política 

interior e exterior. 

EA.8.2 Recoñece os principais 

acontecementos históricos do reinado de 

Filipe II. 

CCL, CCSC, CD, CAA, 

CCEC 

CA.9 Analizar as causas e consecuencias 

da Reforma protestante e da 

Contrarreforma católica. 

EA.9.1 Identifica os motivos que 

provocaron a Reforma e a súa expansión 

por Europa (Lutero, Calvino e 

anglicanismo). 

CCL, CCSC, CAA 

 
• Reforma e 

Contrarreforma. 

• Coñecer as causas e 

consecuencias da 

Reforma (Lutero, 

Calvino e 

anglicanismo) e da 

Contrarreforma. 

EA.9.2 Expón o contido da 

Contrarreforma. 

CCL, CCSC, CD, CAA 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/GRAMÁTICA 

CA.1 Distinguir o uso dun complemento 

directo e dun complemento indirecto. 

EA.1.1 Recoñece en enunciados e en 

textos sintagmas que funcionan como 

complemento directo e indirecto. 

CL, CAA • Os complementos 

verbais: complemento 

directo, indirecto, 

circunstancial e 

preposicional de 

réxime. 

• Recoñecer e distinguir 

o uso dun 

complemento directo e 

un complemento 

indirecto. 

• Recoñecer e 

distinguir o uso 

dun complemento 

circunstancial e un 

complemento 

preposicional de 

réxime. 

EA.1.2 Recoñece en pronomes a súa 

función de complemento directo e 

indirecto. 

CCL 

CA.2 Distinguir o uso dun complemento 

circunstancial e un complemento 

preposicional de réxime. 

EA.2.1 Recoñece en enunciados e en 

textos a existencia de complementos 

circunstanciais e de réxime. 

 CCL, CAA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/ORTOGRAFÍA 

CA.3 Recoñecer as diferenzas de 

significado que achega o uso dos signos de 

puntuación na comunicación. 

EA.3.1 Distingue significados polo uso 

dos signos de puntuación. 

CCL • Os signos de 

puntuación. 

• Coñecer as normas do 

uso dos signos de 

puntuación e valorar a 

coherencia que achega 

o seu uso correcto na 

escritura de textos. 
CA.4 Recoñecer os usos que teñen os 

signos de puntuación na escritura de 

textos e aplicalos. 

EA.4.1 Aplica a xustaposición, recoñece 

figuras literarias vinculadas co uso dos 

signos de puntuación e crea un texto a 

partir dos seus coñecementos. 

CCL 

EA.4.2 Opina sobre a escritura de SMS 

fronte a outros textos escritos. 

CCL, CCSC 

EA.4.3 Reflexiona sobre a importancia 

que ten o correcto uso dos signos de 

puntuación na correcta comunicación. 

 CCL, CAA, CCSC 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LÉXICO 

CA.5 Investigar en fontes diversas para 

coñecer a orixe dalgunhas palabras do 

EA.5.1. Coñece a orixe de italianismos, 

galicismos e anglicismos. 

CCL • A incorporación de 

préstamos ao castelán a 

• Valora a riqueza 

do corpus léxico 
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castelán actual. 
EA.5.2 Reflexiona sobre a necesidade ou 

non de anglicismos na nosa lingua. 

CCL, CAA, CSIEE 
partir do Século de 

Ouro (italianismos, 

galicismos, anglicismos 

e outros). 

castelán, coñecendo a 

incorporación de 

préstamos debido a 

razóns históricas. 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LITERATURA 

CA.6 Recoñecer a personalidade de 

Cervantes e as súas vivencias na lectura de 

varios fragmentos das súas obras. 

EA.6.1 Investiga para coñecer a vida de 

Cervantes. 

CCL, CD • Miguel de Cervantes. 

A súa obra poética e 

dramática. 

• A obra narrativa de 

Cervantes. 

• Don Quijote de la 

Mancha. 

• Coñecer a vida e o 

contexto de Miguel 

de Cervantes para 

comprender a 

súa obra poética, 

dramática e narrativa, 

con especial atención 

ao Quijote. 

EA.6.2 Comprende nun poema de 

Cervantes a mensaxe e recoñece nel 

sentimentos que son universais. 

CCL, CCEC 

EA.6.3 Le e comprende un fragmento de 

El retablo de las maravillas para 

recoñecer a crítica que fai o autor a unha 

sociedade hipócrita, e dramatízao. 

CCL, CCEC 

EA.6.4 Le e comprende un fragmento de 

El coloquio de los perros para recoñecer a 

crítica que fai o autor a algúns aspectos da 

súa sociedade. 

CCL, CCEC 

EA.6.5 Clasifica as obras estudadas de 

Cervantes polos xéneros aos que 

pertencen. 

CCL, CAA 

 

 

Unidade 5 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

COMUNICACIÓN/COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN 

CA.1 Ler e comprender un texto. EA.1.1 Comprende o sentido global 

dun texto, identificando a intención 

comunicativa e a súa información 

relevante. 

 CCL, CD, CSIEE, 

CSC 
• Lectura. 

• Comprensión e 

interpretación textual. 

• Expresión oral e 

escrita. 

• Comprender un texto a 

partir da súa lectura 

previa e analítica para 

extraer información, e 

producir textos escritos 

e orais 

a partir da 

documentación e da 

experiencia persoal. 

CA.2 Producir textos orais. EA.2.1 Relata os posibles sentimentos das 

protagonistas dun texto e pensa en 

situacións semellantes que poidan estar a 

padecer persoas na actualidade. 

CCL, CSIEE 

EA.2.1 Relata oralmente argumentos de 

novelas e películas. 

 CCL, CSIEE 

EA.2.2 Opina sobre o mellor medio de 

transporte. 

CCL, CSIEE 

COMUNICACIÓN/COMUNICACIÓN 

CA.3 Coñecer a organización de ideas e 

as características lingüísticas da 

tipoloxía expositiva. 

EA.3.1 Le un texto expositivo de ámbito 

académico e sabe como se organizaron as 

súas ideas. 

CCL, CAA • A exposición. 

• A estrutura dun texto 

expositivo. 

• As características 

lingüísticas dun texto 

expositivo. 

• Coñecer as 

características dos 

textos expositivos 

para recoñecelas en 

textos de ámbito 

académico e 

xornalístico. 

EA.3.2 Le un texto expositivo de ámbito 

xornalístico e recoñece nel as súas 

características lingüísticas. 

CCL, CAA 

EA.3.3 Coñece os trazos básicos dun texto 

expositivo e localiza un académico para 

xustificar esta tipoloxía. 

CCL, CAA 

CA.4 Escribir un texto expositivo. EA.4.1 Escribe un texto expositivo 

atendendo á súa estrutura e ás súas 

características lingüísticas. 

CCL, CSIEE 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/GRAMÁTICA 

CA.1 Recoñece as formas nominais do 

verbo. 

EA.1.1 Identifica as formas de infinitivo, 

xerundio e participio nun texto. 

CCL, CAA • Tipos de palabras: o 

verbo. 

• Recoñece as formas 

nominais do verbo. 
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EA.1.2 Coñece os participios regulares e 

irregulares de determinados verbos. 

CCL, CAA • Formas nominais do 

verbo. 

• O infinitivo 

conxugado. 

• As perífrases verbais e 

os seus valores. 

• Recoñece e usa 

adecuadamente as 

formas do infinitivo 

conxugado. 

• Recoñece as perífrases 

verbais e os seus 

valores. 

CA.2 Recoñece e usa adecuadamente as 

formas do infinitivo conxugado. 

EA.2.1 Completa enunciados coas 

formas de infinitivo conxugado 

correctas. 

CCL, CAA 

EA.2.2 Conxuga o infinitivo nunha 

cláusula dada para que se refira a cada 

unha das persoas gramaticais. 

CCL, CAA 

EA.2.3 Introduce o infinitivo conxugado 

nos enunciados que sexa posible, facendo 

os cambios necesarios. 

CCL, CAA 

CA.3 Recoñece as perífrases verbais e os 

seus valores. 

EA.3.1 Identifica as perífrases verbais en 

textos e indica o seu valor. 

CCL, CAA 

EA.3.2 Introduce determinadas perífrases 

verbais en enunciados dados. 

CCL, CAA 

EA.3.3 Constrúe enunciados con 

determinadas perífrases verbais. 

CCL, CAA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/ORTOGRAFÍA 

CA.4 Coñecer e aplicar con corrección 

as normas de uso das grafías c/cc/ct, r/rr 

e x. 

EA.4.1 Completa textos, enunciados ou 

palabras coas grafías adecuadas. 

CCL, CAA • Uso das grafías 

c/cc/ct, r/rr e x. 

• Coñecer e aplicar con 

corrección as normas 

de uso das grafías 

c/cc/ct, r/rr e x. 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LÉXICO 

CA.5 Coñecer o uso correcto de bl/br, 

pl/pr, fl/fr e cl/cr en voces patrimoniais, 

semicultismos e cultismos. 

EA.5.1 Completa textos, enunciados ou 

palabras con l ou r, segundo o caso. 

CCL, CAA 

 
• Uso correcto de 

bl/br, pl/pr, fl/fr e cl/cr 

en voces patrimoniais, 

semicultismos e 

cultismos. 

• Coñecer o uso 

correcto de bl/br, 

pl/pr, fl/fr e cl/cr en 

voces patrimoniais, 

semicultismos e 

cultismos. 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LITERATURA 

CA.6 Comprender o significado da obra 

de Manuel Curros Enríquez a partir do 

contexto e da vida do autor. 

EA.6.1 Comenta diferentes aspectos do 

poema «Ao mozos» (eu poético, asunto, 

elementos denotativos e tema). 

CCL, CCEC, CAA Manuel Curros Enríquez: 

vida e obra. 
• Comprender o 

significado da obra de 

Manuel Curros 

Enríquez a partir do 

contexto e da vida do 

autor. 
EA.6.2 Coñece cales son principais obras 

de Manuel Curros Enríquez e enumera os 

trazos da súa poesía. 

 CCEC, CAA 

CIENCIAS SOCIAIS/XEOGRAFÍA 

CA.1 Definir, clasificar e valorar a 

importancia das actividades do sector 

terciario. 

EA.1.1 Define, clasifica e explica a 

importancia das actividades do sector 

terciario. 

CCL, CCSC, CAA, CSC, 

CMCT, CAA, CSIEE,  

 

• O sector terciario e a 

súa importancia. 

• Identificar e recoñecer a 

importancia das 

actividades do sector 

terciario. 

CA.2 Explicar que é a actividade 

comercial, os tipos de comercio que 

existen e enumerar os bloques 

comerciais. 

EA.2.1 Localiza e identifica os bloques 

comerciais. 

CCL, CCSC, CAA • O comercio e a 

organización do 

comercio mundial. 

• Coñecer a actividade 

comercial, os tipos de 

comercio e a 

organización do 

comercio mundial. 
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CA.3 Comprender as vantaxes e 

inconvenientes dos diferentes medios de 

transporte. 

EA.3.1 Explica a idoneidade de cada 

medio de transporte e describe que é a 

intermodalidade. 

CCL, CCSC, 

CAA, CSIEE 
• Infraestrutura, 

sistemas e evolución 

do transporte. 

• Describir os sistemas 

de transporte, as súas 

vantaxes e 

inconvenientes, 

e comprender o 

impacto ambiental de 

cada un deles. 

CA.4 Coñecer as características da 

actividade turística, así como o seu 

impacto ambiental. 

EA.4.1 Describe os trazos principais do 

turismo e a súa repercusión ambiental. 

CCL, CCSC, CAA • O turismo. • Analizar a actividade 

turística e valorar 

a súa repercusión 

ambiental. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

CIENCIAS SOCIAIS/HISTORIA 

CA.5 Coñecer as circunstancias 

demográficas, sociais, económicas e 

políticas da Europa do século XVII. 

EA.5.1 Explica os trazos demográficos, 

sociais e económicos da Europa do 

século XVII. 

CCL, CCSC, CMCT, 

CAA 
• O Antigo Réxime. • Analizar a situación 

demográfica, social, 

económica e política 

de Europa no século 

XVII. 

• Diferenciar os trazos 

que definen unha 

monarquía absoluta e 

unha monarquía 

parlamentaria. 

• Explicar como se 

chegou a implantar 

unha monarquía 

parlamentaria en 

Inglaterra. 

• Describir os motivos e o 

desenvolvemento da 

guerra dos Trinta Anos. 

EA.5.2 Distingue as características das 

monarquías absolutas e parlamentarias. 

CCL, CCSC, CAA, 

CSIEE, 

CCEC 

EA.5.3 Analiza os motivos que levaron á 

guerra dos Trinta Anos e explica o seu 

desenvolvemento. 

CCL, CCSC, CD, CAA, 

CSIEE 

EA.5.4 Explica o problema sucesorio tras a 

morte de Carlos II. 

CCL, CCSC, CAA 

CA.6 Recoñecer as características 

políticas, sociais e económicas de 

Galicia durante a época dos Austrias. 

EA.6.1 Explica a situación 

socioeconómica de Galicia durante a 

época dos Austrias. 

 CCL, CCSC, CAA • Os reinados da Austria 

menor. 

• Comprender as 

características dos 

reinados de Filipe III, 

Filipe IV e Carlos II. 

EA.6.2 Observando un mapa de 

Galicia no século XVII, tenta explicar 

a importancia de determinadas 

poboacións na época a partir do visto 

na unidade e das súas propias 

investigacións. 

CCL, CCSC, CAA 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/GRAMÁTICA 

CA.1 Distinguir oracións copulativas e 

oracións predicativas. 

EA.1.1 Recoñece en oracións dadas se 

son copulativas ou predicativas, así 

como os seus complementos. 

 CCL, CAA • As clases de oracións: 

predicativas, 

copulativas, persoais e 

impersoais. 

• A modalidade 

oracional. 

• A oración pasiva. 

• Recoñecer as clases de 

oracións polo tipo de 

predicado, pola 

presenza ou non de 

suxeito, pola súa 

modalidade e pola súa 

voz activa, pasiva ou 

pasiva reflexa. 

CA.2 Distinguir oracións persoais e 

oracións impersoais. 

EA.2.1 Recoñece en oracións dadas 

casos de impersonalidade. 

CCL, CAA 

CA.3 Distinguir oracións de distintas 

modalidades. 

EA.3.1 Recoñece nun texto oracións de 

distintas modalidades. 

CCL 

EA.3.2 Escribe oracións e textos de 

distintas modalidades. 

CCL, CAA 

CA.4 Coñecer a transformación a voz 

pasiva de oracións en voz activa e o 

complemento axente. 

EA.4.1 Transforma a pasiva ou activa 

oracións dadas e recoñece o axente. 

  CCL 

CA.5 Analizar sintacticamente oracións. EA.5.1 Analiza as funcións sintácticas 

en oracións simples. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/ORTOGRAFÍA 
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CA.6 Distinguir en enunciados 

contextualizados a escritura de palabras 

xuntas ou separadas. 

EA.6.1 Recoñece diferenzas de significado 

en función de se as palabras se escriben 

xuntas ou separadas. 

CCL, CAA • Palabras xuntas e 

separadas. 

• A partición de 

palabras. 

• Coñecer se se escriben 

xuntas ou separadas 

palabras de uso 

frecuente e aprender a 

partilas na 

presentación de textos 

escritos. 

EA.6.2 Distingue a correcta escritura de 

«porques», «sinos» e «conques». 

CCL 

CA.7 Coñecer as regras e algunhas 

suxestións de estilo para a partición de 

palabras a final de liña. 

EA.7.1 Sabe partir palabras a final de 

liña. 

CCL, CAA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LINGUA E SOCIEDADE 

CA.8 Recoñecer en textos os usos sociais 

da lingua (xerga xuvenil e xerga 

profesional). 

EA.8.1 Recoñece palabras e expresións 

xergais, así como a súa evolución ao 

longo do tempo. 

CCL, CAA, CSC • A situación lingüística 

actual en España: a 

variedade estándar, 

a incorrección dos 

vulgarismos e as 

variedades sociais. 

• Coñecer os diferentes 

usos da lingua que se 

afastan da variedade 

estándar (en concreto, 

as variedades 

situacionais e as 

sociais). 

EA.8.2 Opina acerca de se existen 

diferenzas entre o uso da lingua nos 

homes e nas mulleres. 

CCL, CCSC 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LITERATURA 

CA.9 Recoñecer temas e formas en 

textos barrocos. 

EA.9.1 Compara un poema de Góngora 

cun de Garcilaso para recoñecer a 

evolución de temas. 

 CCL, CCEC • A literatura barroca: 

formas e temas. 

• A poesía barroca: Luis 

de Góngora, Francisco 

de Quevedo e Lope 

de Vega. 

• Coñecer a evolución 

de temas e formas 

durante o Barroco, 

afondando no xénero 

lírico e na obra dos 

tres grandes poetas 

deste período. 

EA.9.2 Le e comprende un soneto de 

Quevedo para recoñecer a esaxeración e o 

humor propios do Barroco. 

CCL, CCEC 

EA.9.3 Compara o Barroco co 

Renacemento. 

CCL, CAA 

CA.10 Comprender a poesía do Barroco a 

partir do contexto e a vida dos seus 

autores, e da evolución de temas e formas 

neste período. 

EA.10.1 Le e comprende unha letrilla de 

Góngora para recoñecer a sátira que se fai 

do beatus ille. 

CCL, CCEC 

EA.10.2 Le e comprende un soneto de 

Góngora para recoñecer que a súa 

temática se aproxima á dunha oda ou 

panexírico. 

CCL, CCEC 

EA.10.3 Interpreta, con axuda, un 

fragmento culterano para recoñecer a 

complexidade deste estilo barroco. 

CCL, CCEC 

EA.10.4 Le e comprende un soneto de 

Quevedo e outro de Lope de Vega para 

recoñecer a universalidade do seu tema. 

CCL, CCEC 

EA.10.5 Interpreta a crítica que fai Lope 

de Vega do estilo culterano. 

CCL, CCEC 

EA.10.6 Compara unha letrilla de Góngora 

con outra de Quevedo de tema similar. 

CCL, CAA 

CA.11 Crear un teatro de sombras 

chinesas. 

EA.11.1 Participa no proceso de 

preparación, creación e coordinación do 

teatro de sombras chinesas. 

CCEC, CSIEE, 

CAA 

 

 

 

Unidade 6 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

COMUNICACIÓN/COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN 

CA.1 Ler e comprender un texto. EA.1.1 Comprende o sentido global 

dun texto, identificando a intención 

comunicativa e a súa información 

relevante. 

CCL, CD, CSIEE, 

CCEC 
• Lectura. 

• Comprensión e 

interpretación textual. 

• Expresión oral e 

escrita. 

• Comprender un texto a 

partir da súa lectura 

previa e analítica para 

extraer información, e 

producir textos escritos 

e orais 

a partir da 

documentación e da 

experiencia persoal. 

CA.2 Interpretar e producir textos 

escritos. 

EA.2.1 Compara dous textos. CCL, CSIEE 

EA.2.2 Escribe unha redacción sobre o 

seu mundo ideal. 

CCL, CSIEE 

CA.3 Producir textos orais. EA.3.1 Investiga feitos para opinar sobre 

as ideas de Luther King. 

CCL, CSIEE 

COMUNICACIÓN/COMUNICACIÓN 

CA.4 Coñecer a organización de ideas e 

as características lingüísticas da 

tipoloxía argumentativa. 

EA.4.1 Le un texto argumentativo 

homoxéneo de ámbito xornalístico para 

recoñecer a súa tese, os argumentos 

achegados, a estrutura do seu contido e 

algúns trazos lingüísticos. 

CCL, CAA 

 

• A argumentación. 

• A estrutura dun texto 

argumentativo. 

• As características 

lingüísticas dun texto 

argumentativo. 

• Coñecer as 

características dos 

textos argumentativos 

para recoñecelas en 

textos de ámbito 

xornalístico. 

EA.4.2 Le un texto argumentativo 

heteroxéneo de ámbito xornalístico para 

recoñecer nel o valor da súa secuencia 

narrativa e os trazos lingüísticos 

diferenciadores. 

CCL, CAA, CSIEE 

EA.4.3 Escribe un texto argumentativo 

para defender unha postura ao seu favor. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/GRAMÁTICA 

CA.1 Recoñecer as preposicións, 

locucións preposicionais, adverbios e 

locucións adverbiais e a súa función na 

oración ou na frase. 

EA.1.1 Localiza as preposicións, 

adverbios e locucións adverbiais en 

textos dados. 

 CCL, CAA • Preposicións 

e locucións 

preposicionais. 

• Adverbios e locucións 

adverbiais. 

• Conxuncións e 

locucións conxuntivas. 

• Interxeccións. 

• Recoñecer as 

preposicións, locucións 

preposicionais, 

adverbios e locucións 

adverbiais e a súa 

función na oración ou 

na frase. 

• Recoñecer as 

conxuncións e 

locucións conxuntivas e 

a súa función 

na oración ou na 

frase, así como as 

interxeccións. 

EA.1.2 Substitúe preposicións por 

locucións que teñan o mesmo 

significado en enunciados dados. 

 CCL, CAA 

EA.1.3 Une determinados adverbios de 

modo coa locución adverbial que teña o 

mesmo significado. 

CCL, CAA 

CA.2 Recoñecer as conxuncións e 

locucións conxuntivas e a súa función na 

oración ou na frase, así como as 

interxeccións. 

EA.2.1 Localiza conxuncións e 

interxeccións en textos dados e 

clasifícaas. 

CCL, CAA 

 

EA.2.2 Completa refráns coas 

conxuncións adecuadas entre as dadas. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/ORTOGRAFÍA 

CA.3 Coñecer os principais signos 

de puntuación e empregalos con 

corrección. 

EA.3.1 Completa textos e enunciados cos 

signos de puntuación axeitados en cada 

caso. 

CCL, CAA • A puntuación: 

o punto, o punto e 

coma, os dous puntos, a 

coma. 

• Coñecer os principais 

signos de puntuación e 

empregalos con 

corrección. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LINGUA E SOCIEDADE 

CA.4 Coñecer a lusofonía e achegarse ás 

culturas que a integran, valorando a 

proximidade coa cultura galega dende o 

punto de vista lingüístico. 

EA.4.1 Localiza nun mapa os países que 

constitúen a lusofonía e reflexiona sobre a 

importancia da lingua portuguesa no 

mundo. 

CCL, CCEC, CCSC, 

CAA 

  

• A lusofonía. • Coñecer a lusofonía e 

achegarse ás culturas 

que a integran, 

valorando a 
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EA.4.2 Escoita, visualiza ou traduce 

ao galego contidos en portugués e 

reflexiona sobre o grao de proximidade 

desta lingua coa galega. 

CCL, CCEC, CCSC, 

CAA 

proximidade coa 

cultura galega dende o 

punto de vista 

lingüístico. 

EA.4.3 Repara nos «falsos amigos» entre 

o portugués e o galego. 

CCL, CCEC, CCSC, 

CAA 

LINGUA E LITERATURA GALEGAS/LITERATURA 

CA.5 Comprender o significado da obra 

de Eduardo Pondal a partir do contexto e 

da vida do autor. 

CA.5.1 Reflexiona sobre a importancia da 

paisaxe natal de Pondal na súa obra 

poética. 

  CCL, CCEC, CAA • Eduardo Pondal: vida 

e obra. 

• Comprender o 

significado da obra de 

Eduardo Pondal a 

partir do contexto e 

da vida do autor. CA.5.2 Comenta diferentes aspectos do 

poema «Os Pinos» (contido, asunto, 

significado). 

CCL, CCEC, CAA 

CIENCIAS SOCIAIS/XEOGRAFÍA 

CA.1 Identificar as desigualdades sociais e 

económicas. 

EA.1.1 Compara as características dos 

países desenvolvidos e en 

desenvolvemento e identifica os que 

forman cada grupo. 

CCL, CCSC, CAA 

 
• Desenvolvemento e 

subdesenvolvemento. 

• O IDH. 

• Áreas xeopolíticas. 

• A débeda externa. 

• Recoñecer as 

características dos 

países desenvolvidos 

e os que están en 

desenvolvemento. 

• Explicar que é o IDH. 

• Describir as áreas 

xeopolíticas. 

EA.1.2 Coñece que é o IDH, expón os 

factores que a ONU ten en conta para 

calculalo e recoñece a posición de 

determinados países. 

CCL, CCSC, CD, CAA 

 

EA.1.3 Define que son os países 

emerxentes e recoñéceos. 

CCL, CCSC, CAA 

EA.1.4 Distingue as tres áreas 

xeopolíticas. 

CCL, CCSC, CAA 

EA.1.5 Define que é a débeda externa e 

as súas causas, analiza en gráficos os 

países con maior débeda externa e 

interpreta os datos. 

 CCL, CCSC, CMCT, 

CAA 

CA.2 Analizar as áreas en conflito. EA.2.1 Indaga acerca dos conflitos, as 

súas causas e consecuencias. 

CCL, CCSC, CD, 

CAA, CSIEE 
• Áreas en conflito. • Explicar as áreas en 

conflito. 

CA.3 Expoñer as medidas para erradicar 

as desigualdades. 

EA.3.1 Indaga acerca dalgún proxecto 

promovido polos Obxectivos de 

Desenvolvemento Sostible. 

CCL, CSC, CD, CMCT, 

CSIEE, CAA 
• Medidas para acabar 

coas desigualdades. 

• Explicar as medidas 

para erradicar a 

pobreza. 

EA.3.2 Enumera as medidas para acabar 

coa pobreza. 

CCL, CCSC, CAA 

CIENCIAS SOCIAIS/HISTORIA 

CA.4 Coñecer a importancia de 

científicos, filósofos e institucións 

culturais do século XVII. 

EA.4.1 Indaga acerca dalgún científico 

do século XVII e das academias. 

CCL, CCSC, CD, CAA • Ciencia e arte no 

século XVII. 

• Recoñecer as 

características e 

representantes do 

empirismo e o 

racionalismo. 

• Explicar que é o 

método científico. 

• Describir que son e 

cando se crearon as 

academias. 

EA.4.2 Explica que son o empirismo e 

o racionalismo e recoñece os seus 

principais representantes. 

 CCL, CCSC, CAA 

EA.4.3 Identifica que son as academias e as 

súas funcións. 

 CCL, CCSC, CAA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

CA.5 Distinguir as características da arte 

barroca. 

EA.5.1 Identifica os trazos 

característicos do Barroco e as súas 

diferenzas co Renacemento. 

CCL, CCSC, CAA • A arte barroca: 

arquitectura, escultura e 

pintura. 

• Recoñecer as 

características do 

Barroco. 
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EA.5.2 Explica as características da 

arquitectura barroca en Italia e 

España e nomea os seus principais 

representantes e obras. 

CCL, CCSC, CD, CAA, 

CCEC 

• Analizar a diferenza 

entre o Barroco e o 

Renacemento. 

• Explicar as 

características da 

arquitectura barroca, os 

seus principais artistas e 

obras máis importantes 

tanto en Italia coma en 

España. 

• Distinguir as 

características da 

escultura barroca, os 

seus principais 

artistas e obras máis 

importantes tanto en 

Italia coma en España. 

• Coñecer as 

características da 

pintura barroca 

e mencionar os 

principais pintores e 

obras europeos. 

EA.5.3 Describe as características da 

escultura barroca en Italia e España e 

nomea os seus principais 

representantes e obras. 

CCL, CCSC, CSIEE, 

CAA, 

CCEC 

EA.5.4 Recoñece as características da 

pintura barroca en Italia, Holanda, 

Flandres e España, así como os seus 

principais representantes e obras. 

CCL, CCSC, CD, CAA, 

CCEC 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/GRAMÁTICA 

CA.1 Recoñecer a intención 

comunicativa e o contexto para dotar de 

sentido un texto e clasificar textos no 

seu xénero e no seu ámbito. 

EA.1.1 Dota de sentido un texto porque 

recoñece a súa intención comunicativa e o 

seu contexto. 

CCL, CAA • O texto como unidade 

lingüística. 

• Clases de textos pola 

súa intención 

comunicativa, o seu 

ámbito e o seu xénero. 

• As propiedades dos 

textos: a coherencia, a 

cohesión e a 

adecuación. 

• Valorar a importancia 

que adquire a 

intención 

comunicativa e o 

contexto para dotar de 

sentido un texto; 

aprender a clasificalo e 

a recoñecer nel as súas 

propiedades. 

EA.1.2 Clasifica diferentes xéneros 

textuais nos seus ámbitos 

correspondentes. 

CCL 

CA.2 Identificar diferentes 

intencionalidades comunicativas para 

escribir textos heteroxéneos. 

EA.2.1 Recoñece diferentes tipoloxías 

textuais en función da intención 

comunicativa e escribe textos 

heteroxéneos. 

CCL, CAA 

CA.3 Recoñecer que un texto o é 

porque nel se cumpren as súas tres 

propiedades: coherencia, cohesión e 

adecuación. 

EA.3.1 Descobre fallos de coherencia 

nun texto. 

CCL 

EA.3.2 Recoñece en textos os seus 

procedementos de cohesión. 

CCL, CAA 

EA.3.3 Escribe un texto con coherencia e 

cohesión. 

CCL, CAA 

EA.3.4 Diferencia cada unha das 

propiedades dun texto e analízaas nun 

texto dado. 

CCL. CAA 

EA.3.5 Crea textos adecuados a distintas 

situacións. 

CCL, CAA 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/ORTOGRAFÍA 

CA.4 Coñecer como se escriben os 

números cardinais, ordinais, partitivos e 

romanos en textos de distinta índole. 

EA.4.1 Aplica os seus coñecementos 

sobre a escritura de números en 

enunciados e textos de distinta índole. 

CCL, CMCT, CAA • A escritura de 

números. 

• Coñecer as normas da 

escritura de números 

para saber aplicalas. 

EA.4.2 Detecta erros na escritura de 

números nun texto dado. 

CCL. CAA 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

ACTIVIDADES 

(COMPETENCIAS) 

 

CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LINGUA E SOCIEDADE 

CE.5 Manexar fontes para comprender a 

extensión do castelán no mundo. 

EA.5.1 Identifica os países nos que o 

español é lingua oficial para valorar a 

importancia da súa extensión. 

CCL, CD • O español no mundo. O 

español de América. 

• Valorar a extensión do 

castelán no mundo e 

coñecer e aceptar os 
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CE.6 Coñecer algúns trazos lingüísticos 

do español de América. 

EA.6.1 Recoñece algúns trazos 

lingüísticos hispanoamericanos 

nun texto e en enunciados 

hispanoamericanos. 

CCL 

 

trazos lingüísticos que 

presenta o español de 

América. 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁS/LITERATURA 

CA.7 Recoñecer na lectura de 

fragmentos a evolución do xénero 

narrativo no Barroco con respecto ao 

Renacemento. 

EA.7.1 Le un fragmento narrativo de 

Zayas para recoñecer a estrutura marco e 

os personaxes, e a reivindicación das 

mulleres. 

CCL • A narrativa no 

Barroco. 

• O teatro do Barroco: 

Lope de Vega e 

Calderón de la Barca. 

• El perro del hortelano. 

• Coñecer a evolución 

que experimenta a 

narrativa no Barroco, 

así como os cambios no 

teatro, con especial 

interese pola obra 

de Lope de Vega e de 

Calderón de la Barca. 

EA.7.2 Le e comprende un fragmento de 

El Buscón para recoñecer a 

complexidade da linguaxe conceptista na 

picaresca do Barroco. 

CCL 

CA.8 Recoñecer as novidades que 

achegaron Lope de Vega e Calderón de 

la Barca ao teatro español e coñecer a 

fondo unha obra enteira (El perro del 

hortelano). 

EA.8.1 Le e comprende un fragmento de 

Fuenteovejuna para recoñecer polo 

diálogo o carácter dos seus personaxes e a 

afronta que viven as mulleres ante aos 

homes poderosos da época. 

CCL, CCEC 

EA.8.2 Le en voz alta e interpreta o 

sentido filosófico da vida no monólogo de 

Segismundo. 

CCL, CCEC 

EA.8.3 Le e comprende o inicio de El 

perro del hortelano para recoñecer o 

comezo in media res. 

CCL, CCEC 

EA.8.4 Le e interpreta dous sonetos 

extraídos de El perro del hortelano para 

recoñecer o tema amor-celos, tan 

frecuente no teatro lopesco. 

CCL, CCEC 

EA.8.5 Valora a importancia do teatro no 

Barroco e a figura de Lope de Vega. 

CCL, CAA 

CA.9 Repasar todos os coñecementos 

adquiridos sobre os autores e as obras 

máis importantes do Século de Ouro. 

EA.9.1 Recolle nunha relación todos os 

autores estudados, así como as súas obras 

máis importantes e os xéneros aos que 

pertencen. 

CCL, CAA 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

→ Primeiro trimestre:  

o Unidade 1: LINGUA GALEGA: Gramática. Substantivo e adxectivo. Ortografía. O 

alfabeto. Léxico. Formación de palabras. Literatura. A literatura medieval: a cantiga 

de amor. XEOGRAFÍA: estudo da poboación, distribución da poboación, a evolución 

da poboación, as migracións na actualidade. HISTORIA: A Idade Moderna. O 

humanismo. Aa arte renacentista. LENGUA ESPAÑOLA: Gramática. La lengua 

como sistema. Las palabras. Ortografía. La tilde. Léxico. El significado de las 

palabras. Literatura. La literatura como acto de comunicación. La literatura del Siglo 

de Oro. La literatura del Barroco español. 

o Unidade 2: LINGUA GALEGA: Gramática. Tipos de palabras: os determinantes. 

Ortografía. A sílaba: acentuación ortográfica. Léxico. Clases de palabras segundo a 

súa morfoloxía.  Literatura. As cantigas de amigo, de escrarnio e maldicir. Cantigas 
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marianas e prosa histórica. XEOGRAFÍA: a actividade económica. Os sistemas 

económicos. HISTORIA: as grandes expedicións. Conquista e colonización de 

América. LENGUA ESPAÑOLA: Gramática. Los sintagmas. La oración. 

Ortografía. Palabras con ortografía dudosa. Léxico. El significado de las palabras II. 

Literatura. La literatura renacentista: formas y temas. La literatura en el Renacimento. 

El Lazarillo de Tormes. 

 

→ Segundo trimestre:  

o Unidade 3: LINGUA GALEGA: Gramática. Tipos de palabras: o pronome persoal. 

Ortografía. Acentuación ortográfica: o til diacrítico. Lingua e sociedade. Linguas en 

contacto: prexuízos lingüísticos.  Literatura. Os Séculos escuros e os precursores. O 

Rexurdimento. XEOGRAFÍA: as actividades do sector primario. HISTORIA: As 

monarquías na Idade Moderna. Economía, sociedade e cultura durante o goberno dos 

Reis Católicos. LENGUA ESPAÑOLA: Gramática. La oración. El predicado. Los 

complementos verbales. Ortografía. El uso de las mayúsculas. Léxico. El origen de las 

palabras. Literatura. La poesía renacentista. El teatro renacentista. 

o Unidade 4: LINGUA GALEGA: Gramática. Tipos de palabras: o verbo I. 

Ortografía. Uso das grafías b/v, z/c/q e h. Léxico. Voces patrimoniais, cultismo, 

semicultismos e neoloxismos. Literatura. Rosalía de Castro: Cantares gallegos e 

Follas novas. XEOGRAFÍA: as actividades do sector secundario. A actividade 

industrial. Grandes áreas industriais do mundo A deslocalización industrial. A 

construción industrial. HISTORIA: España no século XVI. Reforma e contrarreforma. 

LENGUA ESPAÑOLA: Gramática.  Los complementos verbales. Ortografía. Los 

signos de puntuación. Léxico El origen de las palabras II. Literatura. Miguel de 

Cervantes: Don Quijote de la Mancha. 

 

→ Terceiro trimestre:  

o Unidade 5: LINGUA GALEGA: Gramática. Tipos de palabras: o verbo II. As 

perífrases verbais. Ortografía. Uso de c, cc, ct. Uso de r e rr. Uso de x. Léxico. Voces 

patrimoniais, cultismos e semicultismos II.  Literatura. Curros Enríquez. 

XEOGRAFÍA: As actividades do sector terciario.  HISTORIA: España no século 

XVII. O Antigo Réxime. Os austrias españois do século XVI. Galicia na época dos 

austrias. LENGUA ESPAÑOLA: Gramática. Clases de oraciones. La oración pasiva. 

Ortografía. Palabras juntas y separadas. Lengua y sociedad. La situación lingüística 
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actual en España. Literatura. La literatura barroca. Luis de Góngora. Francisco de 

Quevedo y Lope de Vega. 

o Unidade 6: LINGUA GALEGA: Gramática. Clases de palabras: preposicións, 

conxuncións, adverbios e interxeccións. Ortografía. Puntuación. Lingua e sociedade. 

Lusofonía. Literatura. Eduardo Pondal. XEOGRAFÍA: Desigualdades sociais e 

económicas. Áreas e conflito. Medidas para erradicar as desigualdades. HISTORIA: 

Ciencia e arte no século XVII. LENGUA ESPAÑOLA: Gramática. El texto y sus 

propiedades Ortografía. La escrittura de los números. Lengua y sociedad. El español 

en el mundo. Literatura, La narrativa en el Barroco. El teatro en el Barroco. El perro 

del hortelano. 

 

 

4.2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Para superar a materia cómpre: 

 Saber interpretar o contido dun texto. 

 Producir un texto axeitado ao contexto comunicativo, tanto en castelán coma en galego. 

 Conseguir de forma gradual, ó longo do ciclo un dominio aceptable das normas ortográficas: 

grafías e signos de puntuación e acentuación nas dúas linguas: galego e castelán. 

 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 e mapas conceptuais. 

 Posuír conceptos histórico-literarios sobre os distintos xéneros literarios e coñecer a literatura 

galega e castelá propia deste nivel. 

 Saber comentar con certa precisión textos literarios e obras cinematográficas. 

 Coñecer a estrutura da poboación. 

 Recoñecer e definir as actividades do sectores primario, secundario e terciario. 

 Coñecer os principais acontecementos históricos dende os séculos XV a XVII. 

 Saber interpretar unha gráfica, un mapa, unha pirámide de poboación e unha obra artística 

pertence a algún dos movementos estudados (Renacemento, Barroco, etc.). 

 

4.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os procedementos e instrumentos de avaliación que empregaremos son os seguintes: 
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 Unha proba inicial 

 Avaliación continua botando man de: 

o A observación directa da aula 

o O caderno persoal do alumnado 

o Os traballos individuais realizados 

o Os traballos en grupo 

o Os debates realizados na aula, logo da preparación previa 

o Os pequenos proxectos de investigación levados a cabo 

o A aplicación das normas ortográficas 

o Composicións escritas e talleres de escritura 

o Probas orais 

o Probas escritas: 2 por avaliación 

o Diarios de lectura, cuestionarios ou probas escritas sobre as obras literarias lidas 

o Lecturas expresivas na aula 

 Avaliación final de valoración das competencias básicas en consonancia cos criterios de 

avaliación recollidos nesta programación. A ela deberá presentarse o alumnado que non 

superase algunha das avaliacións ou algunha das materias que constitúen este ámbito. 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Nas clases empregaremos a seguinte metodoloxía: 

 Utilización de libro de texto como elemento de apoio non condicionante: Del Pino Solana, Ana 

María e Dolores Gómez Regalón e outros (2017): Programa de mellora. Ámbito lingüístico e 

social 2. Vigo: Xerais.  

 Explicación dos conceptos fundamentais do ámbito, 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 profesorado. 

 Realización de actividades prácticas para complementar cada un dos puntos tratados. 

 Proposta de actividades e tarefas adicionais para reforzar os contidos explicados e estudados. 

 Proxección de material audiovisual (documentais, curtametraxes, etc.) para complementar os 

contidos tratados na materia. 

 Utilización de xogos didácticos (por exemplo, para traballarmos a oralidade, os verbos e a 

comprensión escrita). 

 Fomento da participación activa do alumnado no desenvolvemento das clases mediante 

preguntas, comentarios, etc. 
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 Realización de actividades e traballos que procuren a mellora da expresión oral (lecturas 

dramatizadas, etc.) e escrita (elaboración de textos, talleres literarios), e mais a comprensión 

oral (proxeccións audiovisuais, gravacións, etc.) e escrita.  

 Elaboración de mapas e fichas de obras de arte do período histórico estudado coa finalidade de 

apreciar as manifestacións artísticas (arquitectónicas, escultóricas e pictóricas). 

 Fomento de obras literarias que esperten o interese do alumnado. 

 Realización de exposicións e traballos relacionados coa temática do currículo e que resulte de 

interese para o alumnado. 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Utilizaremos: 

• O libro de texto como elemento de apoio non condicionante: Del Pino Solana, Ana María e 

Álvarez e Dolores Gómez Regalón (2017): Programa de mellora. Ámbito lingüístico e social 2. 

Vigo: Xerais. 

 Biblioteca de aula (dicionarios, libros e lectura, atlas, etc.). 

 Gravacións musicais e de audio. 

 Blog de aula (Xunqueiros) e diversos recursos multimedia. 

 Recursos na rede de interese para as materias do ámbito. 

 Antoloxías literarias elaboradas polo profesorado e obras publicadas. 

 Material de elaboración propia entregado polo profesorado. 

 Dicionarios diversos: ideolóxicos, sinónimos e antónimos, gramática e conxugación, frases 

feitas, refráns, neoloxismos, dúbidas e dificultades e ortografía. 

 Material fotocopiable. 

 Uso de equipos informáticos. 

 Actividades complementarias e extraescolares. 

 Material audiovisual que complemente os contidos tratados na materia. 

 Mapas históricos e xeográficos, atlas históricos e xeográficos, maquetas, murais, láminas, etc. 

 

Pola propia natureza do ámbito, estas actividades forman parte dunha listaxe aberta, susceptible de ser 

ampliada, reducida ou modificada en función das necesidades do alumnado do grupo. 

 

7. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Tendo en conta os procedementos e instrumentos de avaliación sinalados no apartado 4.3, 

indicamos a seguir os criterios de avaliación e cualificación para cada trimestre: 
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O 

alum

nado 

que 

ao 

long

o do 

curso 

suspenda algunha avaliación realizará probas específicas de recuperación e, se se considera necesario, 

actividades de reforzo e de apoio que lle permitan conseguir o aprobado. 

En todas as probas e exercicios restarase entre 0,15 e 0,25 por cada falta de ortografía ou 

incorrección léxica ou gramatical, dependendo de se a gravidade da falta cometida é leve ou grave.   

A nota será 

a porcentaxe 

total da 

avaliación do 

Ámbito lingüístico e social e para calcular a nota final farase a porcentaxe das tres materias: a nota 

redondearase a partir do medio punto, de tal xeito que menos de medio punto redondea á baixa e por 

riba (ou igual) do medio punto redondea cara a un punto máis. De todos xeitos para o redondeo á alza 

ou á baixa é determinante a actitude na aula e a responsabilidade nos hábitos de estudo e na entrega 

das tarefas diarias. 

A cualificación final do curso é a media das tres avaliacións. As notas finais no boletín son 

números enteiros e non decimais. Con todo, no noso caderno de notas conservaremos a nota real 

obtida, de xeito que pode variar na nota final. O redondeo realizarase como se indica no parágrafo 

anterior.  

No caso de que o alumnado teña unha única avaliación suspensa, esta poderá recuperarse coa media 

das outras dúas sempre e cando a cualificación desta sexa de 4 puntos e a media das tres igual ou 

superior a 5. Con dúas avaliación suspensas será obrigatorio presentarse á proba de recuperación de 

xuño das correspondentes avaliacións; esta suporá un 60% da nota e o resto terá en conta os apartados 

aos que nos referimos. 

Con respecto á avaliación extraordinaria, nela os exames suporán o 80% da cualificación final, 

sempre e cando se obteña unha cualificación mínima de 3,5 puntos. Pola súa parte, o caderno de 

Criterios Porcentaxe 

Probas teóricas: proba(s) escrita(s) ou orais de contidos + probas escritas ou 

orais sobre as lecturas obrigatorias de galego e castelán. 

60% 

Traballo diario na aula: redaccións, xogos, exposicións orais ou escritas, 

mapas, lecturas e, en xeral, desenvolvemento das diversas actividades 

propostas na aula. 

20% 

Tarefas para a casa e caderno 10% 

Lecturas propostas para os tres ámbitos, seleccionadas pola docente tendo en 

conta as características e gustos do alumnado 

10% 

Área Porcentaxe 

Lingua galega e literatura 33% 

Lingua e literatura castelá 33% 

Xeografía e historia 33% 

 



 

196  

exercicios, suporá o 20% restante. As incorreccións de tipo lingüístico tamén se restarán da 

cualificación aplicando os mesmos criterios que no curso ordinario. 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

Propoñemos unha batería de preguntas que nos permite 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 nos van facer reflexionar sobre 

este proceso global. 

 

 

Indicadores de logro 
Valor 

1 2 3 4 



 

197  

Indicadores de logro Valor 

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? 
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Indicadores de logro Valor 

• 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? 
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Indicadores de logro Valor 

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? 

    

 

Ademais, durante o curso académico farase un seguimento continuo da programación e, ao final de 

cada avaliación, unha valoración xeral coa finalidade de introducir propostas de mellora na nosa 

práctica docente. 

 

9. DESEÑO DE MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR 

COMO CONSECUENCIA DO SEU RESULTADO 

Para comezar o curso escolar ofreceremos ao alumnado unha serie de exercicios para avaliarmos o 

nivel de competencia en materia de Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura e Xeografía e 

historia. Neles analizaremos como é a competencia lectora e escrita e os coñecementos previos dos 

alumnos e alumnas no relativo ás 3 materias deste ámbito do PMAR. 

  

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Tendo en conta as características do grupo, as medidas aplicadas serán todas as necesarias para 
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que cada alumno, de maneira individual, supere o curso. 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Atendendo á natureza da materia, manexaremos distintos e numerosos textos escritos e 

material audiovisual nos cales estean presentes os contidos transversais. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Participaremos en todas as propostas feitas polos departamentos nas cales se vexa implicado o 

alumnado do PMAR de 3º de ESO. 

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

 

A programación didáctica, como indicamos en liñas anteriores, será obxecto de revisións 

permanentes e, de ser o caso, será mellorable naqueles aspectos que o requiran. Estas accións de 

mellora quedarán plasmadas na memoria final de curso para que sexan tidas en conta na programación 

do curso seguinte. 

 

14. PLAN LECTOR 

As propias características curriculares da nosa materia fan da lectura unha actividade esencial, 

polo que esta estará presente permanentemente na aula: escolma de textos (dos tres xéneros literarios), 

obras literarias completas, etc.  

 

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 uso do correo electrónico 

 A Internet: uso responsable e manexo dos principais buscadores (Google, etc.) 

 Utilización de World Wind. 

 Enviar páxinas web por correo 
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 Presentacións con PowerPoint e Prezi 

 Crear presentacións con PowerPoint e con Prezi 

 Consulta de bitácores 

 Redación de entradas para publicar nunha bitácora. 
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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, 
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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. 
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 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 
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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 
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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 
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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 
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- 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  B1.1. Identificar a intención  LGB1.1.1. Comprende o sentido  CCL 

 

 

 

 

1 

 

 

interpretación de textos propios 

dos medios de comunicación 

audiovisual, con especial 

comunicativa implícita e 

explícita, o tema, a idea principal 

e as secundarias, a tese e os 

global de textos orais dos medios de 

comunicación audiovisuais, identifica o 

propósito, a tese e os argumentos de 

2 

3 

  atención aos xéneros de carácter argumentos de textos propios noticias debates ou declaracións, 4 

  argumentativo. dos medios de comunicación determina o tema e recoñece a intención   

   audiovisual. comunicativa do/da falante.   
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     LGB1.1.2. Distingue as partes nas  CCL 
 

1 

    que se estruturan as mensaxes orais, o 

tema, así como a idea principal e as 

secundarias. 
 

 

 

2 

3 

4 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 
  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Unidade 

      

 LGB1.1.3. Analiza criticamente  CCL 
 

1 

tanto a forma como o contido de 

 
CAA 

 
2 

noticias, debates e procedentes dos 
  

 

3 medios de comunicación e recoñece a   

validez dos argumentos.   

 
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 

 

 

CCL 

CSEIE  

 

 

1 

3 

4 

  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).     

  
 LGB1.2.3. Analiza os elementos 

non  

 

CLL 

CCEC  

 

1 

4   verbais, en especial a imaxe (mensaxe 
  icónica) e o son (diálogo, ruídos e 

  música), en anuncios publicitarios ou     

  outro tipo de comunicacións orais.     

 

 

 

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,  B1.4. Comprender, 

interpretar 

 LGB1.4.1. Identifica a intención  CCL 

 
2 

 

 

interpretación e valoración de 

textos orais de natureza diversa. 

e valorar diferentes tipos de 

discursos orais. 

comunicativa,   a   idea   principal   e as 

secundarias, de calquera texto oral, 

formal    ou    informal,    producido  na 

  

 

 

3 

4 

    variante estándar ou en calquera das     

    variedades dialectais.     

 

 

 

a 

c 

d 

 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 

 h  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 
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 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  CAA 

 
1 

  argumentadamente os prexuízos que se 
poidan asociar á pronuncia propia da 

 CSC 

 

2 

  lingua galega.     
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 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  CCL 

 
4 

  intervencións orais espontáneas     

  expresións propias do galego: infinitivo     

  conxugado e fraseoloxía adecuada.     

  
 LGB1.7.4. Emprega nas 

intervencións orais espontáneas un 

léxico rico e variado. 

 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 

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 

 

 

 

g 

h 

o 

    

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 
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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 
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 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 

 LGB2.9.1. Utiliza distintas 

técnicas de planificación para organizar 

o seu discurso (diferentes tipos de 

esquemas e mapas conceptuais). 

 CCL 

 

1 



 

218  

  revisión). 
 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  B2.10. Utilización das TIC  B2.10. Empregar as TIC 

para 

 LGB2.10.1. Usa as TIC para a  CCL 

 
4 

 
e para corrixir e mellorar a corrixir e mellorar a presentación corrección dos textos: corrector 

 
CD 

  

presentación dos escritos, para dos escritos, para difundir os ortográfico do procesador de textos, 
  

 f 
 

CAA   

 

 

h 

difundir os textos propios, textos propios, coñecer outros dicionarios en liña e outras páxinas     

coñecer outros alleos e alleos e intercambiar opinións. especializadas no estudo da lingua 
    

  intercambiar opinións.  galega.     

    
 LGB2.10.2. Usa procesadores de 

textos para mellorar a presentación dos 

seus escritos, especialmente na 

presentación dos seus traballos 

educativos, atendendo a cada unha das 

funcionalidades de cada elemento: 

encabezamento e pé de páxina, 

numeración de páxinas, índice, 

esquemas etc. 

 

 

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 

 B2.11. Producir, respectando  LGB2.11.1. Produce, respectando 

as 

 CCL 

 
1 

 

 

impreso ou dixital, de textos 
propios da vida cotiá 

pertencentes ao ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

as súas características formais e 
de contido, textos propios da 

vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos tanto en 

súas características formais e de 
contido, e en soporte tanto impreso 

como dixital, textos propios da vida 
cotiá pertencentes a distintos ámbitos: 

 

 

CD 

CSC  

 

 

7 

8 

9 

   formato papel como dixital: laboral (currículo, carta de presentación,     

   laborais, administrativos e ficha de contratación en empresas e     

   comerciais. 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).     

 b 

e 

h 

 B2.12. Produción, en 

soporte 

 B2.12. Producir, en soporte  LGB2.12.1. Crea, en soporte 

impreso 

 CCL 

 
8 

 

 

impreso ou dixital, de cartas á 

dirección e columnas de 
opinión. 

impreso ou dixital, cartas á 

dirección e columnas de opinión. 

ou dixital, cartas á dirección e columnas 

de opinión. 
 

 

CD 

CSC  

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 
 CCL 

 
1 

  resume textos argumentativos sen     

  repetir nin parafrasear o texto de     



 

220  

  partida.     

 d 

h 

 B2.14. Valoración da  B2.14. Valorar a escritura  LGB2.14.1. Identifica e describe os 

 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

 
1 

 escritura como un instrumento 
de aprendizaxe, de relación 

como un instrumento moi útil na 
aprendizaxe, nas relacións 

valores da escritura non só como una 
ferramenta para organizar os 

 

9 

  social e enriquecemento sociais e no desenvolvemento do pensamentos senón tamén como un   

  persoal. individuo. instrumento para relacionarse cos     

    demais e enriquecerse como persoa.     

 

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  CCL  material 

  prefixos e sufixos e as súas   entregado 
  posibilidades combinatorias para crear   polo 

  novas palabras.   profesorado 

  
 LGB3.3.4. Identifica a procedencia  CCL  material 

  grega ou latina de prefixos e sufixos   entregado 
  habituais no uso da lingua galega.   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  CCL  

  funcional e social das normas   

  ortográficas e morfolóxicas da lingua   

  galega.   

 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  CCL  2 

  interna das oracións, identificando o 

verbo e os seus complementos. 

  
 6 

 7 
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      9 



 

223  

 

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 
  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Unidade 

   
 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  CCL 

 
6 

sintáctica correcta.   

 
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  CCL 

 
2 

  temática en textos propios e alleos.   

 

3 

  
 LGB3.10.4. Elabora textos cunha  CLL 

 
2 

  estrutura apropiada, divididos en 

parágrafos e empregando os 

mecanismos de progresión temática. 

  

 

 

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 

 LGB3.12.1. Xustifica a adecuación 

das producións en función do contexto, 

do tema e do xénero textual. 
 

 

CCL 

CAA  

5 
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  propias cunha adecuación 
apropiada.  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  B3.14. Reflexionar sobre o  LGB3.14.1. Utiliza os 

coñecementos 

 CCL 

 
1 a 9 

 progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as linguas 

sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a comparación 

lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, 

 CAA 
    

  para desenvolver unha e transformación de textos, desenvolvidos no curso nunha das       

  competencia comunicativa enunciados e palabras, e utilizar linguas, para mellorar a comprensión e       

  integrada. estes coñecementos para produción dos textos traballados en       

   solucionar problemas de calquera das outras.       

   comprensión e para a produción        

   de textos.        

 

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 

 CCL 

 
1 

  

  forman parte da comunidade lusófona e 
sabe describir a súa importancia dentro 

 CSC 
    

  das linguas do mundo no século XXI.       

  
 LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica  CCL 

 
4 

  

  cotiá os principais recursos da rede en 

portugués (buscadores, enciclopedias e 

portais de noticias). 
 

 

CSC 

CD 

    

 

 

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 

 

 

 

CCL 

CSC 

CD 

 

 

 

 

2 

3 

5 

7 

  

  distribución de linguas tirando 
  conclusións nas que incorpora os seus 

  coñecementos sociolingüísticos. 

     

 

8   

  
 LGB4.2.4. Describe a situación 

 

 

CCL 

CSC  

 

 

2 

3 

5 

  

  sociolingüística de Galicia e emprega a 

  terminoloxía apropiada. 

     

 
7   

     

 

8   

  
 LGB4.2.5. Analiza as tendencias de  CCL 

 
7 

  

  evolución da lingua galega a partir da 
situación sociolingüística actual. 

 CSC 

 

8 
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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 

 

 

CCL 

CCEC  

 

 

 

 

 

2 

5 

7 

8 

9 

2 

  acontecementos relevantes da historia 
  social da lingua galega desde 1916 e 

  elabora textos expositivos sobre as   

  diferentes etapas.   

  
 LGB4.4.3. Identifica as causas dos 

feitos máis relevantes da historia social 
da lingua galega desde 1916. 

 

 

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 
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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 

 
CCL  2 a 9 

   razoadamente os distintos períodos da    

   literatura galega de 1916 ata a    

   actualidade sinalando os seus principais    

   trazos característicos.    

 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 

   
 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 
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 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 
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 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 
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 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 

 

 

 

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. 
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Valores dos tempos verbais. O parágrafo. Primeiro terzo do século XX 
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(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. 

 

 
 

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. 



 

233  

 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. 

 

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.  

 Traballos específicos por avaliación. 

 

 Traballo nas angueiras diarias da clase. 
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 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. 

 

LECTURAS 
 
 

Nestes niveis o alumnado lerá e será avaliado mediante exame oral ou escrito en cada 

trimestre dun libro de lectura, que escollerá dentro dunha ampla escolma.. O alumnado ten 

tamén a posibilidade de ler voluntariamente outros libros máis para poder aumentar a nota 

da avaliación en 0´5 puntos. 

 

Os libros propostos son: 
 

Blanco Amor, Eduardo (2014): A esmorga. Vigo: Galaxia. 

Cajaraville, Héctor (2017): Once portas. Vigo: Xerais. 

Calveiro, Marcos (2017): O xardineiro dos ingleses. Vigo: Galaxia. 
Castelao, A. Daniel (2015): Os dous de sempre. Vigo: Galaxia. 

Docampo, Xabier (2017): A nena co abrigo de astracán. Vigo: Xerais. 

Esteban, Manuel (2016): A ira dos mansos. Vigo: Xerais. 
Quiroga, Xabier (2016): Zapatillas rotas. Vigo: Xerais. 

Sende, Sechu (2005): Made in Galicia. Vigo: Galaxia. 

 
 

POESÍA: 

Alonso, Fran (201115): Poetízate. Vigo: Xerais. 

Ronseltz (2014): Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados. Santiago de Compostela: 
Edicións Positivas. 

 

 
TEATRO: 

Castelao, A. Daniel (2000): Os vellos non deben de namorarse. Vigo: Galaxia. 

Dieste, Rafael (2015): A fiestra baldeira. Vigo: Galaxia. 

 
 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

As clases desenvolveranse botando man da seguinte metodoloxía: 

 Utilización do libro de texto como elemento de apoio: Cereixo, A. e outros 
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(2016): Lingua galega e literatura. 4º ESO. Barcelona: Teide. 
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 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 
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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 10% : traballos específicos por avaliación, traballo  na clase e 

na casa), proba de lectura (10%) e oralidade, que se supervisará na comunicación 
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diaria do alumnado, podendo tamén realizar algunha proba obxectiva.



 

239  

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 

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 até 1 punto sobre a nota media anterior.  

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O 

PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Ofrécense unha 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 diagnosticármonos 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: 
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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? 
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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: 
 

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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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de aprendizaxe, pois ao dominar estas destrezas, o estudantado resolverá os procesos 
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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 
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periódicas.  

 

Saída literaria de carácter didáctico relacionada con algún(s)/algunha(s) autor(es)/autora(s) 
estudados ao longo do curso. 
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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. 
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-Adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características 

e necesidades do alumnado. 
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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 
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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. 

  

http://xunqueiros.blogspot.com.es/)
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 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: 
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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 traba- 

llar os medios de comunicación: dicionarios, correctores ortográficos, enciclopedias, xor- 

nais 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 practi- 

camente todos os apartados do curso.
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

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

mocráticos 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 posibili- 

dades, 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 manifesta- 

cións 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 
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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 

 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 l inguaxe 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 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 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, co- 
hesión 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 respec- 
tan 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 
 

 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 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
 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 

 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 
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 LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos de Lingüística Xeral para comprender e analizar textos alleos de distintos ámbitos e para producir, 
compor e revisar textos propios e de temáticas diversas vinculados á comunicación e á linguaxe. 

 CCL 

 LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e 
diversas disciplinas lingüísticas. 

 CCL 

 LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da intención comunicativa.  CCL 

 CSC 

 LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación comunicativa e aplícao nas súas producións orais e escritas.  CCL 

 CSC 

 LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo nun texto, relacionándoos coa intención comunicativa, coa tipoloxía 
textual, así como con outros compoñentes da situación comunicativa. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así 
como con outros compoñentes. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das perífrases e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros compoñentes. 

 CCL 

 CAA 

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

 CAA 

 LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das locucións adverbiais e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a 
tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así 
como con outros compoñentes. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.10.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 

que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 LGB3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 CCL 

 CAA 

Bloque 4. Lingua e sociedade 
 

 LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego respecto a elas.  CCL 

 CSC 

 LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica.  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 
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 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 t razos formais, 
estruturais e temáticos. 

 CCL 

 LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, de fine 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 

 CCL 



 

261  

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

sociohistórico e sociolingüístico.  

 

 

 

 

 

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. 
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- 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 com- 

prensión 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 comunica- 

tiva, a idea principal e as 

secundarias, de calquera 

texto oral, formal ou in- 

formal, producido na va- 

riante estándar ou en cal- 

quera das variedades dia- 

lectais. 

 Mostra explicitamente a comprensión das 

exposicións orais presenta- 

das polo resto do alumna- 

do. 

 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. 

 CCL 

 CAA 



 

1 a 21 

   
 Toma notas sobre diversos aspectos das 

exposicións orais. 

   

   
 LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite 

xuízos críticos sobre discursos orais de 
distinta natureza. 

 Avalía as exposicións orais do resto do 
grupo. 

 CCL 

 CAA 







 

3 

5 

10 

   
 Escoita con atención e respecto a interpre- 

tación musical. 

   

   
 Emite unha valoración persoal con crite- 

rios razoados. 

   

 b 

 d 

 e 

 B1.2. Comprensión, interpretación e 

valoración de textos 

expositivos e argu- 

mentativos 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. 

 B1.2. Comprender, interpretar e 

valorar textos orais 

de carácter expositi- 

vo e argumentativo 

sobre temas especia- 

lizados (conferen- 

cias, clases, charlas, 

presentacións e vi- 

deoconferencias). 

 Sintetizar o contido dun texto ou 

responder preguntas 

concretas relativas á 

comprensión de 

 LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou 

responde preguntas 

concretas relativas á 

comprensión de textos 

orais. 

 CCL 

 CAA 







 

3 

5 

10 

 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 

 CAA 

 

5 
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Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
UNIDADE 

 
 Comprensión das ideas principais e 

contidos relevan- tes 

dunha presentación, 

charla ou conferen- 

cia. 

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 for- 

ma clara e convin- 

cente os seus argu- 

mentos. 

 Escoitar de maneira activa, tomar 

notas e formular 

preguntas coa inten- 

ción de aclarar ou 

ampliar ideas que se 

desprenden da expo- 

sición oral. 

nunha exposición oral so- 

bre un tema especializado 

propio do ámbito educativo 

ou de divulgación científica 

e cultural. 

  

 Recoñecemento das distintas estra- 

texias de organiza- 

ción do contido 

nunha exposición 

oral sobre un tema 

especializado propio 

do ámbito educativo 

ou de divulgación 

científica e cultural. 

 

 LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma 

notas e formula preguntas 

coa intención de aclarar ou 

ampliar ideas que se des- 

prenden da exposición oral. 

 CAA 

 

5 

 O debate: pautas para a súa organi- 

zación. 

    

 O faladoiro ou coloquio.     

 Escoita activa, toma de notas e 

formulación de pre- 

guntas coa intención 

de aclarar ou ampliar 

ideas que se des- 

prenden da exposi- 

ción oral 

    

 b 

 d 

 e 

 h 

 B1.3. Comprensión, interpretación e 

valoración de textos 

orais procedentes 

dos medios de co- 

municación social 

(entrevistas, docu- 

mentais, series e 

películas). 

 B1.3. Comprender, interpretar e 

valorar textos orais e 

audiovisuais dos 

medios de 

comunicación 

(entrevistas, 

documentais, series 

e películas). 

 LGB1.3.1. Recoñece a intención 

comunicativa, as ideas 

principais e relevantes de 

programas de radio e 

televisión (entrevistas, 

documentais, series e 

películas). 

 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. 

   

 
 Recoñecemento da intención comu- 

nicativa, as ideas 

principais e relevan- 

tes de programas de 

radio e televisión 

(entrevistas, docu- 

mentais, series e 

películas). 

 Identificación das características 

propias dos princi- 

pais xéneros infor- 

mativos e de opinión 

procedentes dos me- 

dios de comunica- 

ción social. 

 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 proce- 

dentes dos medios 

de comunicación so- 

cial. 

 CCL 

 CSC 







5 

6 

7 

 LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos 

verbais e non verbais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 







 

7 

8 

9 

 
 Análise dos recursos verbais e non 

verbais. 

 Analizar os recursos verbais e non 

verbais. 

   

 a 

 b 

 e 

 m 

 B1.4. Desenvolvemento de habilida- 

des de escoita activa, 

cunha actitude de in- 

terese, de coopera- 

ción 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 recur- 

sos que proporcio- 

nan adecuación, co- 

herencia 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. 

 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; res- 

pecta as quendas e as opi- 

nións alleas. 

 Escoita con actitude respectuosa os demais 

membros do grupo. 

 CSC 







 

3 

5 

9 

10 

  
 Avaliar, coa axuda dun cuestionario, 

as intervencións 

orais do resto do 

alumnado. 

 Respecta as quendas de fala. 

 Amosa respecto polas opinións alleas. 

 Participa de xeito activo na posta en común 
de ideas. 
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Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
UNIDADE 

  
 Avaliar a linguaxe e recursos 

empregados polos 

outros membros do 

grupo na exposición 

oral. 

 Mostrar respecto ante as interven- 

cións alleas. 

 Comentar a articulación e entoación 

adoptadas nas expo- 

sicións orais. 

 LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos (entoa- 

ción, pausas, ton, timbre e 

volume), a linguaxe corpo- 

ral adecuada (mirada e po- 

sición do corpo), así como 

o autocontrol das emocións 

ao falar en público. 

 Comenta a articulación e entoación adopta- 

das 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) adecua- 

da á situación comu- 

nicativa, con co- 

herencia, cohesión, 

corrección, coa axu- 

da das TIC, así como 

de elementos non 

verbais e con control 

das emocións ao fa- 

lar en público. 

 Práctica de expresión oral planifica- 

da. 

 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 borrado- 

res. 

 Producir un discurso adecuado, 

coherente e ben co- 

hesionado. 

 Presentar contidos de forma clara 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 pre- 

sentación 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 co- 

rrecta e no rexistro 

adecuado, e empre- 

gar argumentos lóxi- 

cos. 

 Facer un uso adecuado dos 

elementos 

prosódicos e da súa 

linguaxe corporal e 

manifestar 

autocontrol das 

emocións ao falar en 

público. 

 LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e 

produce discursos adecua- 

dos, coherentes e ben co- 

hesionados. 

 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 co- 

rrección gramatical. 

 CCL 

 

1 a 21 

 LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á 

situación comunicativa. 

 CCL 

 CSC 



 

7 

 
 Simulación dun telexornal. 

 Creación dunha retesía. 

 Emitir a súa opinión de forma clara, 

gramaticalmente co- 

rrecta e no rexistro 

adecuado, e empre- 

gar argumentos lóxi- 

cos. 

 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 co- 

rrecta e no rexistro 

adecuado, e emprego 

de argumentos lóxi- 
cos. 

   

 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. 

 Emite a súa opinión de forma clara, 

gramaticalmente correcta e 

no rexistro adecuado, e 

emprega argumentos lóxi- 

cos. 

 Fai un uso adecuado dos elementos 

prosódicos e da súa 

linguaxe corporal e 

manifesta autocontrol das 

emocións ao falar en 

público. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 







 

3 

5 

10 

 LGB1.5.6. Emprega as TIC para 

documentarse 

bibliograficamente, revisar 

gramaticalmente o texto e 

elaborar unha presentación 

atractiva e innovadora. 

   

 
 Uso adecuado dos elementos 

prosódicos e da súa 

linguaxe corporal e 

autocontrol das 

emocións ao falar en 

público. 

 CAA 

 CD 

 CCL 

1 a 21 

 e  B1.6. Presentación oral de textos  B1.6. Expor oralmente con rigor e  LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currícu-  CCL 

 

1 a 21 
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 g 

 i 

 l 

expositivos e argu- 

mentativos, do ámbi- 

to educativo e de di- 

vulgación científica 

e cultural. 

 Desenvolvemento dun tema do 

currículo con rigor, 

claridade e correc- 

ción gramatical. 

 Emisión da opinión sobre un tema 

do currículo con ri- 

gor, claridade e co- 

rrección. 

claridade un tema 

especializado de tex- 

tos do ámbito educa- 

tivo ou de divulga- 

ción científica e cul- 

tural. 

 Desenvolver un tema do currículo 

con rigor, claridade e 

corrección gramati- 

cal. 

 Emitir a súa opinión sobre un tema 

do currículo con ri- 

gor, claridade e co- 

rrección. 

 Evitar o uso de coloquialismos e 

palabras comodíns. 

 Empregar un rexistro adecuado na 

súa produción oral. 

 Adecuar o texto segundo a intención 

comunicativa, o te- 

ma e o xénero tex- 

tual 

lo con rigor, claridade e co- 
rrección gramatical. 

 Emite a súa opinión sobre un tema do 

currículo con rigor, clarida- 

de e corrección. 

  

 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 

  Emprego dun rexistro adecuado na 

súa produción oral, 

evitando o uso de 

coloquialismos e pa- 

labras comodíns. 

 Adecuación o texto segundo a 

intención comunica- 

tiva, o tema e o 

xénero textual 

 LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non 

verbais en textos expositi- 

vos. 

 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 intervencións es- 

pontáneas, adecua- 

dos á situación e á 

intención comunica- 

tiva desexada, con 

coherencia, cohesión 

e corrección. 

 B1.7. Producir textos orais, en 

intervencións es- 

pontáneas, adecua- 

das á situación e á 

intención comunica- 

tiva desexada, con 

coherencia, cohesión 

e corrección. 

 Participar con fluidez, coherencia, 

cohesión e correc- 

ción nas interven- 

cións orais espontá- 

neas. 

 Adaptarse á situación e á intención 

comunicativa na fala 

espontánea. 

 Falar en galego con fluidez respec- 

tando as regras mor- 

fosintácticas e a 

fonética propia. 

 Intervir espontaneamente con fluidez 

e corrección e coi- 

dando a pronuncia, e 

empregar expresións 

propias do galego, 

así como un léxico 

rico e variado. 

 LGB1.7.1. Produce textos orais, en inter- 

vencións espontáneas, ade- 

cuadas á situación e á in- 

tención comunicativa des- 

exada, con coherencia, co- 

hesión e corrección. 

 Adapta a súa linguaxe verbal e non verbal á 

situación comunicativa. 

 Produce enunciados gramaticalmente 

correctos, coherentes e co- 

hesionados e utiliza o léxi- 

co adecuado. 

 Intervén espontaneamente con fluidez e 

corrección e coidando a 

pronuncia, e empregar ex- 

presións propias do galego, 

así como un léxico rico e 

variado. 

 CCL 

 CSC 





 

3 

10 

 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 



 

3 

10 

  
 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. 

   

  
 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 

 B1.8. Participación activa e argu- 

mentada en debates 

nos que se expresen 

 B1.8. Participar activa e argumenta- 

damente en debates 

nos que se expresen 

 LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de 

forma comprensible e 

convincente e comenta as 

 CCL 

 CSC 





 

3 

5 
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clave 

 
UNIDADE 

 e 

 m 

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 per- 

tencentes ao ámbito 

xurídico- 

administrativo. 

 Inmigración e crise económica. 

 O inglés como lingua internacional 

na actualidade. 

opinións acerca dun 
tema de actualidade. 

 Debater sobre un contido do currícu- 

lo empregando ar- 

gumentos 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. 

contribucións das persoas 
interlocutoras. 

 Desenvolve argumentos de forma lóxica e 

comprensible. 

 Comenta as contribucións dos interlocuto- 

res. 

 CSIEE 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 

discriminatoria. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 







 

3 

5 

10 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B1.9.  Participación  en  interaccións 

orais sobre temas de 

interese persoal ou 

social ou asuntos da 

vida cotiá, en dife- 

rentes rexistros. 

 Reflexión oral a partir do texto: 

 as funcións do fútbol na sociedade. 

 conversas sobre as viaxes planifica- 
das 

 Debate sobre a situación de contacto 

dos dous idiomas 

cooficiais. 

 Organización dun coloquio sobre as 

vantaxes de falar ga- 

lego 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 so- 
cial. 

• Participar de xeito activo na tare- 
fa. 

• Realizar unha intervención es- 

pontánea no rexistro adecuado, 
con coherencia, corrección e 

cohesión. 

• Reflexionar sobre a situación de 

contacto dos dous idiomas co- 

oficiais en Galicia responden- 

do a preguntas de carácter in- 

trodutorio. 

• Debater sobre un tema de inte- 

rese social e académico desen- 

volvendo argumentos de forma 

comprensible e aplicando as 
normas que rexen a cortesía na 

comunicación social. 

• Emitir a súa opinión empregan- 

do argumentos lóxicos e com- 

prensibles 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 nou- 

tras de estudo ou traballo e 

participa en conversas in- 

formais. 

• Expresa a súa opinión de forma clara e 

razoada sobre un asunto tratado na lec- 
tura. 

• Participa activamente na tarefa. 

• Emite a súa opinión empregando argu- 
mentos lóxicos e comprensibles. 

• Comenta as contribucións alleas. 

• Respecta as quendas de fala. 

• Escoita con atención e respectuosamen- 
te as intervencións alleas. 

 Emprega unha linguaxe non discriminato- 

ria. 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 



 

1 a 21 

 b 

 d 

 e 

 B1.10. Aplicación dos coñecementos 

gramaticais á avalia- 

ción e mellora da 

expresión oral e re- 

coñecemento en ex- 

posicións orais pro- 

pias e alleas das di- 

ficultades expresi- 

vas. 

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 prexu- 

ízos 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 
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 LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita 

argumentadamente os 

prexuízos que se poidan 

asociar á pronuncia propia 

da lingua galega. 

 CAA 

 CCL 

 CSC 



 

1 a 21 

 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 lingü- 

ísticos, sociolingüís- 

ticos e pragmáticos 

para comprender, 

analizar e comentar 

o texto na súa inte- 

gridade. 

 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 pito- 

nisa que todos leva- 

mos dentro”, Xurxo 

Mariño: ADN. 

Apuntamentos do 

natural. 

 Lectura comprensiva dun texto 

argumentativo. “Po- 

lo d+ m= ;)”, Nel 

Vidal: Praza Pública. 

 Lectura comprensiva dunha noticia. 

“Facer a cama é 

malo para a saúde”, 

GCiencia. 

 Lectura comprensiva dunha repor- 

taxe. “Os máis vul- 

nerables ante a crise 

son os inmigrantes”, 

Laura L. Ruiz: Praza 

Pública. 

 Lectura comprensiva dun texto 

periodístico de opi- 

nión. “Amor e ce- 

los”, Marina Mayo- 

ral: La Voz de Gali- 

cia. 

• Lectura comprensiva dunha 
entrevista periodística: entrevista á 
cantante Sés, De Luns a Venres. 

 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 pro- 

postas. 

 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 tecno- 

loxía. 

 Busca vocabularios específicos sobre 

materias propostas. 

 Busca de forma libre vocabularios específi- 

cos. 

 CCL 

 CD 

 CAA 



 

1 a 21 

 b 

 h 

 B2.2. Planificación e produción de 

textos adecuados, 

coherentes e ben co- 

 B2.2. Compoñer producións escritas 

planificadas adecua- 

das á situación e á 

 LGB2.2.1. Selecciona e presenta os 

contidos dos seus textos de 

forma clara e ordenada. 

 CCL 

 

1 a 10 
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 hesionados; axusta- 

dos ás normas gra- 

maticais e ben pre- 

sentados. 

 Presentación dunha campaña publi- 

citaria. 

 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 mor- 

fo- lóxicas do galego 

na súa produción es- 

crita. 

intención comunica- 

tiva desexada, con 

coherencia, co- 

hesión, corrección 

gramatical e boa 

presentación. 

 Producir textos da diferente tipoloxía 

textual estudada 

aplicando os coñe- 

cementos adquiri- 

dos. 

 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 ti- 

po de texto. 

 Utilizar mecanismos variados de 

cohesión textual. 

 Axustarse ás normas ortográficas e 

morfolóxicas do ga- 

lego na súa produ- 

ción textual. 

 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 comu- 

nicativa das súas produ- 

cións. 

 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 ex- 

positivos e argumen- 

tativos do ámbito 

educativo e de di- 

vulgación científica 

e cultural (diciona- 

rios, glosarios e en- 

ciclopedias). 

 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 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 

 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 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 or- 

tográfica e gramati- 

cal. 

 Emprega dun léxico preciso e 

especializado  e 

evita o uso de 

coloquialismos e 

palabras comodín. 

 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 currícu- 

lo con rigor, claridade e co- 

rrección ortográfica e gra- 

matical. 

 CCL 

 

1 a 21 

 LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e 

especializado e evita o uso 

de coloquialismos e 

palabras comodín. 

 Incrementaoseurepertorioléxicocoaincorpor 

acióndetermosespecíficos. 

 CCL 

 

1 a 21 

 b  B2.4. Comprensión, produción e  B2.4. Comprender, producir e  LGB2.4.1. Comprende, produce e valora  CCL 

 

1 



 

269  

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
UNIDADE 

 c 

 d 

 h 

valoración de textos 

procedentes dos me- 

dios de comunica- 

ción social tanto os 

publicitarios como 

os periodísticos de 

carácter informativo 

e de opinión. 

 Tipoloxía textual: a publicidade. 

 Lectura comprensiva e interpreta- 

ción de textos pu- 

blicitarios. 

 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 (reco- 

rrencias e familias 

léxicas) e por subs- 

titución  (pronomes 

e adverbios; elipses, 

sinónimos, hiperó- 

nimos). 

 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 clasifica- 

las. 

 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 

valorar de forma 

crítica textos publi- 

citarios e periodísti- 

cos de carácter in- 

formativo ou de 

opinión. 

 Comprender o sentido dun texto 

publicitario en rela- 

ción cos valores so- 

ciais asociados ao 

produto. 

 Sintetizar a mensaxe do texto. 

 Definir termos destacados no texto 

empregando o 

léxico propio. 

 Clasificar como verdadeiros ou 

falsos varios enun- 

ciados 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 comuni- 

cación. 

 Analizar textos publicitarios a 

partir dun esquema 

xeral. 

 Recoñecer a presenza de 

estereotipos e o uso 

da linguaxe 

discriminatoria na 

publicidade. 

 Valorar de forma crítica as men- 

saxes publicitarias 

en relación cos va- 

lores sociais pro- 

movidos 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. 

de forma crítica textos pu- 

blicitarios 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 propos- 

tos 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 publicita- 

rios 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. 

 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 diferen- 

zas entre noticia e repor- 

taxe 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 críti- 

ca). 

 Identifica os trazos propios da columna de 

opinión no texto. 

 Sinala no texto a estrutura básica dos 

 CSC  4 

 7 

 9 
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 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 pe- 

riodísticos de opi- 

nión (editorial, arti- 

go, columna e re- 

censión 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 entre- 
vista. 

 Expresión textual: elaboración 

dunha entrevista. 

 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 opi- 

nión. 

 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. 

 Analizar a entrevista seguindo as 

pautas dadas nun 

cadro. 

 Identificar na lectura anotacións 

que transmiten in- 

formación non ex- 

presada verbalmen- 

te. 

 Elaborar unha entrevista seguindo 

os pasos propostos 

xéneros de opinión. 

 Diferencia entre os enunciados de carácter 

informativo e os 

interpretativos na columna 

de opinión. 

 Redacta un texto breve seguindo a estru- 

tura 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 verbalmen- 

te. 

 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 ao 

produto en textos 

publicitarios e os 

estereotipos empregados 

neles. 

 Rexeita as ideas e usos lingüísticos 

discriminatorios 

 CCL 

 CSC 



 

1 

 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 descri- 

ción literaria e 

técnica. 

 Principais diferenzas entre narra- 

ción e descrición. 

 A descrición obxectiva e a descri- 

ción subxectiva: di- 

ferenzas. 

 Mecanismos de relación léxica e 

semántica (reco- 

rrencia, sinonimia, 

antonimia, campos 

semánticos e hipo- 

nimia-hiperonimia). 

 B2.5. Caracterizar, identificar e 

producir textos des- 

critivos pertencentes 

a distintos ámbitos 

de uso. 

 Identificar o texto descritivo 

segundo a súa in- 

tención comunicati- 

va, estrutura formal, 

contido e caracterís- 

ticas lingüísticas. 

 Distinguir entre descrición literaria 

e técnica. 

 Recoñecer as diferenzas entre a 

narración e a des- 

crición. 

 Distinguir entre descrición obxecti- 

va 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 descri- 

ción no texto. 

 Distingue entre descrición 

literaria e técnica. 

 Recoñece as diferenzas 

entre a narración e descri- 

ción. 

 Diferencia entre descri- 

ción obxectiva e subxecti- 

va. 

 Identifica o tipo de descri- 

ción que se emprega no 

texto e razoa a súa escolla. 

 Busca na lectura exemplos 

de léxico do mundo senso- 

rial e relaciona o seu em- 

prego coa intención co- 

municativa. 

 Sinala no texto os mecanismos de co- 

hesión textual máis 

comúns. 

 CCL 

 

4 

 b  B2.6. Análise dos textos expositivos: 

intención 

 B2.6. Caracterizar, identificar e 

producir textos ex- 

 LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a 

intención comunicativa, a 

 CCL 

 

5 
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comunicativa, 

estrutura formal e de 

contido, e 

características 

lingüísticas. 

• Tipoloxía textual: o texto exposi- 
tivo-informativo. 

• Estrutura dos textos expositivos. 

 Análise e creación de textos exposi- 
tivos. 

positivos pertencen- 

tes a distintos ámbi- 

tos de uso. 

• Identificar as características xe- 
rais 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. 

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 parágra- 
fos que contén o texto. 

 Explica o criterio lóxico empregado na 

estrutura do texto. 

  

 b 

 f 

 h 

 B2.7. Análise dos textos narrativos: 

intención 

comunicativa, 

estrutura  formal  e 

de contido, e 

características 

lingüísticas. 

• Tipoloxía textual: o texto na- 
rrativo. Intención comunicati- 
va e estrutura formal. 

• Narración literaria e non litera- 
ria. 

• Elementos da narración: o 

narrador, a acción, os persona- 
xes e os feitos. 

• Análise textual do texto narra- 

tivo: estrutura, narrador, orde 

temporal dos feitos e persona- 

xes. 

• Expresión textual: creación dun 
texto narrativo. 

 Lectura, interpretación e valoración 

crítica de fragmen- 

tos de textos narra- 

tivos da Historia da 

Literatura galega. 

 B2.7. Caracterizar, identificar e 

producir textos na- 

rrativos pertencen- 

tes a distintos ámbi- 

tos de uso. 

• Identificar e caracterizar o texto 
narrativo. 

• Distinguir entre narración litera- 
ria e non literaria. 

• Realizar unha análise pautada 
dun texto narrativo de carác- 
ter literario. 

 Escribir correctamente un texto 

narrativo. 

 LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a 

intención comunicativa, a 

estrutura formal e de 

contido e as características 

lingüísticas dos textos 

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. 

 CCL 

 

2 

   
 Procura de forma eficaz información 

sobre a obra á que perten- 

ce o texto. 

   

   
 Valora a visión da realidade que ofrece o 

texto e xulga con criterios 

claros a eficacia comuni- 

cativa deste. 

   

 b 

 f 

 h 

 B2.8. Análise dos textos 

argumentativos: 

intención 

comunicativa, 

estrutura  formal  e 

de contido, e 

características 

lingüísticas. 

• Tipoloxía textual: o texto argu- 
mentativo. 

• Estrutura dos textos argumenta- 
tivos. 

• Tipos de argumentos. 

• Análise textual de textos argu- 
mentativos. 

 Expresión textual: produción de 

textos argumentati- 

vos. 

 B2.8. Caracterizar, identificar e 

producir textos ar- 

gumentativos per- 

tencentes a distintos 

ámbitos de uso. 

• Definir argumentación e coñe- 
cer os trazos xerais do texto 
argumentativo. 

• Analizar a estrutura dun texto 
argumentativo. 

• Identificar os principais tipos de 
argumentos. 

• Analizar os argumentos expos- 
tos nun texto segundo a súa 
tipoloxía. 

• Responder correctamente pre- 
guntas sobre a tese e conclu- 

sión expresadas nun texto ar- 
gumentativo. 

 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 argu- 
mentativo nun artigo de opinión e si- 

nala as partes que o compoñen. 

• Identifica os principais tipos de argu- 
mentos. 

• 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 reba- 
tendo a tese do artigo analizado. 

 Produce textos argumentativos seguindo 

criterios lóxicos. 

 CCL 

 

6 

 b  B2.9. Análise dos textos  B2.9. Caracterizar, identificar,  LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a  CCL 

 

3 
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dialogados: 

intención 

comunicativa, 

estrutura  formal  e 

de contido, e 

características 

lingüísticas. 

• Tipoloxía textual: o texto dia- 

logado. Intención comunica- 

tiva, estrutura formal e carac- 

terísticas lingüísticas. 

• 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. 

analizar e producir 

textos dialogados 

pertencentes a dis- 

tintos ámbitos de 

uso. 

• Identificar o texto dialogado e 
coñecer as súas características 

lingüísticas e estruturais. 

• Coñecer as diferenzas entre 
estilo directo e estilo indirec- 
to. 

• Identificar os verbos de lingua. 

• Analizar un texto dialogado 
seguindo un esquema coas ca- 

racterísticas xerais do diálo- 
go. 

 Producir textos dialogados. 

intención comunicativa, a 

estrutura formal e de 

contido e as características 

lingüísticas dos textos 

dialogados. 

• Coñece as principais características 
estruturais e lingüísticas do texto dia- 

logado. 

• Sinala na lectura a predominancia do 
estilo directo, así como a utilización 
puntual do estilo indirecto. 

• Transforma parágrafos de estilo direc- 
to a estilo indirecto. 

• Identifica todos os verbos de lingua 
presentes no texto. 

• Localiza, seguindo un esquema, as 
características xerais do diálogo pre- 

sentes no texto e exemplifícaas. 

  

    Produce textos dialogados. 

 b 

 e 

 f 

 h 

 B2.10. Busca e selección de 

información proce- 

dente de fontes bi- 

bliográficas ou dixi- 

tais e posterior or- 

ganización e revi- 

sión dos textos cos 

recursos que ofre- 

cen as TIC. 

 B2.10. Planificar, producir e revisar 

textos de investiga- 

ción a partir da in- 

formación obtida en 

fontes impresas e 

dixitais e con axuda 

dos recursos que 

ofrecen as TIC. 

• Consultar fontes dixitais, con- 
trastar e seleccionar a informa- 
ción relevante mediante fichas- 

resumo. 

• Planificar os escritos en función 
dunha orde predefinida e revi- 

sa o proceso de escritura con 
axuda de ferramentas dixitais. 

• Respectar as normas de presen- 

tación dos traballos escritos, a 

organización en epígrafes, pro- 

cedementos de cita, notas a pé 

de páxina, bibliografía. 

 Empregar o procesador de textos 

para darlle o formato 

adecuado ás diferen- 

tes tipoloxías tex- 

tuais. 

 LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, 

contrasta e selecciona a in- 

formación relevante me- 

diante fichas-resumo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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 LGB2.10.2. Planifica os escritos en función 

dunha orde predefinida e 

revisa o proceso de escritu- 

ra con axuda de ferramen- 

tas dixitais. 

 CCL 

 CD 



 

1 a 21 

 • Consulta de fontes dixitais, 

contraste e selección de in- 

formación relevante mediante 

fichas-resumo. 

• Planificación dos escritos en 

función dunha orde predefini- 

da e revisa o proceso de escri- 
tura con axuda de ferramentas 

dixitais. 

• Respecto polas normas de pre- 

sentación dos traballos escri- 

tos, a organización en epígra- 

fes, procedementos de cita, 

notas a pé de páxina, biblio- 

grafía. 

   

 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 

 
 Emprego do procesador de textos 

para darlle o forma- 

to adecuado ás dife- 

rentes tipoloxías 

    

 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 

  

 e  B3.1. Coñecemento e reflexión sobre 

os principais con- 

ceptos de Lingüísti- 

ca Xeral: comunica- 

ción, linguaxe, lin- 

gua, unidades lin- 

güísticas, signo lin- 

güístico 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 co- 

municativo: emisor, mensaxe, 

receptor, código, referente ou 

contexto e canle. 

• As funcións da linguaxe. 

• A Lingüística e as disciplinas 

• B3.1. Verificar o coñecemento 

formal e a capacidade de refle- 

xión sobre a lingua que posúe o 

alumnado. 

• Definir os conceptos de comu- 
nicación, linguaxe e lingua na- 
tural. 

• Distinguir entre símbolos e 
signos. 

• Describir o concepto de signo 
lingüístico. 

• Reflexionar sobre as relacións 
entre linguas e definir familia 

lingüística. 

• Procurar información e empre- 
gala para completar un esquema 
sobre as linguas indoeuropeas. 

• Inferir relacións de parentesco 

lingüístico a través da compara- 
ción entre termos  procedentes 

de idiomas diversos. 

• Conceptualizar os elementos do 
proceso comunicativo e as fun- 
cións da linguaxe. 

 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 empre- 

gadas. 

• Relaciona unha serie de enunciados 
con diferentes funcións da linguaxe. 

 CCL 



 

1 

2 

• LGB3.1.2. Describe os principais con- 

ceptos de Lingüística Xeral: comuni- 
cación, linguaxe, lingua, unidades lin- 

güísticas, signo lingüístico e diversas 

disciplinas lingüísticas. 

• Define os conceptos de comunicación, 
linguaxe e lingua natural. 

 CCL 



 

1 

2 
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 lingüísticas: fonética, fonolo- 

xía, gramática, semántica, 

pragmática, sociolingüística, 

psicolingüística. Outras disci- 

plinas. 

• A diferenza entre o significado 
denotativo e o significado con- 

notativo. 

• A gramática. 

• Obxecto de estudo da gramática. 
Niveis que abrangue. 

• A morfoloxía e a sintaxe. Clases 
de palabras. 

• Identificar en textos propios as 
funcións da linguaxe emprega- 

da. 

• Detectar en enunciados alleos 
diferentes funcións da  linguaxe. 

• Distinguir as diversas discipli- 
nas lingüísticas para afondar no 
coñecemento formal da lingua. 

• Coñecer a diferenza entre signi- 
ficado denotativo e significado 
connotativo. 

• Coñecer o concepto de gramáti- 
ca como disciplina lingüística e 

mais os niveis en que opera. 

• Describir o concepto de gramá- 
tica dunha lingua. 

• Explicar as diferenzas entre 
morfoloxía e sintaxe. 

• Distinguir e identificar as clases 
de palabras. 

• Distingue entre símbolo e signo. 

• Describe a arbitrariedade do signo 
lingüístico e ofrece exemplos dos con- 
ceptos significado e significante. 

• Define familia lingüística. 

• Procura información en Internet sobre 
as linguas indoeuropeas e completa un 
esquema. 

• Compara unha táboa con termos pro- 

cedentes de diversos idiomas e res- 

ponde preguntas inferindo relacións de 

parentesco lingüístico. 

• Describe as diversas disciplinas lingü- 
ísticas relacionándoas co seu obxecto 
de estudo. 

• Indica a disciplina lingüística adecua- 

da para cada tema de estudo nunha se- 
rie dada. 

• Define semántica e diferencia entre 
significado denotativo e significado 
connotativo. 

• Coñece o concepto de gramática como 
disciplina lingüística, así como os ni- 
veis que abrangue segundo o seu ob- 

xecto de estudo. 

• Describe o concepto de gramática 
dunha lingua. 

• Explica as diferenzas entre morfoloxía 
e sintaxe. 

• Enumera as clases de palabras e ache- 
ga exemplos de cada unha delas dentro 

dunha estrutura. 

• Indica a clase á que pertencen as pala- 
bras dun texto. 

  

 a 

 b 

 e 

• B3.2. Coñecemento dos diferen- 

tes rexistros lingüísticos e dos 

factores que inciden no uso da 

lingua en distintos ámbitos e va- 

loración da importancia de utili- 

zar o rexistro adecuado en rela- 

ción coa situación comunicativa. 

• Variación interna da lingua gale- 
ga: os rexistros lingüísticos. 

• Variedades lingüísticas (variación 
temporal, xeográfica, social, si- 

tuacional e variedade estándar). 

• Variación social ou diastrática: 
nivel alto, nivel medio, nivel bai- 

xo. As xergas. 

• Variación situacional ou diafási- 

ca: os rexistros lingüísticos (do 

rexistro coloquial ao rexistro 

formal). Os tecnolectos. 

• A coherencia, cohesión e adecua- 
ción textual. 

• Análise do rexistro lingüístico 
nun texto dado. 

• Redacción en galego estándar. 

• Expresións coloquiais. 

• Reflexión sobre o código a partir 
do texto. 

• Os tecnolectos. 

• A linguaxe científico- 
tecnolóxica: características léxi- 
cas, morfosintácticas e textuais. 

• A linguaxe xurídico- 

administrativa: tipoloxía dos tex- 
tos (lexislativos, administrativos 

e xudiciais). 

• Características léxicas, morfosin- 
tácticas e textuais da linguaxe xu- 

rídico-administrativa. 

• B3.2. Recoñecer e utilizar os 

diferentes rexistros lingüísticos 

en función dos ámbitos sociais 

valorando a importancia de usar 

o rexistro axeitado a cada mo- 

mento. 

• Identificar nos textos as caracte- 
rísticas propias de diferentes va- 
riedades lingüísticas. 

• Recoñecer diferentes rexistros en 
textos. 

• Analizar as características lingü- 
ísticas do rexistro propio dos 
chats e mensaxería móbil. 

• Elaborar un glosario da xerga 
xuvenil. 

• Reescribir enunciados en diferen- 
tes rexistros lingüísticos. 

• Escribir un conto clásico nalgu- 
nha 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 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. 

• LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingü- 
ísticos en textos orais e escritos en fun- 
ción da intención comunicativa. 

• Compara varios textos e identifica neles 
diferentes variedades lingüísticas. 

• Explica as diferenzas entre varias se- 
cuencias redactadas en diferentes rexis- 
tros. 

• 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 lin- 
guaxe administrativa nun texto. 

• Compara a transcrición dun conto popu- 
lar coa súa versión literaria desde un 

punto de vista lingüístico e sinala as di- 

ferenzas entre lingua oral e lingua es- 

tándar. 

• Recoñece as características do discurso 
oral no texto. 

• Sinala no texto os trazos dialectais. 

• 

 CCL 

 CSC 

 7 

• LGB3.2.2. Valora a importancia de 
utilizar o rexistro axeitado a cada situa- 
ción comunicativa e aplícao nas súas 

producións orais e escritas. 

• Elabora un glosario da xerga xuvenil. 

• Reescribe enunciados empregando dife- 
rentes rexistros lingüísticos. 

• Escribe un conto clásico nalgunha das 
variedades lingüísticas do galego. 

• Reescribe un texto literario nun rexistro 

coloquial e nun rexistro formal, adxudi- 
cándolle un contexto adecuado en am- 

bos os casos. 
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• Coñecemento do significado de 

refráns e frases feitas e integralos 

no seu repertorio lingüístico. 

• Fraseoloxía: definición de frase 
feita. 

• Cadro de frases feitas. 

• Comparar un conto popular coa 

súa versión literaria e sinalar as 

diferenzas entre lingua oral e lin- 

gua estándar. 

• Recoñecer as características 
propias do discurso oral no texto. 

• Sinalar no texto os trazos dialec- 
tais. 

• Reflexionar sobre o uso do gale- 

go na tecnoloxía e a incorpora- 
ción 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 lin- 
guaxe xurídico-administrativa. 

• Recoñecer e valorar a fraseoloxía 

galega e incrementar progresi- 
vamente o seu vocabulario. 

• Reparar na forma e significado 
da fraseoloxía emprega- da nun 

texto. 

• Coñecer o significado de varias 
frases feitas. 

• Empregar axeitadamente fraseo- 
loxía para 

• Analiza a adecuación do rexistro lingü- 
ístico dun texto ao contexto de fala en 

que se produce. 

• Reescribe en galego estándar un pará- 
grafo redactado na linguaxe da mensa- 
xería móbil. 

• Emparella unha serie de palabras colo- 
quiais 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 irre- 
gulares. 

• Define varios termos propios do tecno- 
lecto xurídico-administrativo. 

• Corrixe enunciados que conteñen erros 
habituais na linguaxe xurídico- 
administrativa. 

• Recoñece e valora a fraseoloxía galega 

e incrementa progresivamente o seu vo- 
cabulario. 

• Repara na forma e significado da fra- 
seoloxía empregada nun texto. 

• Une varias frases feitas coas súas defi- 
nicións. 

• Explica o significado de varias frases 
feitas. 

• Completa enunciados empregando fra- 
seoloxía axeitadamente. 

  

 a 
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• B3.3. Produción de textos escri- 

tos ou orais de diferentes xéneros 

mostrando un correcto nivel de 

corrección gramatical, presenta- 

ción, adecuación, coherencia, co- 

hesión e corrección. 

• Principais mecanismos de cohe- 
sión: recorrencia, substitución lé- 

xica, 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. 

• 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 dubi- 
dosa. 

• terminacións –cia / -za e –cio / - 
zo. 

• sufixos -iente, -ente, -inte. 

• as vogais nos derivados en - 
mento. 

• uso de cua-/ca-/co-. 

• B3.3. Producir textos escritos ou 

orais de diferentes xéneros mos- 

trando un correcto nivel de co- 

rrección gramatical, presenta- 

ción, adecuación, coherencia, co- 

hesión e corrección. 

• Identificar e incorporar nas súas 
producións os principais meca- 

nismos de cohesión textual. 

• Reflexionar sobre as normas de 
uso e os procedementos lingüísti- 

cos propios da gramática galega a 
partir dos textos. 

• Empregar correctamente o acento 
gráfico conforme as normas do 

galego. 

• Acentuar correctamente pares 
diacríticos. 

• Distinguir entre ditongos e hiatos 
e empregar correcta- mente o til. 

• Empregar correctamente a diére- 
se. 

• Escribir con b ou v segundo co- 
rresponda 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 termi- 
nacións –cia/-za e 

• –cio/-zo e empregalas con co- 

• LGB3.3.1. Produce textos escritos ou 

orais de diferentes xéneros mostrando 

un correcto nivel de corrección gramati- 

cal, presentación, adecuación, coheren- 

cia, cohesión e corrección. 

• Identifica e incorpora nas súas produ- 
cións os principais mecanismos de co- 

hesión 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 diacríti- 
cos. 

• Distingue entre ditongos e hiatos e em- 
pregar correctamente o til. 

• Emprega correctamente a diérese. 

• Escribe con b ou v segundo correspon- 
da. 

• 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. 
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• presenza de l en posición inter- 

vocálica. 

• presenza de n en posición inter- 
vocálica. 

• substantivos e adxectivos rema- 
tados 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 minúscu- 
las. 

• Símbolos, siglas e abreviaturas. 

• Escrita dos números. 

rrección . 

• usar correctamente as termina- 
cións -iente, -ente, -inte. 

• utilizar as vogais convenientes en 

substantivos derivados en - 
mento. 

• distinguir as palabras que conte- 
ñen as sílabas cua- / ca-/co-. 

• empregar l en posición intervocá- 
lica nos casos necesarios. 

• utilizar o n intervocálico nos 
casos precisos. 

• recoñecer os substantivos e ad- 
xectivos 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 correspon- 
dentes na escrita. 

• distinguir entre a expresión a ver 
e o verbo haber e escribir o que 

corresponda. 

• distinguir entre hai, ai e aí e em- 
pregar as formas correspondentes 
na escrita. 

• Escribir con maiúscula nos casos 
necesarios. 

• Distinguir entre símbolos, siglas 
e abreviaturas. 

• Escribir axeitadamente os núme- 
ros. 

• usa correctamente as terminacións - 
iente, -ente, -inte. 

• utiliza as vogais convenientes en subs- 
tantivos 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 pre- 
cisos. 

• recoñece os substantivos e adxectivos 
rematados en -o ou -u. 

• distingue entre a expresión por que / 
porque e porqué e escribir o que corres- 
ponda. 

• distingue entre se non e senón e empre- 
gar as formas correspondentes na escri- 
ta. 

• distingue entre a expresión a ver e o 

verbo haber e escribir o que correspon- 
da. 

• distingue entre hai, ai e aí e empregar as 
formas correspondentes na escrita. 

• Escribe con maiúscula nos casos nece- 
sarios. 

• Distingue entre símbolos, siglas e abre- 
viaturas. 

• Escribe axeitadamente os números. 

  

 e • B3.4. Caracterización morfolóxi- 
ca, semántica e sintáctica do 
substantivo e do adxectivo. 

• O substantivo: definición. Carac- 
terización morfolóxica, semánti- 
ca e sintáctica. 

• Clasificación semántica dos subs- 
tantivos. 

• Compoñentes morfolóxicos do 

substantivo (lexema, morfemas 

flexivos, morfemas derivativos e 

morfemas alterativos). 

• Función sintáctica do substanti- 
vo. 

• O xénero do substantivo. Subs- 
tantivos variables e in- variables. 

• Regras de formación do femini- 
no. 

• O número do substantivo. 

• Regras de formación do plural. 

• O adxectivo: definición. Adxec- 
tivos especificativos e adxectivos 
explicativos. 

• Grao positivo do adxectivo. 

• Grao comparativo. Formas analí- 
ticas e sintéticas. 

• Grao superlativo: superlativo 

absoluto (sintético e analítico) e 
superlativo relativo. 

• Uso das conxuncións comparati- 
vas 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: sinoni- 
mia, polisemia, homonimia, an- 

• B3.4. Recoñecer e identificar os 

trazos característicos das catego- 
rías gramaticais substantivo e ad- 

xectivo, explicar os seus usos e 

valores nos textos. 

• Identificar morfoloxicamente o 
substantivo e o adxectivo. 

• Definir substantivo e identificar 

os trazos característicos desta ca- 
tegoría gramatical. 

• Definir os substantivos desde o 
punto de vista semántico, morfo- 

lóxico e sintáctico. 

• Identificar substantivos e adxec- 
tivos e clasificalos segundo o seu 
xénero. 

• Distinguir entre substantivos 
variables e invariables. 

• Analizar morfoloxicamente pala- 
bras e clasificalas en simples, de- 
rivadas ou compostas. 

• Descompoñer morfoloxicamente 

palabras e diferenciar morfemas 
flexivos e derivativos. 

• Recoñecer os procedementos de 
formación de palabras para a am- 
pliación do seu repertorio léxico. 

• Coñecer os tipos de oposición de 
xénero que se producen nos subs- 
tantivos 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 va- 
riables e empregalas correcta- 

mente. 

• Coñecer o xénero dos principais 

• 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 situa- 

ción comunicativa. 

• Identifica morfoloxicamente o substan- 
tivo e o adxectivo. 

• Define substantivo e identificar os tra- 

zos característicos desta categoría gra- 
matical. 

• Define os substantivos desde o punto de 
vista semántico, morfolóxico e sintácti- 

co. 

• Identifica substantivos e adxectivos 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 deriva- 
tivos. 

• Recoñece os procedementos de forma- 
ción de palabras para a ampliación do 
seu repertorio léxico. 

• Coñece os tipos de oposición de xénero 
que se producen nos substantivos varia- 
bles. 

• Busca no dicionario parellas de substan- 
tivos con oposición de xénero e sinala a 

diferenza de significado que presentan. 

• Coñece as regras de formación do femi- 
nino dos substantivos variables e em- 
prégaas correctamente. 

• Coñece o xénero dos principais substan- 
tivos invariables que presentan interfe- 
rencias coa lingua castelá. 
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 tonimia, hiponimia, hiperonimia, 

cohiponimia. 

substantivos invariables que pre- 

sentan interferencias coa lingua 

castelá. 

• Identificar as principais oposi- 
cións de número dos substanti- 
vos. 

• Empregar as regras de formación 
do plural correcta- mente. 

• Formar correctamente o plural de 
palabras compostas. 

• Definir adxectivo e identificar os 
trazos característicos desta cate- 

goría gramatical. 

• Identificar os elementos e proce- 
dementos de construción dos di- 
ferentes graos do adxectivo. 

• Recoñecer nun texto os adxecti- 
vos e clasificalos segundo o seu 

grao. 

• Escribir correctamente enuncia- 
dos empregando o grao compara- 
tivo. 

• Elaborar enunciados empregando 

adxectivos en grao comparativo e 

superlativo, partindo dun modelo 

dado. 

• Coñecer as regras de uso das 
conxuncións comparativas e em- 
pregalas correctamente. 

• Recoñecer os erros máis frecuen- 
tes no emprego das conxuncións 

comparativas. 

• Coñecer os procedementos de 
formación de palabras e identifi- 
car prefixos e sufixos. 

• Distinguir entre prefixos de orixe 
latina e grega e coñecer o signifi- 
cado dos máis frecuentes. 

• Diferenciar entre sufixos alterati- 
vos e derivativos. 

• Formar palabras mediante a adi- 
ción de prefixos e sufixos. 

• Coñecer o que é un campo se- 

mántico e aplicar o coñecemento 

na produción de textos máis co- 

herentes, cohesionados e de ma- 

ior riqueza léxica. 

• Recoñecer as principais relacións 
semánticas e empregalas na pro- 

dución de textos máis 

• Identifica as principais oposicións de 
número dos substantivos. 

• Emprega as regras de formación do 
plural correctamente. 

• Forma correctamente o plural de pala- 
bras compostas. 

• Define adxectivo e identifica os trazos 
característicos desta categoría gramati- 
cal. 

• Identifica os elementos e procedemen- 

tos de construción dos diferentes graos 
do adxectivo. 

• Recoñece nun texto os adxectivos e 
clasifícaos segundo o seu grao. 

• Escribe correctamente enunciados em- 
pregando o grao comparativo. 

• Elabora enunciados empregando adxec- 
tivos en grao comparativo e superlativo, 

partindo dun modelo dado. 

• Coñece as regras de uso das conxun- 
cións comparativas e emprégaas correc- 
tamente. 

• Recoñece os erros máis frecuentes no 
emprego das conxuncións comparativas. 

• Coñece os procedementos de formación 
de palabras e identifica prefixos e sufi- 
xos. 

• 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 semán- 

ticas e emprégaas na produción de tex- 
tos máis coherentes, cohesionados e de 

maior riqueza léxica. 

• Define un termo extraído dun texto e 
achega sinónimos e antónimos. 

  

 e • B3.5. Coñecemento, tipoloxía e 

caracterización dos determinan- 

tes (artigo, demostrativo, posesi- 

vo, interrogativos, exclamativos, 

cuantificadores e identificado- 

res). 

• Artigos, determinantes e prono- 

mes: definición e diferenzas des- 

de 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 demostra- 
tivos. 

• Posesivos: determinantes e pro- 
nomes (formas e funcións). 

• O artigo ante o posesivo. 

• Outras formas, usos e valores dos 
posesivos. 

• 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 arti- 
gos, determinantes e pronomes. 

• Explicar as diferenzas entre de- 
terminante e pronome. 

• Explicar as diferenzas entre de- 

terminante 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, determi- 

nantes e pronomes e identificar 

os seus elementos. 

• Clasificar como determinantes ou 
pronomes os demostrativos e po- 
sesivos presentes nun texto. 

• Comentar o uso dos posesivos 
nun texto, así como a presenza ou 

• LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e 

valores dos determinantes, relaciona a 

súa presenza coa intención comunicati- 
va 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 determi- 
nante e un adxectivo e ofrece exemplos 

razoados. 

• Localiza os artigos nun texto, clasifíca- 
os 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 determi- 
nantes ou pronomes. 

• Comenta o uso dos posesivos nun texto 
e explica a presenza ou ausencia do ar- 
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• Relativos: determinantes e pro- 

nomes (formas e funcións). 

• Interrogativos e exclamativos: 
determinantes e prono- mes 

(formas e funcións). 

• Indefinidos: determinantes e 
pronomes (formas e 

ausencia do artigo anteposto. 

• Escribir secuencias con cadan- 
seu(s) e cadansúa(s). 

tigo anteposto. 

• Constrúe dúas secuencias con cadan- 
seu(s) e cadansúa(s). 

• Identifica e clasifica nun texto todos os 

artigos, determinantes e pronomes e 
comenta os elementos que compoñen as 
contraccións. 

  

 e  B3.6. Recoñecemento, descrición e 

uso da categoría 

verbal e das 

perífrases verbais. 

• Morfoloxía do verbo: o tema 

(raíz e vogal temática); o mor- 

fema modo-temporal e o mor- 

fema número-persoal. O para- 

digma verbal. 

• Tipos de verbos: copulativos, 

predicativos, transitivos, in- 

transitivos, reflexivos, prono- 

minais, recíprocos, impersoais. 

• O modo e o tempo: os tempos 
de indicativo; os tempos de 
subxuntivo e o imperativo. 

• A voz pasiva. 

• As alternancias vocálicas: ver- 
bos con alternancia de timbre; 

verbos con u no radical que 
pode converterse en o. 

• Os verbos irregulares: as irregu- 
laridades no lexema. 

• As formas nominais do verbo. 

• O infinitivo: funcións sintácticas. 

• O infinitivo conxugado: formas 
e casos en que se adoita em- 

pregar. 

• O xerundio: funcións. 

• O participio: funcións. Partici- 
pios regulares e irregulares. 

• As perífrases verbais: definición. 

• Perífrases con valor temporal. 

• Perífrases con valor modal. 

 Perífrases con valor aspectual. 

 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, morfolóxi- 

co e sintáctico e segundo a súa 
tipoloxía. 

• Recoñecer os morfemas verbais 
e comprender cales son exclu- 
sivos do verbo. 

• Analizar morfoloxicamente for- 
mas verbais. 

• Identificar as diferenzas entre o 
modo indicativo e subxuntivo. 

• Recoñecer e indicar o modo, 

tempo, número e persoa de 

formas verbais extraídas do 

texto. 

• Conxugar en varios tempos de 
indicativo e subxuntivo dife- 

rentes verbos. 

• Recoñecer a temporalidade de 
varias formas verbais respecto 
ao momento da fala. 

• Identificar o valor temporal de 
formas verbais en varias se- 
cuencias. 

• Recoñecer os principais tipos de 

alternancias vocálicas e irregu- 
laridades nos verbos. 

• Conxugar axeitadamente verbos 
con alternancias vocálicas e 
irregulares. 

• Identificar perífrases en enun- 
ciados e clasificalas coa axuda 
do apéndice gramatical. 

• Recoñecer as características da 
voz pasiva. 

• Reparar a partir do texto no 
emprego do infinitivo conxu- 

gado e escribir a conxugación 
completa deste tempo verbal. 

• Escribir un enunciado con cada 
unha das formas do infinitivo 

conxugado. 

• Identificar e distinguir as for- 
mas nominais do verbo e reco- 

ñecer as súas funcións. 

• Recoñecer os casos en que adoi- 

ta utilizarse o infinitivo conxu- 

gado e empregalo adecuada- 

mente 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 perífra- 

ses verbais 

• LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e 

valores dos verbos e das perífrases e re- 
laciona 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 com- 
prender cales son exclusivos do verbo. 

• Analiza morfoloxicamente formas ver- 
bais. 

• Identifica as diferenzas entre o modo 
indicativo e o subxuntivo. 

• Recoñece e indicar o modo, tempo, 
número e persoa de formas verbais ex- 

traídas do texto. 

• Conxuga en varios tempos de indicativo 
e subxuntivo diferentes verbos. 

• 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 alter- 
nancias vocálicas e irregularidades nos 

verbos. 

• Conxuga axeitadamente verbos con 
alternancias vocálicas e irregulares. 

• Identifica perífrases en enunciados e 
clasifícaas coa axuda do apéndice gra- 
matical. 

• Recoñece as características da voz pasi- 
va. 

• Repara a partir do texto no emprego do 
infinitivo conxugado e escribe a conxu- 
gación completa deste tempo verbal. 

• Escribe un enunciado con cada unha das 
formas do infinitivo conxugado. 

• Identifica e distingue as formas nomi- 
nais do verbo e recoñece as súas fun- 
cións. 

• Recoñece os casos en que adoita em- 

pregarse o infinitivo conxugado e con- 

xuga 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 enuncia- 
dos e explica o seu significado. 

• Transforma construcións en perífrases 
verbais co mesmo significado. 
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 e  B3.7. Recoñecemento, observación, 

uso e explicación 

dos conectores tex- 

tuais. 

• Contraccións das preposicións 
cos artigos, determinantes e 

pronomes. 

• Os conectores textuais: aditivos, 
opositivos, causais ou consecu- 

tivos; conectores organizado- 
res do discurso. 

• Os conectores textuais no texto 

expositivo: de adición, de con- 

traste, de orde, de causa- 

consecuencia, de exemplifica- 
ción 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 

 B3.7. Recoñecer en textos de diversa 

índole e usar nas 

producións propias 

orais e escritas os 

diferentes conectores 

textuais. 

• Realizar correctamente as con- 

traccións das preposicións cos 

artigos, determinantes e pro- 

nomes. 

• Agrupar conectores do texto 

segundo o seu tipo e empregar 
outros conectores válidos no 

contexto. 

• Identificar os conectores tex- 
tuais no texto expositivo e cla- 

sificalos segundo o esquema 
dado. 

 Identificar e empregar os principais 

tipos de marcadores 

textuais empregados 

no texto 

argumentativo. 

• 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, determi- 
nantes e pronomes. 

• Emprega distintos conectores textuais 
nas súas producións escritas. 

• Localiza no texto expositivo os conecto- 

res textuais empregados e clasifícaos 
segundo o esquema dado. 

• Clasifica conectores extraídos do texto 

segundo a súa tipoloxía e ofrece un si- 
nónimo válido no seu contexto 
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 e  B3.8. Coñecemento, caracterización 

e tipoloxía do 

adverbio e das 

locucións adverbiais. 

• Recoñecemento de adverbios en 
enunciados e textos. 

• Adverbios e locucións adver- 
biais: definición e funcións 
sintácticas. 

• Adverbios en -mente. 

• Preposicións e locucións preposi- 
tivas. 

• Conxuncións e locucións con- 
xuntivas: definición e clasifi- 
cación (coordinantes, subordi- 

nantes 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 ad- 

verbios, preposicións, conxun- 

cións e interxeccións como pa- 
labras invariables e ofrecer 

exemplos disto. 

• Recoñecer a diferenza entre pre- 
posición e conxunción. 

• Distinguir razoadamente entre 
conxuncións coordinantes, su- 

bordinantes e oracionais e em- 

pregar cada tipo na construción 

de enunciados. 

 Clasificar segundo a súa categoría 

gramatical unha se- 

rie 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 compoñen- 

tes. 

• Recoñece no texto a categoría gramati- 
cal do adverbio. 

• Indica o significado dunha serie de 
adverbios e constrúe un enunciado con 
cada un. 

• Recoñece razoadamente os adverbios, 
preposicións, conxuncións e interxec- 

cións como palabras invariables e 
exemplifícao. 

• Explica a diferenza entre preposición e 
conxunción. 

• Distingue razoadamente entre conxun- 
cións coordinantes, subordinantes e ora- 

cionais e constrúe secuencias con cada 
tipo. 

• Clasifica segundo a súa categoría gra- 

matical unha serie de adverbios, prepo- 

sicións, conxuncións e respectivas lo- 
cucións, e interxeccións. 
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 e  B3.9. Coñecemento, caracterización 

e tipoloxía dos pro- 

nomes. 

• 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 colo- 

 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 dis- 
tinguir entre formas tónicas e 
átonas. 

• Recoñecer os pronomes en tex- 
tos e identificar as súas fun- 
cións sintácticas. 

• Coñecer o cheísmo e teísmo e 
empregar correctamente o pro- 

• 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 realizan- 
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 cación do pronome co infiniti- 

vo e o xerundio. 

• Factores pragmáticos ou semán- 
ticos na colocación do prono- 

me. 

• Contraccións dos pronomes 
persoais coas preposicións. 

 Os demostrativos: determinantes e 

pronomes (formas, 

contraccións e 

funcións). 

nome átono de segunda persoa. 

• Identificar os pronomes de soli- 
dariedade en enunciados. 

• Substituír frases por pronomes 

realizando as contraccións ne- 
cesarias. 

• Coñecer as normas de coloca- 
ción do pronome átono e reali- 

zalas correctamente. 

• Coñecer as varias posibilidades 
de colocación do pronome áto- 

no co infinitivo e o xerundio. 

do as contraccións necesarias. 

• Coñece as normas de colocación do 
pronome átono e corrixe erros en enun- 
ciados. 

• Sinala en enunciados varias posibilida- 
des de colocación dos pronomes átonos 
cando procede. 

• Explicar as diferenzas entre determinan- 
te e pronome. 

• Sinalar nun texto os demostrativos e 
posesivos e clasifícaos como determi- 

nantes ou pronomes. 

  

 
 Explicar as diferenzas entre 

determinante e 

pronome. 

 b 

 e 

 h 

 B3.10. Participación en proxectos 

(elaboración de ma- 

teriais multimedia, 

folletos, carteis, re- 

censión de libros e 

películas, etc.) nos 

que se utilicen varias 

linguas, tanto curri- 

culares como outras 

presentes no centro 

docente, relaciona- 

dos cos elementos 

transversais e nos 

que se eviten este- 

reotipos lingüísticos 
ou culturais. 

 B3.10. Participar en proxectos 

(elaboración de ma- 

teriais multimedia, 

folletos, carteis, re- 

censión de libros e 

películas, etc.) nos 

que se utilicen varias 

linguas, tanto curri- 

culares como outras 

presentes no centro 

docente, relaciona- 

dos cos elementos 

transversais e nos 

que se eviten este- 

reotipos lingüísticos 
ou culturais. 

• LGB3.10.1. Participa en proxectos (ela- 

boración de materiais multimedia, folle- 

tos, carteis, recensión de libros e pelícu- 

las, obras de teatro, etc.) nos que se uti- 

lizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita estereoti- 

pos lingüísticos ou culturais e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

• Deseña en grupo unha campaña publici- 
taria. 

• Prepara unha exposición oral planifica- 
da. 

• Realiza en grupo a simulación dun tele- 
xornal. 

• Prepara, realiza e redacta unha entrevis- 
ta. 

• Elabora un breve glosario coa corres- 
pondencia nas sete linguas do Estado 

español das expresións máis usadas. 
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 • Deseño en grupo dunha campaña 
publicitaria. 

• Preparación dunha exposición 
oral planificada. 

• Realización en grupo da simula- 
ción dun telexornal. 

• Preparación, realización e redac- 

ción dunha entrevista. 

• Deseñar en grupo unha campaña 
publicitaria. 

• Preparar unha exposición oral 
planificada. 

• Realizar en grupo a simulación 
dun telexornal. 

• Preparar, realizar e redactar unha 

entrevista. 

   

 
 Elaboración dun glosario multilin- 

güe. 

 Elaborar un breve glosario coa 

correspondencia nas 

sete linguas do Esta- 

do español das ex- 

presións máis usa- 

das. 

   

 b  B3.11. Identificación e progresiva  B3.11. Reflexionar sobre o sistema e 

as normas de uso das 

linguas, mediante a 

comparación e trans- 

formación de textos, 

enunciados e pala- 

bras, e utilizar estes 

coñecementos para 

solucionar proble- 

mas de comprensión 

e para a  produción 

de textos. 

• Recoñecer nun texto os présta- 
mos e identificar a lingua doa- 
dora destes. 

• Sinalar o tipo de modificación 

que presentan os préstamos 

dun texto na 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 debi- 

das a interferencias con outras 
linguas. 

• Distinguir palabras fonética ou 

• LGB3.11.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, tex- 

tual, oracional e da palabra, desenvolvi- 

dos no curso nunha das linguas, para 

mellorar a comprensión e produción dos 

textos traballados en calquera das ou- 

tras. 

• Completa coa vogal adecuada unha 

serie de palabras, identificando implici- 

tamente posibles interferencias co caste- 

lán. 

• 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 sig- 
nificado dos máis frecuentes. 

• Cambia prefixos cultos nunha serie de 
palabras e explica o significado resul- 
tante. 

• Explica a diferenza entre sufixos altera- 
tivos 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 inter- 
ferencias co castelán. 
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 e 
utilización dos coñe- 
cementos   sobre   as  CAA 

 linguas para desen-  

 volver unha compe-  

 tencia comunicativa  

 integrada.  

 • Préstamos e interferencias: es-  

 tranxeirismos, calcos e adapta-  

 ción fonética, gráfica ou mor-  

 folóxica do vocábulo.  

 • Préstamos aceptables ou nece-  

 sarios e préstamos superfluos  

 ou interferencias.  

 • Pares de palabras con semellan-  

 zas fonéticas, gráficas ou inter-  

 ferencias léxicas.  

 • Comparación de textos en dife-  

 rentes idiomas cooficiais.  

 • O galego e o portugués na actua-  

 lidade.  

 • A toponimia.  

 • Clasificación dos topónimos  

 segundo un criterio semántico.  

 • A forma oficial dos topónimos  

 segundo a Lei de normaliza-  

 ción lingüística.  
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• Topónimos de orixe prerromana 

e topónimos de orixe xermáni- 

ca. 

• A antroponimia. 

• Clasificación dos nomes segundo 
a súa orixe. 

• Clasificación dos apeli- 
dos(patronímicos, toponímicos 
e cognomes). 

 A desgaleguización dos apelidos. 

graficamente próximas e con 

interferencias léxicas. 

• Explicar a diferenza de signifi- 

cado de varios pares léxicos 

que presentan interferencias co 

castelán. 

• Completar termos susceptibles 

de presentar interferencias em- 
pregando n intervocálico ou en 

final de palabra. 

• Explicar o tipo de desviación 
que presentan algunhas formas 

incorrectas e empregalas co- 
rrectamente. 

• Sinalar nun breve texto as se- 

mellanzas 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 repa- 
rando na súa pronuncia. 

• Definir toponimia e recoñecer a 

forma galega dos topónimos 

como a única oficial segundo a 
Lei de normalización lingüísti- 

ca. 

• 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 distin- 
guir a antroponimia individual 

da familiar. 

• Compara de forma guiada a evolución 

fonética ao galego de varios étimos lati- 

nos coas correspondentes solucións cas- 

telás. 

• 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 identifi- 
ca a lingua doadora destes. 

• Explica nos préstamos localizados nun 
texto o tipo de modificación que presen- 
tan na súa adaptación ao galego. 

• Identifica nun texto préstamos innecesa- 
rios e propón o vocábulo galego corres- 
pondente. 

• 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 dife- 
renzas entre o galego e o portugués na 

actualidade. 

• Le un texto en portugués reparando na 
súa pronuncia. 

• Evita nas súas producións orais e escri- 
tas incorreccións debidas a interferen- 
cias con outras linguas. 

• Define toponimia e recoñece a forma 

galega dos topónimos como a única ofi- 
cial segundo a Lei de normalización 
lingüística. 

• Realiza un estudo etimolóxico das pa- 
rroquias do seu concello. 

• Elabora un mapa toponímico da zona en 
que se localiza o centro de ensino. 

• Clasifica unha serie de topónimos se- 
gundo 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 o caso do 

galego. 

 LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da 

lingua e determina a 

situación do galego 

respecto a elas. 

 CCL 
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 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 Eu- 
ropa. 

• Linguas minorizadas e minorita- 
rias. 

• O contacto de linguas. 

• Bilingüismo individual. Tipos de 
individuos bilingües. 

Cadro de destrezas lingüísticas 

 B4.2. Describir a diversidade 

lingüística no mun- 

do, en Europa e na 

Península Ibérica, 

determinar o papel 

da lusofonía, distin- 

guir conceptos bási- 

cos de contacto de 

linguas e describir os 

fundamentos do eco- 

lingüismo. 

• Describir a diversidade lingüísti- 
ca no mundo. 

• Coñecer os conceptos de lingua 

• LGB4.2.1. Describe a diversidade lin- 
güística no mundo, en Europa e na Pe- 
nínsula 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 Euro- 
pa. 

• Analiza a situación sociolingüística das 
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 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. 

franca e lingua artificial e 

examinar algúns exemplos. 

• Describir a diversidade lingüís- 

tica en Europa e reflexionar 

sobre esta respondendo pre- 

guntas. 

• Analizar a situación sociolingü- 
ística das linguas minorizadas 
de Europa. 

• Distinguir entre lingua minori- 
zada e lingua minoritaria e co- 
ñecer algúns exemplos do ám- 

bito europeo. 

• Definir conflito lingüístico e pro- 
ceso de normalización. 

• Distinguir entre bilingüismo in- 
dividual e social. 

• Identificar os tipos de individuo 

bilingüe segundo os factores 

competencia, uso e adquisi- 

ción. 

• Diferenciar as catro destrezas 
lingüísticas. 

• Analizar os elementos que defi- 
nen a súa autobiografía lingü- 
ística. 

• Describir o bilingüismo social e 
os factores que o determinan. 

• Definir diglosia e conflito lingü- 
ístico. 

• Analizar a situación social do 
galego. 

• Describir e valorar a diversida- 
de lingüística na Península Ibé- 
rica. 

• Distinguir entre linguas coofi- 

ciais e non cooficiais no Esta- 

do español e coñecer a existen- 

cia das leis de normalización 

lingüística, así como da Lei de 

política lingüística catalá. 

• Coñecer a distribución xeográ- 

fica, a situación sociolingüísti- 

ca e o número de falantes das 
linguas cooficiais no Estado 

español. 

• Reflexionar sobre o tratamento 

das diferentes linguas do Esta- 

do no artigo 3 da Constitución 

Española. 

• Coñecer a orixe común do gale- 

go 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 fronteiri- 
zo e apreciar a coincidencia 

coa evolución propia do gale- 

go. 

• Valorar o portugués como un 

dos idiomas máis falados a ni- 

vel mundial e recoñecer os es- 

tados que conforman a Comu- 

nidade de Países de Lingua 

Portuguesa. 

 Situar o galego no ámbito da 

lusofonía desde o 

punto de vista 

económico e 

sociocultural  e 

valorar 

positivamente as 

linguas minorizadas de Europa. 

• Describe e valora a diversidade lingüís- 
tica na Península Ibérica. 

• Distingue entre linguas cooficiais e non 

cooficiais no Estado español e cita as 
leis de normalización lingüística exis- 

tentes, así como a Lei de política lingü- 

ística catalá. 

• Coñece a distribución xeográfica, a 

situación sociolingüística e o número de 

falantes das linguas cooficiais no Estado 

español. 

• Reflexiona sobre o tratamento das dife- 
rentes linguas do Estado no artigo 3 da 
Constitución Española. 

• 
• 

  

• LGB4.2.2. Determina o papel da luso- 

fonía nas linguas do mundo no século 

XXI e a súa importancia cultural e eco- 

nómica desde a perspectiva galega. 

• Coñece a orixe común do galego e o 
portugués e explica os factores socio- 
políticos que determinaron a configura- 

ción de dous idiomas. 

• Recoñece o mirandés como variante 
oficial do astur-leonés falada en Portu- 

gal. 

• Identifica os trazos lingüísticos propios 

do portugués fronteirizo e aprecia a 

coincidencia coa evolución propia do 

galego. 

• Valora o portugués como un dos idio- 

mas máis falados a nivel mundial e re- 

coñece os estados que conforman a 
Comunidade de Países de Lingua Por- 

tuguesa. 

• Sitúa o galego no ámbito da lusofonía 

desde o punto de vista económico e so- 

ciocultural e valora positivamente as 

vantaxes de falar en galego neste con- 

texto. 

• Procura eficazmente información sobre 
os países que forman parte dos denomi- 

nados BRICS. 

• Visita e consulta unha páxina web rela- 
cionada 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 dos estados 

pertencentes á Comunidade de Países de 
Lingua Portuguesa. 

• Elabora unha ficha con información 
sociolingüística para cada un dos esta- 

dos pertencentes á Comunidade de Paí- 
ses de Lingua Portuguesa. 

• Procura datos do número de falantes das 

seis linguas máis empregadas no mundo 

e elabora un gráfico cos resultados obti- 

dos. 

• Aprecia e valora positivamente a pro- 
ximidade entre o galego e o portugués. 

• Traduce a galego un breve texto en 
portugués reparando no alto grao de in- 

tercomprensión entre ambas as linguas. 

• 
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 Galicia e o ámbito da lusofonía 

(punto de vista 

económico, socio- 

cultural e musical; 

aprendizaxe de por- 

tugués en Galicia e 

ensino do galego en 

países de fala portu- 

guesa). 

   

 B4.3. A lusofonía.    

• O galego e a súa historia: Perío- 
do de formación. As orixes. 

• O substrato prerromano. 

• A romanización. 

• Os superestratos xermánico e 
árabe. 

• Influencia das linguas de subs- 
trato no léxico galego: prein- 

doeuropeas e indoeuropeas. 

• Influencia das linguas de supe- 
restrato no léxico galego: supe- 
restrato xermánico e superes- 

trato 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. Ecolin- 

güismo. 

   

• Voces patrimoniais, semicultis- 
mos 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. 

   

• LGB4.2.3. Diferencia e explica os con- 

ceptos de multilingüismo, plurilingüis- 

mo, lingua minoritaria e lingua minori- 

zada, conflito lingüístico e diglosia e 

 CCL 
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  vantaxes de falar en 

galego neste 

contexto. 

describe os fundamentos do ecolin- 

güismo. 

• Distingue entre bilingüismo individual e 
bilingüismo social. 

• Identifica os tipos de individuos bilin- 
gües segundo os factores competencia, 

uso e adquisición. 

• Diferencia as catro destrezas lingüísti- 
cas. 

• Elabora a súa autobiografía lingüística 

seguindo un esquema: analiza os facto- 

res que a definen e os ámbitos de uso 

das linguas que domina e identifícase 

como un tipo de individuo bilingüe de- 

terminado. 

• Describe o bilingüismo social en fun- 
ción dos factores demográficos, de sta- 
tus 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. 

 CCEC 
 

 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 Ga- 
lego Antigo, séculos IX- XV. 

• O esplendor medieval (séculos 
IX-XIII). 

• O período medieval de decaden- 
cia (séculos XIV e XV). 

• Cadro histórico da evolución do 
latín (século V) ao galego no 

período medieval de decaden- 

cia (século XV). 

 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 romani- 
zación e o nacemento das lin- 
guas romances. 

• Identificar os principais trazos 

da influencia das linguas de 

substrato e superestrato no ga- 

lego. 

 Recoñecer as principais evolucións 

fonéticas do latín 

vulgar ao galego. 

 LGB4.3.1. Describe a romanización e o 

nacemento das linguas ro- 

mances. 

 CCL 
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• LGB4.3.2. Identifica e describe os dife- 

rentes 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 substi- 
tución das linguas indíxenas polo latín 

vulgar na Gallaecia, en contraste coa in- 

fluencia dos superestratos xermánico e 

árabe. 

• Detalla os principais trazos da influen- 
cia das linguas de substrato no léxico 
galego. 

• Identifica o léxico procedente das lin- 
guas de superestrato xermánico e árabe. 

• Organiza en campos semánticos as 
palabras procedentes dos distintos subs- 

tratos e superestratos. 

• Recoñece e explica as evolucións foné- 
ticas máis destacadas do latín vulgar ao 
galego. 

• Ofrece os resultados galegos de pala- 
bras latinas. 
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 Características básicas do Galego 

Antigo: nivel fo- 

nolóxico, nivel mor- 

fosintáctico e nivel 

léxico. 

    

 p  B4.6. Cultismos, semicultismos e 

palabras 

patrimoniais e as 

familias léxicas 

irregulares. 

• O galego e a súa historia: o Ga- 
lego Medio, do século XVI ao 
XVIII. 

• Características lingüísticas do 
Galego Medio: o afastamento 
do portugués. 

• Cadro das características lingü- 
ísticas do Galego Medio no ni- 
vel fonético, morfosintáctico e 

 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 patrimo- 

niais, os semicultismos e cul- 

tismos e coñecer exemplos de 

cultismos procedentes do gre- 

go e do latín. 

• LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, se- 
micultismos 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. 

 CCL 
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• LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas 
irregulares e utilízaas correctamente. 

• Define familia léxica e familia léxica 

 CCL 
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 léxico. 

 A dialectalización do galego neste 

período. 

• Escribir cultismos galegos a par- 
tir dos seus étimos. 

• Distinguir as familias léxicas 
irregulares e utilizalas correc- 

tamente. 

• Definir familia léxica e familia 
léxica irregular. 

• Recoñecer algunhas familias 
léxicas irregulares frecuentes. 

• Completar familias léxicas bus- 
cando a palabra primitiva. 

• Distinguir entre cultismos e 

palabras patrimoniais nas fami- 
lias léxicas irregulares e expli- 
car as variacións do conxunto. 

• Buscar a palabra primitiva e a 

familia léxica dun termo em- 

pregando o dicionario e reco- 

ñecer variacións e erros fre- 

cuentes no emprego do n inter- 

vocálico. 

 Emparellar cultismos e palabras 

patrimoniais e 

completar as súas 

familias léxicas. 

irregular. 

• Recoñece algunhas familias léxicas 
irregulares de uso frecuente. 

• Busca a palabra primitiva de termos 

dados e engade outros termos para for- 
mar familias léxicas. 

• Completa, a partir dun termo, a súa 
familia léxica. 

• Distingue nas familias léxicas irregula- 
res entre cultismos e palabras patrimo- 

niais e explica as irregularidades do 
conxunto. 

• Coa axuda do dicionario, di se son co- 

rrectas unha serie de palabras, achega a 

palabra primitiva da que proceden e ex- 

plica as irregularidades das súas fami- 

lias léxicas. 

• Emparella cultismos e palabras patri- 

moniais da mesma familia léxica e 

achega outros termos para completar o 

conxunto. 

  

 p  B4.7. Historia da lingua: o galego 

antigo  (Idade 

Media), emerxencia 

e declive, 

características 

lingüísticas, 

contexto  histórico  e 
cultural, e 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 dife- 
rencialismos (supresión de 

-n- ou -l-intervocálicos; 

redución de ditongos cre- 

centes; alteración de sufi- 

xos e terminacións e alte- 

ración de consoantes ou 

grupos consonánticos). 

– Vulgarismos (asimilacións 

e disimilacións vocálicas; 

adicións ou supresións de 

fonemas; metáteses; redu- 

cións ou vocalizacións en 

grupos consonánticos), ar- 

caísmos e lusismos. 

– Dialectalismos: distinción 
entre variantes diatópicas e 

localismos léxicos. 

 B4.5. Identificar e describir as 

características 

lingüísticas 

fundamentais do 

galego antigo, o seu 

contexto  e 

identificalo en 

textos. 

• Describir as características do 

Galego Antigo no nivel fono- 

lóxico, morfosintáctico e léxi- 

co. 

• 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 por- 
tugués. 

• Describir o contexto histórico e 
cultural do galego no período 
medieval de decadencia (sécu- 

los 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. 

• LGB4.5.1. Identifica e describe as ca- 
racterísticas lingüísticas fundamentais 

do galego antigo. 

• Describe as características do Galego 
Antigo no nivel fonolóxico, morfosin- 
táctico e léxico 

 CCL 
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• LGB4.5.2. Describir o contexto históri- 
co e cultural do galego antigo 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 apari- 

ción e consolidación do galego como 
lingua romance. 

• Expón as razóns históricas da separa- 
ción do galego e o portugués. 

• Describe o contexto histórico e cultural 
do galego no período medieval de deca- 
dencia (séculos XIV e XV). 

• Presenta unha visión panorámica da 

evolución histórica do latín ao galego 
entre os séculos V e XV. 

• 
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• LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en 
documentos non literarios e literarios. 

• Sinala en varios textos algunhas carac- 
terísticas da lingua medieval. 
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 Etapas no proceso de construción do 

estándar: galego po- 

pularizante, galego 

diferencialista, gale- 

go protoestándar e 

galego estándar. 

    

 p  B4.8. Historia da lingua: galego 

medio; dialectaliza- 

ción da lingua (sécu- 

los XVI, XVII e 

XVIII); contexto 

histórico e cultural; 

 B4.6. Distinguir as características 

lingüísticas fundamentais do galego 

medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII), describir o seu contexto e 

identificalo en textos. 

 LGB4.6.1. Distingue as características 

lingüísticas fundamentais 

do galego medio (séculos 

XVI, XVII e XVIII), 
describe o seu contexto e 

identifícao en textos. 
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 situación sociolin- 

güística e caracterís- 

ticas lingüísticas. 

• Coñecer o contexto sociohistóri- 
co do Galego Medio. 

• Distinguir as características lin- 
güísticas do galego nesta etapa. 

• Explicar a situación sociolingü- 
ística do galego nesta época. 

 Analizar a repercusión desta etapa 
de dialectalización desenvolvemen- 
to posterior do galego. 

• Describe o contexto sociohistórico do 
Galego Medio. 

• Distingue as características lingüísticas 
do Galego Medio no nivel fonético, 

morfosintáctico e léxico. 

  

• LGB4.6.2. Describe o contexto históri- 
co e cultural do galego medio así como 
a súa situación sociolingüística. 

• Responde correctamente preguntas 

sobre a situación sociolingüística do ga- 
lego 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. 

 CCL 

 CSC 



 

5 

• LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta 
etapa de dialectalización da lingua no 
desenvolvemento posterior do galego. 

• Compara e analiza os procesos de es- 

tandarización do galego, o portugués e o 
castelán. 

• Apunta algúns fenómenos dialectais con 
orixe na época. 

 CCL 

 CSC 



 

5 

 LGB4.6.4. Identifica o galego medio en 

documentos non literarios e 

literarios. 

 CCL 

 

5 

 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 lin- 

güísticas 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 desvia- 
ción que presentan algu- 
nhas formas incorrectas 

dadas e corrixilas. 

• Coñecer o contexto e situación 
sociolingüística do Galego 
Moderno. 

• Explicar por escrito o que se en- 
tende por Rexurdimento. 

• Analizar, respondendo pregun- 

tas, un fragmento do prólogo 

de Cantares Gallegos en rela- 

ción coa súa época e co desen- 

volvemento posterior da lin- 

gua. 

 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 dife- 

rentes etapas no proceso de construción 

do estándar. 

• Identifica e define as principais desvia- 
cións da norma no léxico galego.. 

• Explica o tipo de desviación que presen- 
tan algunhas formas incorrectas dadas e 
corríxeas. 

 CCL 

 

6 

 LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e 

cultural do galego moderno 

(desde o século XIX ata 

1916) así como a súa situa- 

ción sociolingüística. 

• Describe o contexto histórico e cultural 
e a situación sociolingüística do Galego 
Moderno. 

• Explica por escrito o que se entende por 
Rexurdimento. 

 CCL 

 CSC 



 

6 

 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 



 

6 

• LGB4.7.4. Identifica o galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) en do- 

cumentos 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 

 CCL 

 

6 
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   fragmento do prólogo de Cantares Ga- 

llegos. 

  

 
Bloque 5. A literatura. 

  

 e 

 n 

 B5.1. Definición dos conceptos 

"literatura" e "texto 

literario", 

caracterización dos 

diferentes xéneros e 

análise dos seus 

principais recursos 

formais e descrición 

da cronoloxía xeral 

da historia da 

literatura galega. 

• Literatura e comunicación. 

• Creación verbal e creación escri- 
ta. 

• Elementos da comunicación lite- 
raria. 

• Características da lingua literaria. 
Funcións da literatura. 

• A linguaxe literaria e os recur- 

sos literarios da prosa e do ver- 

so: os tropos (símil, metáfora, 

imaxe adxectiva, imaxe verbal, 

visión, símbolo, alegoría, me- 

tonimia, sinécdoque, hipálaxe) 

e as figuras (figuras de dicción 

e figuras de pensamento). 

• Recursos literarios do verso: a 
métrica (medidas do verso, ri- 
ma, ritmo). 

• Tipos de versos segundo o núme- 
ro 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, histo- 
ria e oratoria. 

• A función poética ou estética da 
literatura. 

• O xénero lírico: características 

definitorias. As actitudes líri- 

cas: enunciación, apóstrofo e 

canción. 

• Os principais xéneros da lírica: 

xéneros maiores (oda, himno, 
elexía, epístola e égloga) e xé- 

neros menores (epigrama e 

madrigal). 

• O xénero é pico ou narrativo: ca- 
racterísticas definitorias. 

• Os elementos da narración: na- 
rrador, 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; pla- 

nos ou redondos. 

• Reprodución directa: estilo direc- 
to rexido, diálogo, discurso di- 
recto narrativizado, monólogo e 

monólogo interior. 

• Reprodución indirecta: estilo indirec- 

 B5.1. Definir "literatura" e "texto 

literario", 

caracterizar os 

diferentes xéneros e 

analizar os seus 

principais recursos 

formais e  describir 

a cronoloxía xeral 

da historia da 

literatura galega. 

 Definir a Literatura como un 

proceso comunica- 

tivo e coñecer os 

elementos que in- 

terveñen 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 composi- 

ción 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 recoñe- 

cer as característi- 

cas que permiten 

considerar unha 

obra como literaria. 

 Coñecer os principais subxéneros 

líricos, narrativos e 

dramáticos. 

 Comparar e analizar textos de 

diferentes xéneros 

caracterizándoos a 

 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. 

 Define Literatura como un proceso comuni- 

cativo e describe os elemen- 

tos 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 po- 

las que unha obra se conver- 

te en literaria. 

 Identifica  as  características  definitorias do 

xénero lírico. 

 Refire os principais xéneros da lírica. 

 Describe os elementos da narración: narra- 

dor, acción, personaxes, 

tempo, espazo e narratario. 

 Clasifica os personaxes da narración segun- 

do o seu protagonismo, ca- 

racterización 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. 

 CCL  11 

 LGB5.1.2. Compara textos de diferentes 

xéneros, caracterizándoos a 

partir dos seus trazos 

formais e estruturais 

definitorios. 

 CCL  12 
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 to e estilo indirecto libre. 

• O tempo: tempo da historia e 
tempo do discurso. 

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 indi- 

cacións xerais. 

 Identifica as características da lingua 

literaria a partir da 
comparación   de   textos de 

  

• As anacronías: analepses e pro- 
lepses. 

• Técnicas de tratamento do tem- 
po na narración: resumo, esce- 

diferentes xéneros. 

 Aprecia nun texto lírico os recursos que 

evidencian a función poética 

da Literatura. 

na, elipse, pausa. 

• O espazo. Valor simbólico. Espa- 
 Compara de forma guiada dous textos en 

prosa e deduce cal deles 

zo real e irreal. reúne as características da 

• O narratario. 

• Principais xéneros narrativos: 
maiores (epopea, poema épico, 

prosa poética. 

 Explica os recursos propios da prosa poética 

presentes nun texto. 

conto, novela) e menores (ro- 

mance de cego, fábula). 

• O xénero dramático: característi- 
cas do texto teatral. 

 A estrutura do texto teatral: estrutura 

externa (escena, 

acto, xornada e 

lance) e estrutura 

interna (acción 

dramática, 
personaxes, 

 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. 

linguaxe.  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 confor- 

 man 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  CCL 















 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 textos destacados da historia  

 da literatura galega.  

 • Le, interpreta e xulga con criterio obras  

 de diferentes xéneros e épocas.  

 • Sitúa diferentes obras na cronoloxía xe-  

 ral 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 xe-  

 rais.  

 • Analiza un texto narrativo respondendo  

 preguntas sobre os personaxes, trama,  

 espazo e tempo e punto de vista do na-  

 rrador.  

 • 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 sinala  

 as figuras retóricas  

 empregadas nel, así como os  

 elementos rítmicos, e razoa  

 a dominancia da función  

 poética no texto.  
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 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. Caracte- 

rísticas e transmisión. 

• Os xéneros da Literatura 

Galega de Tradición Oral: 

o relato popular (conto e 

lenda) e a cantiga popu- 

lar. 

• O conto: características e 

tipoloxía (contos marabi- 

llosos, contos de exem- 

plo, contos de animais, 

contos relixiosos, contos 

de costumes). 

• A lenda: características e 

clasificación (etiolóxica, 
haxiográfica, histórica). 

• A cantiga popular: métri- 

ca (a copla, ot erceto, o 

pareado; a muiñeira, o 

romance e o vilancico) e 

estilo. 

• Clasificación da cantiga 

popular: cantigas corres- 

pondentes ás festas do 

ano (cantar de aninovo e 

cantar de Reis, etc.); can- 

tigas de romaxe; cantigas 

de divertimento (muiñei- 

ras, cantigas de pandeiro, 

cantigas de regueifa; fo- 

liadas, alalás; alborada); 

cantigas para acompañar 

o traballo; cantigas do- 

mésticas (arrolos e canti- 

gas de berce; cantigas de 

colo); cantigas de cego. 

• O teatro popular: entre- 
meses, comedias ou far- 

sas de Entroido. 

• Cadro da Literatura Oral. 

• Análise dun conto popular. 

 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 Tradi- 

ción Oral e des- 

cribir as súas prin- 

cipais característi- 

cas. 

• Coñecer as fases e 
canles do proceso 
de transmisión da 

literatura popular. 

• Distinguir os xé- 

neros e principais 

manifestacións da 

Tradición Oral e 

recoñecer os seus 

trazos definitorios. 

• Ler, comparar e 

comentar  textos 

de diferentes xé- 

neros caracteri- 

zándoos a partir 

dos seus trazos 

formais, estrutu- 

rais e temáticos. 

• Analizar un conto 

popular atendendo 

á súa temática e 

estrutura. 

• Comparar a tradi- 
ción literaria pro- 
pia coa literatura 

universal. 

• Analizar a temáti- 

ca dunha lenda de 
forma guiada e 

clasificala tipolo- 

xicamente. 

• Relacionar a ver- 

sión dunha lenda 
cos seus coñece- 

mentos previos. 

• Clasificar unha se- 
rie de cantigas se- 

gundo a súa temá- 

tica. 

 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 caracterís- 

ticas. 

 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. 

 CCL 

 

13 

 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 anali- 

za a caracterización dos per- 

sonaxes. 

 Interpreta unha lenda desde o punto de vista 

temático e en clave antro- 

polóxica. 

 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. 

 CCL 

 

13 

  
 Realizar unha análise completa de 

varias cantigas. 

 Clasifica unha serie de cantigas pola súa 
temática. 

   

   
 Realiza unha análise completa de varias 

cantigas 

   

 e 

 n 

 B5.3. A literatura medieval: 

contextualizaciónsoc 

iohistórica  e 

sociolingüística das 

súas orixes, 

definición  das 

características 

principais e análise 

da lírica profana 

(cantiga de amor, de 

amigo e  de 

escarnio), a lírica 

relixiosa (cantigas 

de Santa María) e a 

prosa medieval. 

 B5.3. Identificar, analizar e 

describir a literatura 

medieval: 

contextualizar 

sociohistórica  e 

sociolingüisticamen 

te as súas orixes, 

definir as 

características 

principais e analizar 

a lírica profana 

(cantiga de amor, de 

amigo e de 

escarnio), a lírica 

relixiosa    (cantigas 

 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 







 

14 

15 

16 

17 

 
 Contextualiza sociohistoricamente o lirismo 

medieval galego-portugués. 

   

 
 Coñece os cancioneiros en que se    
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• Olirismomedievalgalego- 

portugués.Otempodos trobado- 

res. 

• O contexto histórico: o reino me- 
dieval de Galicia. 

• As distraccións e o lece no me- 
dievo:o espectáculo trobado- 
resco. 

• Atransmisióndolirismomedie- 
val:oscancioneiros (Cancionei- 
rodaAju- 

da,CancioneirodaBibliotecaNa 

- cio- 

nal,CancioneirodaVataicana,Pe 

rgamiñoVindele Pergamiño 

Sharrer). 

• As linguas romances e o galego- 
portugués. 

• Alinguamedie- 
val:característicasfonéticas,mo 
rfosin- tácticas e léxicas. 

• A cantiga de amigo: caracteriza- 
ción temática. 

• Clasificacióndascantigasdeami- 
go. 

• Caracterizaciónformaldascanti- 

gasdeamigo:parale- lismo, lei- 
xaprén e refrán. 

• A cantiga de amor: caracteriza- 
ción temática. 

• Ocancioneirodebur- 
las:acantigadeescarnioemal- 

dicir. 

• Caracterización das cantigas de 
escarnio e maldicir. 

• Clasifica- 

ción:diferenzasentreacantigade 

escarnioea cantiga de maldicir. 

Ciclos temáticos. 

• A tenzón: características. 

• A pastorela: características. 

• Outros xéneros (lais, pranto, can- 
tiga de seguir). 

• O cancioneiro relixioso: as canti- 
gas de Santa María. 

• TransmisióndascantigasdeSan- 

taMaría(CódicedeTo- le- 

do,CódicedoEscorial,Códiceda 

BibliotecaNacional deFlorenci- 

aeCódicedoEsco- 

rial);datacióneautoría. 

• As fontes literarias das cantigas 
de Santa María. 

• ClasificacióndascantigasdeSan- 
taMaría(cantigas narrativas e 

cantigas líricas) e distribución 
temática. 

• A prosa medieval. 

• Os primeiros textos conservados. 

de Santa María) e a 
prosa medieval. 

• Contextualizar sociohistórica e 

sociolingüisticamente o liris- 

mo medieval galego- 

portugués. 

• Coñecer os cancioneiros en que 
foron compiladas e con- ser- 

vadas as cantigas medievais 
galego-portuguesas. 

• Caracterizar as cantigas de 

amigo e de amor desde o pun- 

to de vista temático, tipolóxi- 
co e formal. 

• Identificar as características 
xerais das cantigas de es- car- 

nio 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 de- 
finitorias da pastorela. 

• Definir os xéneros menores: 
lais, pranto, cantiga de se- 
guir. 

• Definir as cantigas de Santa 
María en relación co seu con- 
texto 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 litera- 
rias das cantigas de Santa Ma- 

ría. 

• Identificar as características 
polas que as cantigas de Santa 

María son 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. 

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 so- 

ciohistórico 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 en dous gran- 

des 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. 

  

 Aprosadefic- 

ción:osciclostemático 

s(amateriadeBre- ta- 

ña,amateriadeTroia,ah 

axiografíaeociclo 

  

 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 

 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 

 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. 

 CCL 







 

14 

15 

16 

17 

 
 Sitúa unha cantiga de amigo no seu xénero e    
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 sociolingüístico e 

mais o xénero  ao 

que pertencen. 

• Análise de Como vivo coitada..., 
Martín de Ginzo. 

• Análise de Fostes fi- 
lla,enobailar...,PeroMeogo. 

• Análise de Amigos, non- 
poss’eunegar...,JohánGarcía de 
Guilhade. 

• Análise de Aque- 

viantr’asamenas,PedroEanesSola 

z. 

• Lectura comprensiva de Le- 
vóus’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. 

• ComentarioliterariodeOqueme- 
foipassaraserra, Afonso X. 

• AnálisedeComoSantaMaríafe- 
zaasabellas...,Afonso X. 

• Análise dun fragmento deDe- 
manda do Santo Graal. 

 ComentarioliterarioguiadodeRosada 

srosaseFror das fro- 

res, Afonso X. 

mais o xénero ao 
que pertencen. 

• Ler comprensivamente e inter- 
pretar o texto. 

• Procurar información sobre a 
obra do autor e contex- tualizar 

a cantiga. 

• Valorar criticamente a composi- 
ción. 

• Identificar os principais recursos 
formais nos textos. 

• Clasificar xenérica e tipoloxi- 
camente 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 proce- 
dementos paralelísticos presen- 

tes nel. 

• Realizar unha análise estilística 

e formal do texto de for- ma 
guiada. 

• Clasificar razoadamente canti- 

gas de escarnio e maldicir se- 
gundo a súa temática e trazos 
definitorios. 

• Analizar pastorelas en relación 
cos elementos propios doutros 
xéneros. 

• Clasificar unha cantiga de 

milagre, explicar as caracterís- 

ticas propias do seu grupo e 

subgrupo e sinalar a súa temá- 

tica. 

• Comparar unha cantiga de 
milagre con outras mani- festa- 

cións literarias de temática ma- 
riana en literaturas próximas. 

• Identificar as diferenzas entre o 

refrán das cantigas de Santa 

María e o das cantigas de ami- 

go e amor. 

• Recoñecer os personaxes pre- 
sentes nun texto de temá- tica 
artúrica. 

• Responder correctamente cues- 
tións 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 trobado- 
resco. 

• 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 narra- 

tiva desde o punto 

de vista temátic. 

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 correctamen- 

te preguntas sobre a súa temática e ex- 

plica a partir do texto as diferenzas en- 

tre 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 respos- 
tas a preguntas. 

• Realiza unha análise métrica e estrutu- 

ral do texto de forma guiada, atendendo 

aos procedementos paralelísticos pre- 
sentes nel. 

• Responde de xeito razoado preguntas 
sobre o contido do texto, os seus ele- 

mentos 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 lin- 

guaxe e o estilo do autor da cantiga e 

identifica nela os principais recursos 

formais. 

• Clasifica unha cantiga de escarnio se- 
gundo a súa temática e trazos definito- 
rios. 

• Clasifica razoadamente unha cantiga de 
escarnio e sinala a súa temática. 

• Comenta os trazos que distancian unha 
pastorela do modelo clásico e sinala ne- 

la elementos relacionados coas cantigas 
de amigo e amor. 

• Sinala nunha pastorela elementos rela- 
cionados con outros xéneros trobadores- 
cos. 

• Clasifica unha cantiga de Santa María 

narrativa, sinala a súa temática e expli- 

ca as características do grupo e subgru- 

po aos que pertence. 

• Compara unha cantiga de Santa María 
de milagre con outras manifestacións 

literarias de temática mariana en litera- 
turas 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 relacionán- 
doa co modelo estrutural da cantiga líri- 
ca. 

• Caracteriza formalmente a composición 
e identifica nela os aspectos estilísticos 
comúns á cantiga de amor. 

• Ofrece unha valoración crítica con crite- 
rios lóxicos partindo da comparación en- 

tre 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 elemen- 
tos procedentes da tradición cristiá de 

  



 

290  

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
UNIDADE 

   culto á Virxe. 

• Localiza nunha cantiga de loor elemen- 
tos do galego trobadoresco. 

• Compara dúas cantigas de loor e expli- 

ca 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 in- 

terna. 

 Analiza, respondendo preguntas, unha 

cantiga narrativa desde o 

punto de vista temático. 

  

 e  B5.5. A literatura do galego medio • B 
5 

. 

5 

. 

 

I 

d 

u 

- 
 

r 

a 

 

d 

o 

 

G 

a 

l 

e 

g 

o 

 

M 

e 

d 

i 

o 

. 

 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. 

 Cita os dous conxuntos principais de 

producións literarias dos 

denominados “epígonos tro- 

badorescos”. 

 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. 

 CCL 
 

14 

 n 
(séculos  XVI,  XVII 

e XVIII): 

contextualizaciónsoc 

iohistórica e 

sociolingüística    da 

 






15 

16 

17 

 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 por-    

 tugués.    

 • Os epígonos trobadorescos.    

 • A etapa do Galego Medio: con-    

 textualización.    

 • LiteraturacultanaetapadoGale-    

 goMedio:textoslíri- cos, textos    

 teatrais.    

 • Literatura popularizante na etapa    

 do Galego Medio.    

 
 A Ilustración.    

 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 fi- 
nem,PedroVázquez deNeira. 

• AnálisedunfragmentodoEntre- 

mésfamososobrea pesca no 

río Miño, Gabriel Feixó de 

Araúxo. 

• ComentarioliterarioguiadodeVi- 

cheFillidaamada..., 

 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. 

 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 tradi- 

cións literarias. 

 Resume o contexto sociolingüístico da peza 

literaria analizada. 

 CCL 







 

14 

15 

16 

17 

  
 Analizar a temática dun soneto en 

relación con outras 

tradicións literarias. 

 Analiza desde o punto de vista lingüístico a 

caracterización dos perso- 
naxes da peza teatral. 

   

  
 Resumir o contexto sociolingüístico  Fai unha análise da caracterización 

   



 

291  

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
UNIDADE 

  dun soneto dos Sé- 
culos Escuros. 

 Analizar desde o punto de vista 

lingüístico a carac- 

teriza- ción dos per- 

sonaxes do en- 

tremés. 

 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 

sinalando os seus 

recursos estilísticos 

en rela- ción co 

significado da obra. 

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. 

  

 e 

 n 

 B5.7. A literatura do Rexurdimento: 

contextualizaciónsoc 

iohistórica  e 

sociolingüística da 

produción do 

Prerrexurdimento  e 

o Rexurdimento 

pleno ata 1916 e 

descrición e análise 

das obras e os/as 

autores/as principais 

deste período. 

 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 Prerrexurdimento 

e do Rexurdimento. 

 Os primeiros textos anteriores ao 

Prerrexurdimento. 

 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; 

 B5.7. Identificar, analizar e 

describir a literatura 

do Rexurdimento: 

contextualizar 

sociohistórica e 

sociolingüisticamen 

te a produción do 

Prerrexurdimento e 

o Rexurdimento 

pleno ata 1916 e 

describir e analizar 

as obras e os/as 

autores/as 

principais deste 

período. 

 Coñecer o contexto sociohistórico e 

cultural do Pre- 

rrexurdimento, así 

como os principais 

autores, xéneros e 

obras. 

 Comprender a vinculación entre 

política e literatura 

nos textos do Pre- 

rrexurdimento. 

 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 bio- 

gráficos de Rosalía 

de Castro. 

 Coñecer a estrutura e as liñas 

temáticas desenvol- 

vidas 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. 

 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 Pre- 

rrexurdimento. 

 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 

 CCL  11 

 18 

 19 

 20 

 21 
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 panxoliñas e obra en 

galego de 

Nicomedes Pas- tor 

Díaz  («Alborada»  e 

«Égloga de Belmiro 

e Benigno»). Teatro: 

Antonio  Bieito Fan- 

diño (A casamentei- 

ra, 1812). 

 Recoñecer a funcionalidade dos 

principais recursos 

esti- lísticos  e 

métricos 

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 

tendencias 

principais 

(academicismo e 

popularismo)       no 

conxunto da 

produción literaria 

dos sucesores do 

Rexurdimento. 

 Reflexionarsobreapredominanciado 

xénerolíricono 

Rexurdimento,enrel 

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 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 condicionamen- 

tos socioeco- nómicos da 

época. 

  

 Os precursores do Rexurdimento: 

Francisco Añón, Al- 

berto Camino, Mar- 

cial Valladares, An- 

tonio Fernández Mo- 

reles e Xoán Manuel 

Pintos (A gaita ga- 

llega, 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: caracteriza- 

ción 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 
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  acióncoscondiciona 

mentosso- 

cioeconómicos da 

época. 

   

 e 

 d 

 n 

 B5.8. Lectura de textos 

significativos 

dos/das principais 

autores/as   do 

Prerrexurdimento, o 

Rexurdimento pleno 

e os comezos do 

século XX ata 1916, 

identificación das 

súas características 

temáticas e formais e 

relación co contexto 

sociohistórico   e 

sociolingüístico e 

mais o xénero  ao 

que pertencen. 

 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 so- 

ciohistórico. 

 Realizar unha análise formal do poema en 

relación co seu sentido 

e intención comunica- 

tiva. 

 Recoñecer a orixe popular dos cantares 

que conforman a obra 

de Rosalía e asumir a 

importancia de Canta- 

res Gallegos na Histo- 

ria 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 

presentes nel. 

 Analizar un soneto desde o punto de vista 

temático e formal e en 

relación co ideario ga- 

leguista 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. 

 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 dou- 

tros 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 in- 

tención 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 rela- 

ción 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 dou- 

tros autores. 

 Analizar a estrutura do poema. 

 Identificar as voces narrativas no texto. 

 Facer unha análise métrica. 

 Analizar o estilo en relación coa intención 

comunicativa da peza. 

 Comenta, de forma guiada, a temática 

tratada no texto en relación 

coa produción literaria dou- 

tros 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 in- 
tención comunicativa. 

 Le e comenta guiadamente mostras textuais 

das varias temáticas tratadas 
en Cantares gallegos. 

 Le poemas representativos das temáticas 

desenvolvidas en Follas 

 CCL 









 

11 

18 

19 

20 

21 

 
 Comentarioliterarioguiadodopoema“ 

Adiós,ríos; adiós, 

fontes...”,  de Rosalía 

de Castro. 

   

 
 AnálisedunfragmentodaSegundatert 

uliadePica- ños, 

Anónimo. 

   

 
 Análise dun soneto deA gaita 

gallega. 

   

 
 Análise de “A pantasma”, Francisco 

Añón. 

   

 
 AnálisedunfragmentodeACasamente 

ira,Antonio Bieito 
Fandiño. 

   

 
 Comentarioliterarioguiadodunfragm 

entodeAgaita galle- 
ga, X. M. Pintos. 

   

 
 Lerecomentarguiadamentemostraste 

xtuaisdasva-  rias 

temáticas tratadas 

enCantares gallegos. 

   

 
 Lerpoemasrepresentativosdastemátic 

asdesenvolvi- das en 

Follas novas. 

   

 
 Análise dos poemas «Un repoludo 

gaiteiro...», «San 

An- toniobendi- 

to».,«Axusticiapola 

man»e«Xaninrencor, 

nindespre- 

zo...»e«Unhaveztive 

nuncra- 

vo...»,deRosalía de 

Castro. 

   

 
 Comentar,dexeitoguiado,unexemplod 

avisióninti- 

mistapresenteenFoll 

asnovasatendendoao 

concepto de 

saudade. 

   

 
 Comentarioliterarioguiadodopoema“S 

ilencio”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. 

   



 

294  

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 
UNIDADE 

 
 Comentario guiado de «Feros corvos 

de Xallas» de 

Eduardo Pondal. 

 Xuízo persoal. 

 AnálisedunfragmentodeOcatecismod 

olabrego,Va- lentín 

Lamas Carvajal. 

 Análise de «Frores e bágoas», 

Valentín Lamas 

Carvajal. 

 AnálisedunfragmentodeAtecedeirade 

Bonaval,An- tonio 

López Ferreiro. 

 Análisede«Agardadamorte»,F.Álvare 

zdeNóvoa:Pé das 

Burgas. 

 Análise dun fragmento de «¡Fi- 

lla...!», Galo Salinas. 

 Lecturacomprensivadunfragmentode 

Ocastelode  Pambre, 

A. López Ferreiro. 

 Valoración crítica. 

 Ler poemas representativos das temáticas 

desenvolvidas en 

Follas novas. 

 Comentar, de xeito guiado, un exemplo 

da visión inti-  mista 

presente en Follas no- 

vas atendendo ao con- 

cepto 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 caracterís- 

ticos da obra de Pon- 

dal, en relación coa súa 

intención comunicati- 

va. 

 Identificar os elementos ideolóxicos 

presentes en Os Eoas e 

interpretar, mediante 

inferencias, o sentido 

global da mensaxe. 

• 

 Relacionar, desde o punto de vista 

temático, a obra de Ga- 

lo Salinas coa tradición 

literaria española. 

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 temáti- 

cas presentes en 

 Queixumes dos pinos. 

 Pon en relación a obra de Pondal coa 

tradición celtista no pensa- 

mento 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 inten- 

ción 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 

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 Carva- 

jal. 

 
 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 
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   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 estilís- 

ticos. 

 Analiza as técnicas de tratamento do tempo 

no fragmento. 

  

 

5. 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 auto- 

res 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). Se- 

lección de autores e textos para analizar. Comentario literario de Afonso X. 

 Segundo trimestre:
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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 Ro- 

salía 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. 
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o Unidade 20: O Rexurdimento II: Eduardo Pondal e Manuel Curros Enríquez. Se- 

lección 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. 

 

 
6. 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..
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 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 dis- 

tintos idiomas.

 Dominar o vocabulario visto na aula.

 

 
7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Haberá sempre un mínimo dun exame en cada avaliación.

 Proba de lectura por cada avaliación (oral, escrita ou a través dunha videocrítica). Comprobarase 

a lectura do libro e o nivel de comprensión que se acadou. 

 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)
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 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, ade- 

cuación, coherencia e cohesión.

 Participación activa do alumnado no desenvolvemento das clases.

 

8. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

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

exames (cun peso do 70% sobre a nota global) e o resto de tarefas obrigatorias (cun peso do 30% 

sobre a nota global). Este 30% dividirémolo da seguinte maneira: oralidade (10%); proba de lectura 

(10%); traballos (10%).  

 A lectura de obras voluntarias poderá supor un incremento de ata 0,5 puntos por cada 

unha delas, ata un máximo de 2 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, se o 
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profesorado o estima conveniente, probas específicas de recuperación e actividades de 

reforzo e de apoio que lle permitan atinxir o aprobado.

9. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

As clases desenvolveranse utilizando a seguinte metodoloxía: 
 

 Utilización de libro de texto como elemento de apoio non condicionante: Iglesias Álva- 

rez, 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.
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 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 (exposi- 

cións, 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.

 

 
10. 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.
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 Películas.

 
 Fotografías.

 
 Gravacións musicais e de audio.

 
 Recursos na rede.

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DO SEU 

RESULTADO  

O profesorado realizará os exercicios de avaliación inicial que considere oportunos, co obxectivo 

de avaliar o nivel de competencia en lingua galega. Velaquí algunhas propostas, entre outras que 

se poderán realizar:  

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. 
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12. 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. 

 
 

13. 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 
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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 
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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... 

 
14. 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. 

 
15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 
 

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 
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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 

busca de so- lucións. 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 
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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 1º BAC deberá ler 

como mínimo en cada trimestre un libro obrigatorio. 

 

17. PUBLICIDADE AO ALUMNADO E PAIS 
 

Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), a programación do 

Departamento de Lingua galega e Literatura está na secretaría do centro a disposición do 

alumnado e das persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal, e ademais será publicada 

na páxina web do centro http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/.  

De por parte, o profesorado realizará unha na aula unha presentación da materia cos 

aspectos máis salientables da programación (contidos, intrumentos de avaliación, sistemas 

de cualificación...), que ademais quedará dispoñible en cada unha das aulas.  

 

  

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/
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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 
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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.
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 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 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE NOS 

DIFERENTES BLOQUES DE COÑECEMENTO: 

COMUNICACIÓN ORAL E ESCRITA, 

FUNCIONAMENTO DA LINGUA, LINGUA E 

SOCIEDADE , EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 

 
 

Lingua Galega e 

Literatura. 

Bacharelato. 2º Curso 

 

Contidos Criterios de avaliación 

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. 

 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). 
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Lingua Galega e 

Literatura. 
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Bacharelato. 2º Curso 
 

Contidos Criterios de avaliación 

 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. 

 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. 

 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. 
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Lingua Galega e 

Literatura. 

Bacharelato. 2º Curso 

 

Contidos Criterios de avaliación 
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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. 

 B1.6. Producir textos orais, en intervencións 

espontáneas, adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

 B1.7. Exposición oral de textos expositivos e 

argumentativos do ámbito educativo e de divulgación 

científica e cultural. 

 B1.7. Expor oralmente, con rigor e claridade, un tema 

especializado de textos do  ámbito educativo ou de 

divulgación científica e cultural. 

 

 

 
 

 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. 

 B1.9. Participación en interaccións orais sobre temas 

de interese persoal ou social ou asuntos da vida cotiá, 

en 

 B1.9. Participar en interaccións sobre temas de 

interese persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, 

nun rexistro 

Lingua Galega e 

Literatura. 

Bacharelato. 2º Curso 

 

Contidos Criterios de avaliación 
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diferentes rexistros. formal, neutro ou informal. 
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 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. 

 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. 
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presentados. presentación. 

 
 
 
 
 

Lingua Galega e 

Literatura. 

Bacharelato. 2º Curso 

 

Contidos Criterios de avaliación 

 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. 

 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.  

 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. 

 B2.2. Planificación, produción e revisión de  B2.2. Planificar, producir e revisar textos de 

textos de distintos ámbitos adecuados, distintos ámbitos de uso adecuados á situación e 

coherentes e ben cohesionados; axustados ás á intención comunicativa, con coherencia, 

normas morfolóxicas e gramaticais e ben cohesión, corrección gramatical e boa 
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 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. 

 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. 
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 B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas propios do 

galego e das transformacións fonéticas  que se 

dan nas palabras ao longo da cadea 

 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 

Lingua Galega e 

Literatura. 

Bacharelato. 2º Curso 

 

Contidos Criterios de avaliación 
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falada. comunicación eficaz. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 B3.5. Reflexión e explicación das 

relacións e unidades semánticas. 

 B3.5. Reflexionar e explicar 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. 

 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. 
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324  

 B4.1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa 

repercusión nos usos. 

 B4.2. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo 

nos que se describan e analicen cuestións sociolingüísticas. 

 B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos 

lingüísticos, determinar a súa repercusión 

nos usos e elaborar traballos individuais 

e/ou en grupo nos que se describan e 

analicen cuestións sociolingüísticas. 

 B4.3. Construción da variante estándar da lingua 

galega. 

 B4.4. Interferencias lingüísticas: 

 B4.2. Describir e interpretar o proceso de construción 

da variante estándar da lingua galega, recoñecer as 

Lingua Galega e 

Literatura. 

Bacharelato. 2º Curso 

 

Contidos Criterios de avaliación 

castelanismos. interferencias lingüísticas no galego con especial 

atención aos castelanismos e desenvolver 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.  
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 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. 
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 B4.7. Elaboración dunha descrición esquemática na que 

se detallen as diferentes etapas da historia da lingua 

galega e as súas principais características. 

 B4.5. Elaborar unha descrición esquemática na que se 

detallen as diferentes etapas da historia da lingua 

galega e as súas principais características. 

 B4.8. A evolución da conciencia lingüística.  B4.6. Analizar e interpretar a evolución  da conciencia 

lingüística na historia da lingua galega. 

Lingua Galega e 

Literatura. 

Bacharelato. 2º Curso 

 

Contidos Criterios de avaliación 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 B5.4. Lectura e comentario de textos significativos 

da literatura galega de 1936 a 1975, identificación 

das súas 

 B5.4. Ler e comentar textos significativos da literatura 

galega de 1936 a 1975, identificar as súas 

Lingua Galega e 

Literatura. 

Bacharelato. 2º Curso 

 

Contidos Criterios de avaliación 

características temáticas e formais e relación co 

contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o 

xénero ao que pertencen. 

características temáticas e formais e poñelas en relación 

co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o 

xénero ao que pertencen. 

 B5.5. Literatura galega de 1975 ata a 

actualidade: 

– Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 

dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. 

– Prosa:    temas,  xéneros   e subxéneros, e 

 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 
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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. 

estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 

e o novo século. 

– Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 

dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 

século. 

 B5.6. Lectura e comentario de textos significativos da 

literatura galega de 1975 á actualidade, identificación 

das súas características temáticas e formais e relación 

co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o 

xénero ao que pertencen. 

 B5.6. 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. 

 B5.7. Análise e comentario, a través de probas 

escritas ou traballos, cando menos dunha obra 

completa de cada 

 B5.7. Analizar e comentar, a través de probas 

escritas ou traballos, cando menos unha obra 

completa 

Lingua Galega e 

Literatura. 

Bacharelato. 2º Curso 

 

Contidos Criterios de avaliación 

un dos períodos literarios referidos. de cada un dos períodos literarios referidos. 

 
 

 

4. CONCRECIÓN PARA CADA CONTIDO E 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE. 

UNIDADES DIDÁCTICAS E TEMPORALIZACIÓN 

 
Ata marzo do 2017 non coñecemos as características, deseño e contido dos 

exames que substituíron as anteriores probas de selectividade, así como as 

porcentaxes de ponderación asignadas a cada bloque de contido. Agardamos que ao 
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longo deste curso non se introduzan cambios, mais para afrontar con garantías estas 

posibles modificacións, o profesor irá preparando para o alumnado a totalidade de 

temas e actividades, pendurándoos na páxina web do instituto, nun sitio que 
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creamos xa hai tres cursos 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). 

 

TEMPORALIZACIÓ

N 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. 
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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 
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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"). 
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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. 



356 

 

 

-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. 

 
 



357 

 

 

-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. 
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-Lectura dos seguintes libros: 

-Terra. Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe arredor do mundo, de Xurxo Mariño. Ed. 

Xerais (xénero: libro de viaxes). 

-A esmorga, de Eduardo Blanco Amor. Ed. Galaxia (xénero: novela) 

-Falar galego é de mala educación, de Manuel Núñez Singala (xénero: ensaio sociolingüístico). 

 

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 leron os libros marcados como obrigatorios. 

-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 . 

 

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, elaboración de 

curtametraxes, 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. 
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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 e literatura pendente. O alumnado coa materia pendente deberá realizar as probas 

de avaliación, ben de forma opcional en cada trimestre, ben 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 
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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 
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March, programa sobre literatura e compromiso en "Filosofía aquí y ahora", documentais da BBC, 

cancións, películas, etc. 

-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. 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. 

 

12. 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 
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aprendizaxe. 

 

13. 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, ofreceremos a posibilidade de que o alumnado deste nivel poida formar parte do grupo de 

teatro do centro (o curso pasado, por exemplo, representaron con éxito a 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. 

 

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 deberá ler estes tres títulos obrigatorios: A esmorga, de Blanco Amor; Terra, de 

Xurxo Mariño, e mais Sacar a lingua é de mala educación, de Nuñez Singala. 

 

15. 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: 
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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. 

 
 

16. PUBLICIDADE AO ALUMNADO E PAIS 
 

 

Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA), a programación do Departamento de Lingua 

galega e Literatura está na secretaría do centro a disposición do alumnado e das persoas ás que lles corresponda a súa 

titoría legal, e ademais será publicada na páxina web do centro http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/.  

De por parte, o profesorado realizará unha na aula unha presentación da materia cos aspectos máis salientables da 

programación (contidos, intrumentos de avaliación, sistemas de cualificación...), que ademais quedará dispoñible en 

cada unha das aulas.  

  

http://www.edu.xunta.es/centros/iesribeiralouro/
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ORATORIA (OPTATIVA PARA 1º ou 2º ESO) 
 

1. Obxectivos 
 

Relacionamos a continuación os obxectivos xerais da etapa vencellados á materia de Oratoria: 
1. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, en lingua galega, textos e mensaxes complexas. 

 

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

comunicación. 

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

 
4. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 

necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 

5. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais 

persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 

pacificamente os conflitos. 

 
6. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o 

patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade 

galega, ou a outras culturas do mundo. 
 

7. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectaras diferenzas, afianzar os 

hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

8. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, 

practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 
comúns dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

Os contidos da materia distribúense en catro bloques nos que é doado advertir a clásica división 

da oratoria en cinco partes: "inventio" (procura dos materiais necesarios para a conformación do 

discurso), "dispositio" (elección e estruturación deses materiais), "elocutio" (textualización do 

discurso), "memoria" (memorización) e "actio" (posta en escena do discurso). 

 

 

 

2. Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
 
UNIDADE 1 TÍTULO:“Introdución ao discurso 

persuasivo” 

Temporalización: 1º trimestre 

Obxectivos da unidade 

 
1. Achegarse a mostras representativas de discursos breves ou de fragmentos de discurso de índole persuasiva. 

2. Pór en práctica as destrezas fundamentais da comprensión de lectura e de escoita comprensiva. 

3. Adquirir a autoconfianza que todas as persoas precisan para falar ante un auditorio 
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 1. O discurso persuasivo 

B1.1. Discursos persuasivos escritos 
(presentacións e debates). Tipos de 
discurso persuasivo. Intención comuni- 
cativa. Estrutura do texto. Procedemen- tos 
retóricos. Características estilísticas. 

B.1.1. Ler e comprender discursos 
persuasivos sinxelos de diferentes 
tipos. 

ORB1.1.1. Identifica nos textos escritos os 
argumentos principais e a tese. CCL 

ORB1.1.2. Explica a intención do discurso. 

CCL 

ORB1.1.3. Identifica a estrutura do texto e 
a relación entre ideas. CCL, CAA 

ORB1.1.4. Identifica as estratexias para 
captar a atención e a benevolencia da 

audiencia equilibrando o uso de recursos 
emocionais e racionais. CCL 

ORB1.1.5. Contrasta o contido do texto co 
coñecemento obtido noutras fontes e co 
que sabe. CCL 

ORB1.1.6. Valora a influencia dos trazos 

lingüísticos e dos procedementos retóricos 
na eficacia da mensaxe. CCL 

B1.2. Discursos persuasivos orais en 
situacións formais (presentacións e 
debates) e informais. Tipos de discurso 
persuasivo. Intención comunicativa. 

Estrutura do texto. Procedementos 
retóricos. Características estilísticas. 

 
B1.3. Pronuncia, voz, mirada, linguaxe 
corporal e presenza escénica. 

B.1.2. Escoitar e ver discursos persua- 

sivos sinxelos de diferentes tipos. 

ORB1.2.1. Identifica nos textos orais 
os argumentos principais e a tese. CCL 

ORB1.2.2. Explica a intención 
persuasiva do discurso e exprésaa. CCL 

ORB1.2.3. Identifica a estrutura do texto e 
a relación entre as ideas que expón. CCL, 

CAA 

ORB1.2.4. Contrasta o contido do texto co 
coñecemento obtido noutras fontes e co 
que sabe. CCL 

ORB1.2.5. Identifica os recursos da 
linguaxe non verbal, e describe o seu valor 
expresivo. CCL 

Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo 

B2.1. Concreción dunha mensaxe per- 

suasiva. Trazos da mensaxe persuasiva: 
claridade e brevidade. 

B2.1. Elaborar unha mensaxe breve e 

clara que funcione como núcleo do 
discurso. 

ORB2.1.1. Condensa nunha frase breve e 

clara unha mensaxe persuasiva. CCL, CSC 

B2.2. Adaptación do discurso ao 
contexto. 

B2.3. Estratexias para captar a atención e 
a benevolencia da audiencia. 

B2.4. Adaptación do discurso ao modelo 
textual ou xénero elixido. 

B2.5. Adaptación ao tempo e á canle de 
comunicación. 

B2.2. Adaptar a creación e o deseño do 
discurso ás características do contexto 
comunicativo. 

ORB2.2.1. Emprega nun texto estratexias 
comunicativas para captar a atención e a 
benevolencia da audiencia. CCL, CAA 

ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en 

conta as características do modelo ou 
xénero elixido. 

ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en 
conta o tempo e a canle de comunicación 
de que dispón.CCL 

 
 
UNIDADE 2 TÍTULO:“A elaboración do meu discurso” Temporalización:2º trimestre 

Obxectivos da unidade 

1. Facilitar un crecemento persoal equilibrado e respectuoso consigo mesmo/a e coas demais persoas. 

2. Empregar a palabra e as técnicas da retórica e da oratoria para presentar proxectos, achegas, opinións ou refutacións en 
foros diversos nos que poida participar. 

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 
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Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo 

B2.6. Documentación e investigación. 
Alfabetización mediática. 

B2.3. Identificar e manexar fontes 
documentais. 

ORB2.3.1. Identifica as fontes das que pode 
obter información.CCL 

B2.7. Tipos de fontes documentais. 
Criterios de selección. 

 
B2.8. Estratexias de procura. 

 ORB2.3.2. Selecciona as fontes 

documentais máis acaídas e as súas propias 
vivencias para extraer contidos e ideas 
variadas relacionadas co tema do 
discurso.CCL 

B2.9. Xestión da información. B2.4. Obter e organizar a información 
para afondar no coñecemento do tema 
do discurso, mediante a docu- mentación 
e a investigación. 

ORB2.4.1. Analiza de xeito crítico a 
información atopada e avalía a súa 
idoneidade para o obxectivo do seu 
discurso.CCL,CD,CAA 

ORB2.4.2. Organiza os datos para o seu 

tratamento facendo uso das técnicas de 
traballo intelectual.CMCCT, CCL,CD,CAA 

B2.10. Selección das ideas. Tipos de B2.5. Seleccionar as ideas máis ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando 

contidos: contidos lóxicos (datos, adecuadas e organizalas nunha equilibradamente os contidos lóxicos cos 

teorías, citas, etc.) e os emocionais estrutura ordenada e eficaz. emocionais, para construír unha proposta 

(anécdotas, imaxes, vídeos, etc.).  persoal e orixinal. CCL,CMCCT,CAA,CCEC 

B2.11 Recursos argumentativos: 
premisas, teses e siloxismos. 

B2.6. Empregar recursos propios da 
argumentación. 

ORB2.6.1. Emprega con propiedade os 
recursos propios da argumentación.CCL 

B2.12. Estrutura do discurso: introdu- 
ción, desenvolvemento e conclusión. 
Disposición das ideas. 

B2.7. Organizar as ideas nunha estrutura 
ordenada e eficaz. 

ORB2.7.1. Organiza os contidos nunha 
estrutura clara e eficaz, na que se observa 
unha introdución, unha conclusión e un 
desenvolvemento coherente do corpo do 

discurso. 

B2.13. Textualización do discurso. 

 
B2.14. Coherencia e cohesión. 

B2.8. Redactar o discurso con correc- 

ción lingüística, creatividade e eficacia 
persuasiva. 

ORB2.8.1. Redacta o discurso con co- 

herencia, cohesión e corrección lingüísti- 
ca.CCL,CAA 

ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos 
básicos de maneira orixinal e ao servizo da 
eficacia persuasiva.CCL,CAA, CCEC 

 
B2.15. Corrección lingüística. 

 
B2.9. Realizar o proceso de revisión do 

texto. 

B2.16. Figuras retóricas: metáfora, 
paralelismo, antítese, interrogación 
retórica, etc. 

 ORB2.9.1. Realiza sucesivas revisións, 
correccións e melloras do texto, axudán- 
dose da autoavaliación e da coavalia- 
ción.CCL,CAA 

B2.17. Proceso de revisión. Correctores. 
 ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de 

revisión da corrección ortográfi- 

ca.CCL,CD,CAA 

Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo 

B3.1. Memorización do discurso. Regras B3.1. Desenvolver estratexias mne- ORB3.1.1. Desenvolve estratexias propias 

mnemotécnicas. motécnicas do discurso a partir de para memorizar un texto.CCL,CMCCT,CAA 

 secuencias pequenas ata dar co texto  

 completo.  

B3.2. Interiorización do discurso. B3.2. Memorizar o discurso deixando 
espazo para a improvisación e a 
espontaneidade. 

ORB3.2.1. Presenta un texto aprendido sen 
perder a improvisación e a esponta- neidade. 

B3.3. Xestión emocional para falar en 
público (entusiasmo, confianza e segu- 
ridade). 

B3.3. Potenciar as emocións positivas na 
exposición perante o público. 

ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que 
procura manifestar confianza, seguridade e 
serenidade para gozar da oportunidade de 
presentar o seu discurso perante un 
auditorio. 
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3. Grao mínimo de consecución para superar a materia 
 

Para a superación da materia en 1º e 2º de ESO teranse que acadar os seguintes puntos: 

UNIDADE 3 TÍTULO:“A creación e representación do discurso” Temporalización:3º trimestre 

Obxectivos da unidade 
1. Crear e representar de discursos en diferentes situacións públicas atendendo aos parámetros interpretativos establacidos. 

Contidos  Criterios avaliación Estándares aprendizaxeavaliables 

Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo 

B3.4. Xestión das emocións negativas.  B3.4. Controlar a conduta asociada ás emo- 
cións negativas ante situacións comunicativas 
con público. 

ORB3.4.1. Recoñece as emocións negativ 
(medo escénico, inseguridade, nerviosism etc.) 
como unha manifestación natural da exp sición 
perante o público. 

   ORB3.4.2. Desenvolve estratexias propias 
saudables para controlar a conduta asociada 
emocións negativas. 

B3.5. Dicción: pronuncia, volume, ritmo, ton, 
modulación, intensidade, pausas e silencios. 

B3.5. Pronunciar con corrección, claridade e 
expresividade. 

ORB3.5.1. Pronuncia con corrección e clarida 
un texto de creación propia. CCL 

   ORB3.5.2. Emprega con especial coidado 

ritmo de elocución natural de xeito que perm 
seguir a exposición con facilidade. CCL,CAA 

   ORB3.5.3. Emprega as pausas, os silencios e 

cambios de ton e de ritmo de mane 
significativa, para potenciar o poder expresi 
do seu discurso.CCL,CAA 

B3.6. Kinésica: comunicación corporal. Tics. 

B3.7. Proxémica: espazo escénico. 

B3.8. Naturalidade fronte a artificiosidade 

B3.6. Empregar a linguaxe corporal e a 

presenza escénica como códigos comunicativos 
para enxalzar a expresividade 
e eficacia do discurso. 

ORB3.6.1. Emprega nunha exposición a mirada, 

posición do corpo e a xestualidade de mane natural, 

eliminando progresivamente pequenos vic e tics 

inadecuados. 

   ORB3.6.2. Ocupa o espazo con naturalidade e per 

nalidade, evitando o artificio. CCL,CAA 

B3.9. Soportes informáticos e audiovisuais para 
apoiar o discurso. 

B3.7. Utilizar programas informáticos e 
audiovisuais para o deseño de presentacións co 
fin de potenciar o significado e a expresividade 
do discurso. 

ORB3.7.1.Deseña presentacións c 
diapositivas sinxelas, claras e creativas, 
emprega con moderación os recurs 
audiovisuais. CCL,CD,CAA,CCEC 

Bloque 4. Oratoria, valores e educación emocional 

B4.1. Oratoria para a construción da 

veracidade do discurso. 

B4.1. Usar a oratoria como un instrumento 

ético para a construción ou aproximación 
colectiva á verdade. 

ORB4.1.1. Emprega nun discurso as estratex 

da retórica e da oratoria de maneira ética 
honesta, recoñecendo as debilidades 
razoamento propio e valorando as achegas 
razoamento alleo.CAA,CSC,CCEC 

   ORB4.1.2. Identifica as estrataxemas que ter 
versan a información.CAA,CSC 

B4.2. Oratoria para a participación activa na 
democracia. 

B4.2. Elaborar textos para intervir en ámbitos 
de participación social, reais ou simulados, con 
respecto polas normas de convivencia e 
procurando a resolución pacífica dos confli- 

tos. 

ORB4.2.1. Presenta proxectos, acheg 
opinións ou refutacións en ámbitos or 
diversos reais ou ficticios.CSC,CSIEE 

 ORB4.2.2. Elabora discursos para a defen 
lexítima de dereitos establecidos.CSC,CSIEE 

B4.3. Representación das habilidades persoais e 
sociais no discurso. Autoconfianza, empatía e 

asertividade. 

B4.3. Desenvolver as relacións interpersoais e a 
propia personalidade grazas ao uso cívico da 

palabra. 

ORB4.3.1. Recoñece a manifestación das sú 
habilidades intrapersoais a través do discurso. 

ORB4.3.2. Presenta as súas ideas desde un 

perspectiva empática e sen agredir as outr 
persoas.CAA,CSIEE 

  ORB4.3.3. Desenvolve habilidades  asertiv 
para expor as propias ideas con honestida 
afirmando os propios dereitos. 
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- Participar en todas as actividades de expresión oral de clase procurando a correcta emisión de voz, lin- 

guaxe corporal e empregando un vocabulario axeitado. 

 
- Mostrar respecto e interese polas opinións e exposicións orais dos compañeiros. 

 
- Valorar a importancia do silencio, o respecto mutuo e a auto-disciplina para acadar unha cultura de 

diálogo na clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Para a avaliación da materia de Oratoria empregaranse os seguintes procedementos: 
A) Observación sistemática da participación do alumnado nas actividades prácticas diarias. 

 
B) Realización de presentacións en público, participación en debates e entrevistas. 

 

Anotaranse na ficha do alumno/a unha nota entre 1 e 5 para cada apartado anteriormente citado. 

Se no apartado B houbese máis dunha presentación en público, farase media coas notas 

resultantes. 
Para opter a nota final en cada avaliación, sumaranse os puntos de cada apartado (A+B) 
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5. Metodoloxía 
 

A metodoloxía para a materia de Oratoria é eminentemente práctica. Durante as primeiras 

semanas de clase faranse diversas actividades de grupo (dinámicas de grupo), para conseguir un 

ambiente cómodo e distendido no que os alumnos poidan atreverse a experimentar coa súa 

expresión vocal. 

Polo tanto dende a confianza, respecto e constancia fomentarase a intervención de cada alumno 

en clase dun xeito o máis interactivo e lúdico posible. Cómpre que o alumnado perda o medo a 

empregar a súa voz en público e que se sinta libre de probar a falar sen sentirse cohibido ou 

intimidado pola presenza dos compañeiros/as. 

Así mesmo, é importante destacar a importancia do respecto e atención ás intervencións dos 

compañeiros/as podendo ofrecer unha retroalimentación positiva con posterioridade. 

Como o alumnado procede de clases diferentes e se xunta só nesta hora semanal de clase, é 

fundamental promover a confianza entre todos eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Materiais e recursos didácticos 
 

Para a materia de Oratoria non se precisan materiais específicos, como libro ou caderno. 

Puntualmente , segundo a actividade a desenvolver, pódese pedir ao alumnado que utilice un 

bolígrafo e papel para escribir. 

Empregaranse o proxector e ordenador para poñer algún vídeo que poida introducir algunha 

actividade. Tamén se fará uso das gravadoras dixitais da clase para que o alumnado poida gravar 

a súa voz, así como realizar entrevistas, debates ou presentacións. Posteriormente este material 

de audio pode ser editado e subido á páxina web do centro. 
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Puntualmente tamén se utilizará o vídeo para gravar aos estudantes co fin de analizar a súa 

linguaxe corporal e posta en escena ante un discurso ou presentación. Posteriormente á 

avaliación deste material, o mesmo será borrado para evitar que o mesmo sexa subido á rede sen 

o consentimento paterno. 

Utilizarase en certas ocasións o auditorio do salón de actos, posto que este presenta un escenario 

ideal para escenificar presentacións públicas, discursos, debates, etc., e onde o alumnado de 

forma expresiva debe empregar a súa voz. 
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7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 

alumnado 
 

Os criterios de avaliación están descritos nas 3 unidades didácticas do curso. Cada unidade 

corresponde a un trimestre. 
A nota final de xuño será ponderada entre as tres avaliacións. 
O alumnado que acade un cinco na nota global será proposto para promocionar ao seguinte curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino 
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e a práctica docente 
 

Propoñemos a continuación unha serie de preguntas sobre a nosa práctica docente para valorar 

se esta é acorde aos obxectivos da materia de Oratoria. 

-Achégase o alumnado a mostras representativas de discursos breves ou de fragmentos 

de discurso de índole persuasiva? 
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-Poñen en práctica as destrezas fundamentais da comprensión de lectura e de 

escoita comprensiva? 

 

-Adquiren a autoconfianza que todas as persoas precisan para falar ante un 

auditorio? 
 

-Teñen un crecemento persoal equilibrado e respectuoso consigo mesmo/a e coas 

demais persoas? 

 

-Empregan a palabra e as técnicas da retórica e da oratoria para 

presentar proxectos, achegas, opinións ou refutacións en foros 

diversos nos que poida participar? 

 

-Son quen de crear e representar discursos en diferentes situacións 

públicas atendendo aos parámetros interpretativos establacidos? 
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PROGRAMACIÓN LINGUA PORTUGUESA 

2018 - 2019 
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INTRODUCIÓN 

 

Neste curso 2018-2019 impártese a materia de Portugués 2ª Lingua Estranxeira 

dentro do departamento de Lingua Galega e Literatura. 

O coñecemento do portugués inflúe na valorización positiva do galego e reforza a 

aprendizaxe do noso idioma e da súa historia, contribuíndo a depuralo de 

castelanismos. Non podemos esquecer, por outra parte, o forte vínculo que supón 

a base común do tronco lingüístico galego-portugués, tanto no referente á Lingua 

como á Literatura, Historia, e Cultura, factores todos eles que nos unen ao que 

constitúe actualmente a Lusofonía. 

A proximidade física do territorio portugués favorece a práctica e o uso da lingua 

que se vai estudar nas aulas. O dominio da Lingua Portuguesa acrecenta as 

saídas laborais do noso alumnado sobre todo pola proximidade de Portugal. 

Cada vez son máis as empresas ou particulares de Galicia que traballan en 

Portugal, ou para o país veciño, e demandan profesionais coñecedores do seu 

idioma. Tamén o Eixo Atlántico e a creación da Eurorrexión Galicia-Norte de 

Portugal contribúen a aumentar as relacións institucionais e de todo tipo entre os 

dous lados fronteirizos. Así, o alumnado galego é o mellor posicionado da UE para 

aprender portugués dada a súa proximidade territorial e lingüística. En pouco 

tempo pode acadar un nivel óptimo de portugués, polo que se constitúe nunha 

materia atractiva e útil para o alumnado e para o conxunto da sociedade galega. 

O dominio da Lingua Portuguesa acrecenta as saídas laborais no Brasil, potencia 

emerxente que concentra 200 millóns de falantes. O portugués é lingua de traballo 

da UE, do Mercosul, da OEA e a Unión Latinaentre outros organismos supra-

estatais. 

O portugués é falado por uns 220 millóns de persoas en catro dos cinco 

continentes (Europa, América, África, Asia) . Estáselle, daquela, a ofertar ao 

alumnado unha aprendizaxe moi útil para a súa vida de relación humana, cultural e 

laboral. 

Trátase dunha programación de carácter elemental, nivel A1 para 1º de ESO, 

axustada aos contidos elementais da lingua para atinxir un nivel básico de 

oralidade e escrita en situacións cotiás da vida. Ao tempo, farase un achegamento 

á cultura da Lusofonía, tendo en conta as diferentes variedades e a pluralidade de 

comunidades e países que a integran. Este aspecto irá en aumento nos sucesivos 
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cursos. 

A metodoloxía será activa, utilizando todas as ferramentas ao noso alcance 

(textos, material audiovisual, Internet…) e tendo en conta as Competencias 

básicas que deben ser acadadas. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe 

de todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os enfoques plurais 

transversais e integradores no ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é 

retirar barreiras artificiais entre as linguas, e promover o uso integral do repertorio 

lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai 

adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do 

ámbito educativo. Así, o alumnado realizará transferencias dos coñecementos e 

experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de 

comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade de 

transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou 

parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas 

regularidades observadas, ou identificar termos emparentados en todas as linguas 

(en maior medida no caso do portugués), senón que, ademais, promove a 

tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamente importante nos 

contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura extensiva e 

a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A 

competencia plurilingüe facilitará, así, a inferencia de significados e o 

desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os 

elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 

 

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de 

relación social esenciais. 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos 

similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado 

de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, as estratexias e os 

procesos traballados nunha lingua sexan igualmente utilizados nas actividades 

lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida 

focalizar, no proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en 

todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de 

comunicarse adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento morfolóxico ou léxico 

dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de 

comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a 
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lectura noutros idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos descritivos 

permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan 

as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua informa 

e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a 

dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística. 

 

Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de 

partida diferente de cada unha delas. Daquela, non se pode esquecer a situación 

de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar 

adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe 

desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as 

dificultades da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos 

casos por prexuízos que cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe 

rematar a súa escolarización co nivel de usuario/a competente nas dúas linguas 

oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz de ambas 

as linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes 

ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade. 

 

O dito anteriormente converte o portugués nunha vía estimable de eliminación de 

prexuízos arredor do galego, favorecida polo posicionamento deste como unha 

das linguas maioritarias no contexto internacional (arredor de 200 millóns de 

falantes estendidos por todo o planeta), e conferíndolle, xa que logo, como se diría 

na lingua irmá unha “mais valia” á lingua galega que reforce a súa utilidade e 

estatus. 

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un 

enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento 

comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con 

independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con que as utilice, e que o 

faga consciente da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o 

desenvolvemento cognitivo e social, e para o éxito escolar. Isto implica un 

tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. 

 

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras, que tamén 

son abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, xa que o 

coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais doutros 

países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada. Así, 
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para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso 

das dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado destas e 

o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña das que se 

mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se 

pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, 

na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e ambientais. 

 

Para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos 

plurilingües e interculturais que se perseguen, o profesorado é un elemento 

determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a 

cabo enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a 

reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste entre linguas, ou 

asegurar accións coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, 

entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos xéneros discursivos ou as 

estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades 

lingüísticas. A finalidade é construír en cada centro docente a coherencia 

pedagóxica no ensino das linguas. 

 

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as de 

linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa 

do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística e literaria. Daquela, achegan as ferramentas e os coñecementos 

necesarios para se desenvolver satisfactoria e eficazmente en calquera situación 

de comunicación da vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que 

articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de 

comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para 

a aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 

 

As materias lingüísticas, e dentro delas, as linguas estranxeiras, perseguen o 

obxectivo último de contribuír á formación de cidadás e cidadáns cunha 

competencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos 

os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión 

sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras 

linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, 

de formar as súas opinións propias, claras e fundamentadas, e de sentir 

satisfacción, a través da lectura crítica de obras literarias. 
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A materia de Segunda Lingua Estranxeira está organizada en cinco bloques 

que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as define o MCER, 

supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito 

específico para procesar (en forma de comprensión ou de expresión) un ou máis 

textos co fin de realizar unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de 

textos orais (expresión e interacción), comprensión de textos escritos e produción 

de textos escritos (expresión e interacción). Para a súa realización, estas 

actividades requiren a competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto 

bloque no que se recollen os elementos que abrangue a competencia 

comunicativa (lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos), así como as 

experiencias lingüísticas noutras linguas. Todos estes elementos do quinto bloque 

relaciónanse entre si e interactúan na realización das actividades lingüísticas 

comunicativas de comprensión, produción e interacción. Isto supón que, para cada 

tarefa comunicativa descrita nos estándares, cumprirá incorporarse o conxunto dos 

contidos recollidos no quinto bloque para a realización do bloque de actividade 

lingüística que corresponda. Da mesma maneira, para avaliar o grao de 

adquisición de cada estándar de aprendizaxe dunha determinada actividade de 

lingua, deberán aplicarse todos os criterios de avaliación recollidos e descritos 

para a actividade correspondente, así como aqueles do quinto bloque que 

correspondan. 

 

OBXECTIVOS E CONTIDOS 

 

 

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B1.1. Uso de estratexias de 

comprensión das mensaxes 

orais: 

Uso do contexto verbal e non 

verbal, e dos coñecementos 

previos sobre a situación 

(quen fala a quen, con que 

intencións, onde e cando) que 

dan lugar a inferencias do 

significado baseadas no 

B1.1. Comprender 

preguntas e informacións 

sinxelas relativas á 

información persoal moi 

básica (nome, idade, gustos, 

etc.), así como instrucións e 

peticións 

 elementais relativas 

ao comportamento na aula. 

B1.2. Usar estratexias básicas 

SLEB1.1.

 Comprende 

preguntas básicas moi 

sinxelas e habituais sobre 

asuntos persoais ou 

educativos (nome, idade, 

enderezo, nivel de estudos, 

etc.) sempre que se fale de 

xeito pausado e ben 

articulado, e se repita se o 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 
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contexto. 

Uso dos coñecementos 

referenciais sobre o tema. 

Identificación de palabras 

de comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles 

relevantes do texto: 

necesita. 

SLEB1.2. Comprende frases 

e expresións habituais 

relacionadas con 

necesidades inmediatas 

CCL 

CAA 

CCEC 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 clave. 

Adaptación da escoita á súa 

finalidade (global e/ou 

específica). 

Identificación dos 

recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos. 

Inferencia do significado 

probable das palabras ou das

 frases 

 que descoñece, a 

partir do contexto 

 e 

 das experiencias 

 e 

 os coñecementos 

transferidos desde as linguas 

que coñece á lingua 

estranxeira. 

B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial ou vaga 

nunha situación 

comunicativa. 

B1.3. Perseveranza no logro 

da comprensión oral, 

reescoitando o texto gravado 

ou solicitando repetición ou 

reformulacións do dito. 

B1.4. Memorización de 

expresións orais breves 

significativas (saúdos, 

despedidas, consignas de 

aula, preguntas sobre idade, 

orixe, etc.). 

anticipación do contido xeral 

do que se escoita con axuda 

de elementos verbais e non 

verbais, e uso dos 

coñecementos previos sobre a 

situación (quen fala a quen, 

con que intencións, onde e 

cando) que dan lugar a 

inferencias do significado 

baseadas no contexto, e as 

experiencias e os 

coñecementos transferidos 

desde as linguas que coñece. 

B1.3. Comprender o sentido 

global e as informacións 

específicas máis relevantes de 

mensaxes orais sinxelas e moi 

básicas (por exemplo, seguir 

instrucións ou indicacións,

 identificar persoas, 

obxectos e lugares descritos 

cun vocabulario básico) 

emitidas cara a cara, gravadas 

ou en soporte multimedia, 

sobre situacións habituais de 

comunicación, se se fala moi 

amodo e con moita claridade. 

B1.4. Comprender o esencial 

en conversas moi básicas e 

breves sobre temas cotiáns 

habituais e de necesidade

 inmediata, 

previamente traballados, 

relativas ao ámbito persoal, 

sempre que se fale con 

lentitude, articulando de 

forma clara e comprensible. 

(números, datas, prezos, etc.) 

e temas con que teña moita 

familiaridade, e segue 

instrucións e consignas de 

aula. 

 

SLEB1.3. Comprende o 

sentido global e a 

información máis relevante 

de textos orais breves 

(instrucións e comunicados) 

con estruturas previamente 

traballadas, léxico moi común 

relacionado con necesidades 

inmediatas, procedentes de 

medios audiovisuais ou de 

internet, sempre que se fale 

de xeito pausado e ben 

articulado, e poida volver 

escoitar o dito. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB1.4. Comprende a 

información esencial en 

conversas breves e moi 

sinxelas nas que participa, 

que traten sobre temas 

familiares como, por 

exemplo, un/unha mesmo/a, a 

familia, a escola, o tempo 

libre, ou a descrición moi 

básica dunha persoa, un 

obxecto ou un lugar. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  
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a 

c 

d 

i 

B2.1. Estratexias

 de produción: 

Planificación: 

Identificación do 

contexto, o destinatario e a 

finalidade da produción ou da 

interacción. 

Adecuación do texto ao 

destinatario, 

 ao contexto e á 

canle, escollendo 

 os expoñentes 

lingüísticos necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa 

Execución: 

Concepción da 

B2.1. Pronunciar de xeito 

intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia 

polos que as persoas 

interlocutoras teñan que 

solicitar repeticións para 

entender a mensaxe. 

B2.2. Interactuar de xeito 

sinxelo en 

 intercambios 

claramente 

 estruturados, 

utilizando 

 fórmulas moi 

básicas relativas a saúdos, 

despedidas, agradecementos 

 e presentacións, 

colaborando para entender e 

facerse entender. 

B2.3. Intercambiar de xeito 

SLEB2.1. Na maioría das 

actividades de aula, amosa 

unha actitude positiva polo 

uso da lingua estranxeira en 

diferentes situacións 

comunicativas, esforzándose 

por utilizala aínda que teña 

que recorrer a outras linguas 

para pedir axuda ou 

aclaracións. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

SLEB2.2. Fai e responde 

intelixiblemente e con 

accións 

 colaborativas, 

preguntas sinxelas sobre si 

mesmo/a e sobre actividades 

moi comúns da vida diaria e 

do tempo libre en situacións

 de 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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Obxecti vos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci as clave 

 mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou as 

ideas principais, e a súa 

estrutura básica. 

Activación dos coñecementos 

previos sobre modelos e 

secuencias de 

interacción, e 

elementos lingüísticos 

previamente asimilados e 

memorizados. 

Expresión da mensaxe con

 claridade, 

coherencia básica e estrutura 

adecuada, e axustándose, de 

ser o caso, aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo de 

texto memorizados 

e traballados na clase 

previamente. 

intelixible información sobre 

si mesmo/a e sobre accións e 

nocións (horarios, datas, 

cantidades) moi habituais da 

vida diaria, usando un 

repertorio básico de palabras 

e frases moi simples 

memorizadas, e facéndose 

comprender aínda que a 

persoa interlocutora necesite 

que se repita ou repetir o dito. 

B2.4. Dar e obter información 

sobre datos básicos persoais 

(idade, lugar de residencia, 

familia, orixe, gustos, 

posesións, etc.), utilizando un 

repertorio moi básico de 

expresións moi sinxelas e 

habituais sobre estes datos. 

comunicación significativas 

para a súa idade e o seu nivel 

escolar. 

 

SLEB2.3. Desenvólvese 

entendendo o suficiente e 

facéndose entender en 

situacións moi habituais 

relacionadas con 

necesidades inmediatas nas 

que pide e se dá información 

sobre lugares, horarios, datas, 

prezos, cantidades e 

actividades máis comúns para 

a súa idade e o seu nivel 

escolar. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB2.4. Participa en 

conversas informais breves e 

moi básicas, cara a cara, nas 

que establece contacto social

 elemental, 

intercambia información moi 

básica, manifesta os seus 

gustos, fai invitacións 

elementais e ofrecementos, e 

pide e dá indicacións moi 

básicas para ir a un lugar. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta) ou da 

mensaxe (facer concesións no 

que realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles. 

Compensación das 

carencias lingüísticas 

mediante procedementos 

lingüísticos 

 e paralingüísticos 

Lingüísticos: 

  

SLEB2.5. Preséntase e dá e 

obtén información básica e 

sinxela sobre si mesmo/a e 

sobre gustos, preferencias e 

intereses relativos a temas 

moi cotiáns, en conversas 

moi básicas sobre temas 

predicibles, se pode solicitar, 

con preguntas sinxelas e 

directas,  a  colaboración da 

persoa interlocutora para 

entender e facerse entender. 

CCL 

CAA 

CCEC 

–  Modificación de 

palabras de significado 

parecido. 

   

–  Definición ou 

paráfrase dun termo ou 

expresión. 
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– Uso da lingua materna

 ou 

"estranxeirización" 

de palabras da lingua 

meta. 

   

– Petición de axuda.    

– Paralingüísticos:    

–  Sinalación de 

obxectos, uso de deícticos

 ou 

realización de accións 

que aclaran o significado. 

   

–  Uso da linguaxe    
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 corporal culturalmente 

pertinente (acenos, 

expresións faciais, 

posturas, e contacto visual ou 

corporal). 

– Uso de elementos 

cuasiléxicos (hum, puah, etc) 

de valor comunicativo. 

B2.2. Actitude de respecto 

cara a si mesmo/a e cara ás 

demais persoas para 

comprender e facerse 

comprender. 

B2.3. Rutinas ou modelos 

elementais de interacción 

segundo o tipo de situación 

de comunicación (chegada e 

saída do centro docente, 

conversa telefónica, 

compravenda, 

 etc.), igualmente 

cotiás e moi básicas. 

   

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

a 

c 

d 

i 

B3.1. Estratexias

 de comprensión: 

Mobilización 

 de información 

previa sobre o tipo de tarefa e 

o tema, a partir da 

información superficial:

 imaxes, 

organización na páxina, 

títulos de cabeceira, etc. 

Identificación do tipo de 

lectura demandado pola 

tarefa (en superficie ou 

B3.1. Utilizar estratexias de 

lectura (recursos ás imaxes, 

títulos e outras informacións 

visuais, e aos coñecementos 

previos sobre o tema ou a 

situación de comunicación, e 

aos transferidos desde as 

linguas que coñece), 

identificando a información 

máis importante e deducindo 

o significado de palabras e 

expresións non coñecidas. 

B3.2. Seguir instrucións 

SLEB3.1. Comprende con 

fluidez textos adaptados 

relativos a temas do seu 

interese. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB3.2.

 Comprende 

avisos, obrigas e 

prohibicións básicas e 

predicibles, referidas a 

necesidades inmediatas, de 

estrutura moi sinxela, 

especialmente se contan con 

apoio visual. 

CCL 

CAA 

CCEC 
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oceánica, selectiva, intensiva 

ou extensiva) 

Distinción de tipos de 

comprensión necesarios para 

a realización da tarefa 

(sentido xeral, información 

esencial e puntos principais). 

Formulación de hipóteses 

sobre contido e contexto. 

Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión

 de elementos 

significativos, lingüísticos 

 e 

paratextuais, e

 do coñecemento

 e as 

básicas e comprender avisos,

 obrigas e 

prohibicións moi sinxelas e 

predicibles, e traballadas 

previamente. 

B3.3. Comprender 

información relevante e 

previsible en textos breves, 

moi sinxelos e ben 

estruturados, 

 con conectores moi 

básicos e relativos a temas da 

propia experiencia. 

B3.4. Comprender textos 

propios de situacións cotiás 

próximas, como invitacións, 

felicitacións, notas, avisos, 

SLEB3.3.

 Comprende 

información básica e sinxela 

de correspondencia persoal 

breve na que se fala de si 

mesmo/a e sobre gustos, 

preferencias e intereses 

referidos a temas moi cotiáns 

e propios da súa idade. 

CCL 

CAA 

CCEC 

SLEB3.4.

 Comprende 

información esencial e 

localiza información 

específica en material 

informativo sinxelo como 

menús, horarios, catálogos e 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 experiencias noutras 

linguas. 

–  Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

B3.2. Soletreo e asociación 

de grafía, pronunciación e 

significado a partir de 

modelos escritos e expresións 

orais coñecidas. 

billetes de transporte, 

entradas, etiquetas ou xogos 

coñecidos. 

listas de prezos.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B4.1. Estratexias

 de produción: 

Planificación: 

Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias xerais e 

comunicativas, co fin de 

realizar eficazmente a tarefa 

(repasar o que se sabe sobre o 

tema, o que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

Localización e uso adecuado 

de recursos lingüísticos

 ou temáticos (uso 

dun dicionario ou dunha 

gramática, obtención de 

axuda, etc.). 

Uso de elementos coñecidos 

obtidos de modelos moi 

sinxelos de textos escritos, 

para elaborar os propios 

textos. 

B4.1. Aplicar estratexias 

básicas para producir textos 

(elección da persoa 

destinataria, finalidade do 

escrito, planificación, 

redacción do borrador, 

revisión do texto e versión 

final) a partir de modelos moi 

estruturados e con axuda 

previa na aula. 

B4.2. Completar 

documentos moi básicos nos 

que se solicite información 

persoal. 

B4.3. Escribir mensaxes moi 

sinxelas e moi breves con 

información, instrucións e 

indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades 

cotiás e de inmediata 

necesidade. 

B4.4. Producir textos curtos a 

SLEB4.1. Elabora textos 

sinxelos a partir de modelos, 

empregando expresións e 

enunciados traballados 

previamente, para transmitir 

información, ou con 

intencións comunicativas 

propias da súa idade e do seu 

nivel escolar. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB4.2. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal moi 

básica e relativa ao seus datos 

persoais e intereses ou 

afeccións (nome, idade, 

enderezo, gustos, etc.). 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB4.3. Escribe notas, 

listaxes, tarxetas postais, 

felicitacións e mensaxes en 

soporte dixital moi sinxelas e 

breves, relativas a 

necesidades inmediatas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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Execución: 

Elaboración dun 

borrador seguindo textos 

modelo. 

Estruturación do contido 

do texto. 

Organización do texto en 

parágrafos curtos abordando 

en cada un unha idea 

principal, conformando entre 

todos o seu significado ou a 

idea global. 

Expresión da mensaxe con

 claridade, 

axustándose 

 aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo de 

texto. 

Reaxuste da tarefa 

partir de modelos sinxelos e 

básicos, cunha finalidade 

determinada propia da súa 

idade e do seu nivel escolar, e

 cun formato 

preestablecido, en soporte 

tanto impreso como dixital, 

amosando interese pola 

presentación limpa e 

ordenada do texto. 

SLEB4.4.  

 Escribe 

correspondencia moi breve e 

sinxela, a partir dun modelo, 

substituíndo unha palabra ou 

expresión por outra para 

  unha 

funcionalidade ou tarefa 

determinada (felicitar, 

informar, preguntar, etc.) 

tanto de forma manuscrita 

como en formato dixital, 

cunha presentación limpa e 

ordenada. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 (emprender unha 

versión máis modesta) ou da 

mensaxe (facer concesións no 

que realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles. 

–  Recurso 

 aos coñecementos 

previos (utilizar frases feitas e 

locucións, do tipo "agora

 volvo", "paréceme 

ben", etc.). 

Revisión: 

Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

Atención  

 ás convencións 

ortográficas e

 aos signos de 

puntuación. 

Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da 

letra, etc.). 

Reescritura definitiva. 

   

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e 

plurilingüe 
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a 

c 

d 

i 

o 

B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

Sons e fonemas vocálicos. 

Sons e fonemas 

consonánticos e as súas 

agrupacións. 

Procesos fonolóxicos máis 

básicos. 

Acento fónico dos elementos 

léxicos illados e na oración. 

B5.2. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

Uso das normas básicas de 

ortografía da palabra. 

Utilización adecuada da 

ortografía da oración: coma, 

punto e coma, puntos

 suspensivos, 

parénteses e comiñas. 

B5.3. Aspectos 

socioculturais 

 e sociolingüísticos: 

Recoñecemento e uso de 

B5.1. Discriminar patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación de uso máis 

básico, recoñecendo o seu 

significado evidente, e 

pronunciar e entoar con 

razoable comprensibilidade, 

aínda que teña que repetir 

varias veces para se facer 

entender. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, 

con corrección suficiente para 

o seu nivel escolar. 

B5.3. Utilizar para a 

comprensión e a produción de 

textos orais e escritos os 

coñecementos socioculturais 

e sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relacións interpersoais, 

comportamento 

 e convencións 

 sociais, respectando 

as normas de cortesía máis 

básicas nos contextos 

respectivos. 

SLEB5.1. Identifica sons e 

grafías de fonemas básicos, 

produce con suficiente 

intelixibilidade léxico e 

estruturas moi básicas, e 

trazos fonéticos que 

distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización, 

etc.), e iníciase no uso de 

patróns moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 convencións sociais 

básicas e normas de cortesía 

propias da súa idade e de 

rexistros informal e estándar, 

e da linguaxe non verbal 

elemental na cultura 

estranxeira. 

B5.4. Producir textos e inferir 

o significado probable de 

palabras ou frases que 

descoñece a partir das 

experiencias e os 

coñecementos transferidos 

desde as linguas

 que coñece. 

  

Achegamento a algúns 

aspectos culturais visibles: 

hábitos, horarios, actividades 

 ou 

celebracións  

  

 máis significativas; 

condicións de vida 

 elementais 

(vivenda);  

  relacións 

interpersoais (familiares, de 

 amizade  

 ou escolares), 

comida, lecer, deportes, 

comportamentos proxémicos 

   

 básicos, lugares 

máis habituais, etc.;

 e 

 a 

 costumes, valores e 

actitudes moi básicos e máis 

evidentes sobre aspectos 

propios da súa idade nos 

países onde se fala a lingua 

estranxeira. 

Identificación dalgunhas 

similitudes e diferenzas 

elementais e máis 

significativas nos 

costumes cotiáns entre os 

países onde se fala a 

lingua estranxeira e o noso. 

B5.5. Distinguir e levar a 

cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, mediante os 

expoñentes básicos das 

devanditas funcións e os 

patróns discursivos de uso 

máis habitual, e utilizar un 

repertorio léxico suficiente 

para comunicar no seu nivel 

escolar, sempre que sexan 

traballados en clase 

previamente. 

B5.6. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos 

transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 
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– Actitude receptiva e 

respectuosa cara ás persoas, 

os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra 

lingua e 

teñen unha cultura 

diferente á propia. 

 

B5.4. Plurilingüismo:  

–  Identificación de 

similitudes e diferenzas entre 

as linguas que coñece para 

mellorar a súa aprendizaxe e 

lograr 

unha competencia 

comunicativa integrada. 

 

–  Participación 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 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valorando as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións 

comunicativas: 

Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais 

básicas propias da súa idade. 

Descrición de calidades 

físicas e abstractas moi 

básicas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

Narración de 

acontecementos e 

descrición de estados e 

situacións presentes, e 

expresión moi básica de 

sucesos futuros. 

Petición e ofrecemento de 

información e indicacións, e 

expresión moi sinxela de

 opinións e 

advertencias. 

Expresión do 

coñecemento, o 

descoñecemento e a certeza. 

Expresión da vontade, a 

intención, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

satisfacción e a sorpresa, así 

como os seus contrarios. 

Establecemento e 

mantemento básicos da 

comunicación e a 

organización elemental do 

discurso. 

B5.6. Léxico oral e escrito 

básico de uso común relativo 

a: 
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Identificación persoal 

elemental; vivenda, fogar e 

contexto; actividades básicas 

da vida diaria; familia e 

amizades; traballo, tempo 

libre, lecer e deporte; 

vacacións; saúde máis básica 

e coidados físicos 

elementais; educación e 
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 estudo; compras básicas; 

alimentación 

 e restauración; 

transporte, tempo 

meteorolóxico e tecnoloxías

 da 

información e da 

comunicación. 

–  Expresións 

 fixas, enunciados 

fraseolóxicos moi básicos e 

moi habituais (saúdos, 

despedidas, preguntas por 

preferencias e expresión 

sinxelas de gustos) e léxico 

sobre temas relacionados con 

contidos moi sinxelos e 

predicibles doutras áreas do 

currículo. 

B5.7. Estruturas sintáctico- 

discursivas propias de cada 

idioma. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Contidos sintáctico-discursivos para 1º de ESO (Lingua portuguesa): 

Portugués 
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Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem); disxunción (ou); oposición/contraste (mas); causa (porque); 

comparación (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais pequeno...). 

Relacións temporais (antes, agora, depois). 

Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas). 

Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!). 

Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca). 

Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., Quem fez o quê? 

Para que é isso?). 

Expresión do tempo: pasado (perfeito simples); presente (presente). 

Expresión do aspecto: durativo (estar a + Inf.) 

Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido + Inf.); 

intención (pensar + Inf.; querer + Inf.). 

Expresión da existencia (p. ex., ser, estar, haver/ter); a entidade (substantivos contables/incontables); pronomes 

(tónicos); determinantes. 

Expresión da cantidade (singular/plural; numerais cardinais e ordinais). 

Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia). 

Expresión do tempo (expresións, preposicións, adverbios e locucións de tempo (momento puntual (p. ex. em 1999), 

divisións (p. ex., días, meses) e indicacións (p. ex., atrás, cedo, tarde) de tempo; anterioridade (ontem); posterioridade 

(depois, logo);. 

Expresión do modo (expresións, preposicións, adverbios e locucións prepositivas e adverbiais de modo, p. ex., devagar, 

pior). 
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TEMPORALIZACIÓN Lingua Portuguesa 1º ESO. 

 

 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 16 e 18 de setembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B5.1, 2, 4 

  Tema 1 libro de 

  texto + material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  prensentarse, 

  morada, 

  afeccións… 

  Verbos: chamar-se, 

  ser, morar, falar 

  (pres. indicativo) 

  Sons específicos 

  (sibilantes sonoras e 

  xordas). 

  Peculiaridades 

  ortográficas . 

  Frases afirmativas 

2ª 23 e 25 de setembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 1 libro texto+ 
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  material audiovisual 

  e impreso 

  complementario: 

  convencións sociais 

  (saúdos, tratamento) 

  da escola e 

  vocabulario de 

  elementos da aula. 

  Verbos: ser, estar, 

  haver (pres. 

  indicativo) 

  Alfabeto. Outros 

  sons do portugués. 

  Peculiaridades 

  ortográficas . 
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  Frases afirmativas. 

Introdución á 

lusofonía. 

3ª 30 de setembro e 2 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2 

  B4.1, 2, 3, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 1 libro texto+ 

  material audiovisual 

  e impreso 

  complementario: 

  algunhas 

  profesións, números 

  (até o 20) 

  Sons do portugués 

  (b/v/f) 

  Frases afirmativas, 

  negativas. 

4ª 7 e 9 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3 

  B4.2 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 1 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  nacionalidades, 

  países, cidades. 

  Adxectivos, 

  preposicións (de, 

  em). 

  Frases afirmativas, 

  negativas e 

  interrogativas. 

5ª 14 e 16 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 
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  B3.1, 2, 3, 4 

  B4.3,4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 1 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Revisión do tema 

  1. 

6ª 21 e 23 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 
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  B4.3 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 2 libro de 

texto+ material 

audiovisual 

complementario: A 

cidade e os seus 

elementos (lojas). 

Verbos: ser, estar, 

haver.(pres. 

indicativo) 

Locucións de lugar, 

demostrativos e 

preposicións. 

Frases afirmativas, 

negativas e 

interrogativas. 

7ª 28 e 30 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1,2 ,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 2 libro de 

  texto+ material 

  impreso e 

  audiovisual 

  complementario: 

  Acasa.Mobiliario 

  Preposicións.Adx 

8ª 4 e 6 de novembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 2 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 
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  Hotel. Vacacións. 

  Verbos en 

  indicativo 

  (pasado) 

9ª 11 e 13 de novembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 2 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  As compras (roupa, 

  alimentos…). 
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  Adxectivos, 

substantivos. 

Estruturas coloquiais 

do contexto. 

10ª 18 e 20 de novembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 2 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Números até o 

  100. 

  Repaso Tema 2 

11ª 25 e 27 de novembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Aspectos culturais 

  da cultura 

  portuguesa: a 

  música tradicional e 

  a contemporánea. 

  Búsqueda de 

  información e 

  comunicación na 

  aula. 

12ª 2 e 4 de decembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 
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  Material 

  audiovisual 

  complementario: 

  Aspectos culturais 

  da cultura 

  portuguesa: a 

  música tradicional e 

  a contemporánea. 

  Búsqueda de 

  información e 

  comunicación na 

  aula. 

  Lectura de textos 

  breves. 
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13ª 9 e 11 de decembro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2,3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Actividades de 

ampliación e 

consolidación. 

Lecturas breves 

literarias, frases 

feitas relacionadas 

cos temas 1 e 2. 

14ª 16 e 18 de decembro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2,3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 B4.4 

B5.1, 2, 3, 4 

Actividades 

relacionadas co 

Nadal: costumes 

nos países 

lusófonos , 

culinaria… 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 7 e 8 de xaneiro (só 1 día) B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B5.1, 2, 4 

  Tema 3 do libro de 

  texto + material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  preguntar, pedir nas 
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  tendas, cafés … 

  Verbos: regulares e 

  reflexivos (pres. 

  indicativo) 

  Preposicións e 

  adverbios de tempo 

  Frases 

  interrogativas (…). 

  Horas, partes do 

  día. Días da 

  semana. 

  Queria… 
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  Ementa. Comidas e 

bebidas 

2ª 13 e 15 de xaneiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 3 libro texto+ 

  material audiovisual 

  e impreso 

  complementario: 

  Falar de accións da 

  vida cotiá e aquelas 

  que ocorren no 

  momento. 

  Pedir, preguntar na 

  papelaría 

  Verbos: estar a+ 

  infinitivo. 

  Números do 101 ao 

  1000. 

3ª 20 e 22 de xaneiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2 

  B4.1, 2, 3, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 3 libro texto+ 

  material audiovisual 

  e impreso 

  complementario: 

  Ampliación e 

  afirmación dos 

  contidos vistos nas 

  semanas anteriores. 

  Expresar 

  preferencia 

  Frases 

  interrogativas. 

4ª 27 e 29 de xaneiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3 
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  B4.2 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 3 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Adxectivos, 

  preposicións e 

  adverbios de tempo 

  e lugar. 

  Frases afirmativas, 

  negativas e 

  interrogativas. 

  Comidas e bebidas 



411 

 

 

  das distintas partes 

da lusofonía. 

5ª 3 e 5 de febreiro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B2.3 

B3.1, 2,3, 4 B4.3,4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 3 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Traballos breves 

complementarios e 

presentación na aula 

relacionados coas 

comidas e bebidas de 

distintos lugares. 

6ª 10 e 12 de febreiro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 3, 2, 4 

B3.1, 2,3, 4 B4.3 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 3 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Receitas de cociña e 

frases feitas con 

alimentos ou 

comidas (por 

exemplo: comer 

muito queijo…) 

Frases afirmativas, 

negativas e 

interrogativas. 
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7ª 17 e 19 de febreiro B1.2, 3, 4, 

B2.1,2 ,3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 3 libro 

(ampliación) de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Búsqueda dunha 

receita de cociña e 

presentación na 

aula. 
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8ª 24 e 26 de febreiro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B2.3 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 4 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Accións do día 

Verbos: convidar, 

aceptar, rexeitar… 

Actividades do 

tempo libre: 

viaxes… 

Países, cidades. 

9ª 2 e 4 de marzo B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B2.3 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 4 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Verbos: poder, 

querer, saber, ver, 

vir, ler… 

Ter de/ir +inf. 

Preposicións de 

movemento, Pedir 

desculpa, concordar, 

discordar… Medios 

de 

transporte (e os seus 

elementos). 

Estruturas coloquiais 

do contexto. 
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10ª 9 e 11 de marzo B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 4 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: Ao 

teléfono Repaso tema 

4 
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11ª 16 e 18 de marzo B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Material audiovisual 

e impreso 

complementario: 

Convites Pasatempos 

Escrita dunha carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 30 de marzo e 1 de abril B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B3.1 

  B4.1 

  B5.1, 2, 4 

  Tema 5 libro de 

  texto + material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Facer plans. 

  Verbos irregulares 

  : fazer, dizer, trazer, 

  (pres. indicativo) 

  Comparativos e 

  superlativos 

  Posesivos 

2ª 6 e 8 de abril B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 
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  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 5 libro texto+ 

  material audiovisual 

  e impreso 

  complementario: 

  Verbos irregulares 

  (cont.): pedir, ouvir, 

  pôr… 

  Falar de vacacións, 

  pasatempos. 

  Preposicións e 

  adverbios de tempo. 
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  Lugares de vacacións 

nos países da 

lusofonía. 

3ª 13 e 15 de abril B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2 

  B4.1, 2, 3, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 5 libro texto+ 

  material audiovisual 

  e impreso 

  complementario: 

  Búsqueda de 

  información e posta 

  en común de 

  lugares de 

  vacacións dos 

  países lusófonos. 

  Comparar países e 

  hábitos. 

4ª 20 e 22 de abril B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3 

  B4.2 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 5 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Suxerir, 

  aconsellar… 

  Vestuario. 

  Épocas festivas, 

  estacións do ano. O 

  tempo. 

  Cores. 

  Ordinais. 

5ª 27 e 29 de abril B1.2, 3, 4, 
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  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2,3, 4 

  B4.3,4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 5 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Revisión do tema 

  5 e ampliación: 

  frases feitas e 

  refráns do tempo, 
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  as estacións do 

ano… 

6ª 4 e 6 de maio B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2,3, 4 

  B4..3 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 6 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Correos. O banco. 

  Solicitar 

  información ou 

  axuda. 

  Verbos e 

  expresións: 

  “podia…” 

7ª 11 e 13 de maio B1.2, 3, 4, 

  B2.1,2 ,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 2 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual 

  complementario: 

  A farmacia. 

  Médico. Doenzas. 

8ª 18 e 20 de maio B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 6 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 
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  complementario: 

  Pedir unha cita 

  médica por 

  teléfono. 

  Especialidades 

  médicas. 

  Síntomas. 

9ª 25 2 27 de maio B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 6 libro de 

  texto+ material 
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  audiovisual e 

impreso 

complementario: As 

tendas de roupa 

(roupa, alimentos, 

prezos…). 

Descricións físicas e 

psicolóxicas. 

Aconsellar, dar 

instrucións. 

Precisar de, deber… 

Demostrativos 

10ª 1 e 3 de xuño B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Ampliación tema 6 

  libro de texto+ 

  material audiovisual 

  e impreso 

  complementario: 

  Frases feitas e 

  refráns 

  relacionados coas 

  saúde, a roupa, o 

  diñeiro. 

11ª 8 e 10 de xuño B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.1, .3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Aspectos culturais 

  sobre a saúde e o 

  diñeiro nos países 
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  da lusofonía. 

12ª 15 e 17 de xuño B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4. 1, .3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Material 

  audiovisual e 

 (22 de xuño: despedida) impreso 

  complementario: 

  Búsqueda de 

  información e 

  comunicación na 

  aula sobre aspectos 

  do tema 6. 
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  Lectura de textos 

breves relacionados 

cos contidos dos 

temas 5 e 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º de ESO 

 

 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B1.1. Uso de estratexias de 

comprensión das mensaxes 

orais: 

Uso do contexto verbal e non 

verbal, e dos coñecementos 

previos sobre a situación 

(quen fala a quen, con que 

intencións, onde e cando) que 

dan lugar a inferencias do 

significado baseadas no 

contexto; 

Uso dos coñecementos 

referenciais sobre o tema. 

Identificación de palabras 

clave. 

Adaptación da escoita á súa 

finalidade (global e/ou 

específica) 

Identificación dos 

recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos. 

Inferencia do significado 

probable das palabras ou das

B1.1. Comprender 

preguntas e informacións 

relativas á información 

persoal e pública moi básica 

(identificación 

 persoal, gustos, 

etc.), así como instrucións e 

peticións elementais relativas 

ao comportamento  

 e actividades na 

aula. 

B1.2. Usar estratexias básicas 

de comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles 

relevantes do texto: 

anticipación do contido xeral 

do que se escoita con axuda 

de elementos verbais e non 

verbais, e uso dos 

coñecementos previos 

sobre a situación (quen fala a 

SLEB1.1.

 Comprende 

preguntas básicas moi 

sinxelas e habituais sobre 

asuntos persoais ou 

educativos (información 

básica de carácter persoal, 

solicitudes de enderezo 

sinxelas a lugares moi 

coñecidos, etc.) sempre que 

se fale de xeito pausado e 

ben articulado, e se repita se 

o necesita. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB1.2.

 Comprende frases e 

expresións habituais 

relacionadas con necesidades 

inmediatas (datas, prezos, 

pequenas doenzas, etc.) e 

temas con que está moi 

familiarizado, e segue 

instrucións e consignas de 

aula. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 frases 

 que descoñece, a 

partir do contexto 

 e 

 das experiencias 

 e 

 os coñecementos 

transferidos desde as linguas 

que coñece á lingua 

estranxeira. 

B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial ou vaga 

nunha situación 

quen, con que intencións, 

onde e cando) que dan lugar 

a inferencias do significado 

baseadas no contexto, e as 

experiencias e os 

coñecementos transferidos 

desde as linguas que coñece. 

B1.3. Comprender o sentido 

global e as informacións 

específicas máis 

salientables de mensaxes 

orais sinxelas e moi básicas 

(por exemplo, onde e cando 

ocorre algo, seguir 

SLEB1.3. Comprende o 

sentido global e a 

información máis salientable 

de textos orais procedentes 

de medios audiovisuais ou de 

internet, breves como 

instrucións e comunicados, 

con estruturas previamente 

traballadas, léxico moi 

común relacionado con 

necesidades inmediatas e 

accións presentes moi 

habituais, sempre que se fale 

de xeito moi pausado e ben 

articulado, e poida 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 comunicativa. 

B1.3. Perseveranza no logro 

da comprensión oral, 

reescoitando o texto gravado 

ou solicitando repetición ou 

reformulacións do dito. 

B1.4. Memorización de 

expresións orais breves 

significativas (saúdos, 

despedidas, consignas de 

aula, preguntas sobre idade, 

orixe, etc.). 

instrucións ou indicacións, 

identificar persoas que 

posúen algo, obxectos e 

lugares descritos cun 

vocabulario básico, etc.) 

emitidas cara a cara, 

gravadas ou en soporte 

multimedia, sobre situacións 

habituais de comunicación, 

se se fala moi amodo e con 

moita claridade. 

B1.4. Comprender o esencial 

en conversas moi básicas e 

breves sobre temas cotiáns 

habituais e de necesidade

 inmediata, 

previamente traballados, 

relativas ao ámbito persoal e 

público moi elemental, 

sempre que se fale con 

lentitude, articulando de 

forma clara e comprensible. 

volver escoitar o dito.  

SLEB1.4. Comprende a 

información esencial en 

conversas breves e moi 

sinxelas nas que participa, 

que traten sobre temas 

familiares como, por 

exemplo, un/unha mesmo/a, 

a familia, a escola, o tempo 

libre, a descrición moi básica 

dunha persoa, un obxecto ou 

un lugar, e estados de saúde, 

sensacións e sentimentos moi 

elementais. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B2.1. Estratexias

 de produción: 

Planificación: 

Identificación do 

contexto, do 

destinatario e da finalidade 

da produción ou da 

interacción. 

Adecuación do texto ao 

destinatario, ao contexto e á 

B2.1. Pronunciar de xeito 

intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia 

polos que as persoas 

interlocutoras teñan que 

solicitar repeticións para 

entender a mensaxe. 

B2.2. Interactuar de xeito 

sinxelo en 

 intercambios 

SLEB2.1. Na maioría das 

actividades de aula, amosa 

unha actitude positiva polo 

uso da lingua estranxeira en 

diferentes situacións 

comunicativas, esforzándose 

por utilizala aínda que teña 

que recorrer a outras linguas 

para pedir axuda ou 

aclaracións. 

CSIEE 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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canle, escollendo os 

expoñentes 

lingüísticos necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa 

Execución: 

Percepción da 

mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou 

ideas principais e a súa 

estrutura básica. 

Activación dos 

coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias 

 de 

interacción, e 

elementos lingüísticos 

previamente asimilados

 e 

claramente 

 estruturados, 

utilizando 

 fórmulas moi 

básicas relativas a saúdos, 

despedidas, agradecementos 

 e presentacións, 

colaborando para entender e 

facerse entender. 

B2.3. Intercambiar de xeito 

intelixible información sobre 

si mesmo/a e sobre accións e 

nocións (horarios, datas e 

cantidades) moi habituais da 

vida diaria, usando un 

repertorio básico de palabras 

e frases moi simples 

memorizadas, e facéndose 

comprender aínda que a 

persoa interlocutora necesite 

que se repita ou repetir o dito. 

B2.4. Dar e obter 

información sobre datos 

SLEB2.2. Utiliza de xeito 

espontáneo as formas de 

cortesía máis sinxelas e 

habituais relativas a saúdos, 

despedidas, agradecementos 

 e presentacións, 

colaborando para entender e 

facerse entender, e fai e 

responde intelixiblemente 

preguntas sinxelas sobre si 

mesmo/a e sobre

 actividades

 moi comúns da vida 

social diaria e do tempo libre, 

en situacións de 

comunicación significativas 

para a súa idade e o seu nivel 

escolar. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB2.3. Desenvólvese 

entendendo o suficiente e 

facéndose entender en 

situacións moi habituais 

CCL 

CAA 

CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 memorizados. 

– Expresión da mensaxe con

 claridade 

 e coherencia

 básica, 

estruturándoa adecuadamente

  e 

axustándose, de ser o caso, 

aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo  de 

 texto 

memorizados e 

traballados na clase 

previamente. 

básicos persoais e bens e 

servizos moi elementais, 

utilizando un repertorio moi 

básico de expresións moi 

sinxelas e habituais sobre 

estes datos. 

relacionadas coa xestión e 

transaccións moi sinxelas 

relativas a necesidades 

inmediatas, nas que pide e dá 

información sobre lugares, 

horarios, datas, prezos, 

cantidades e actividades máis 

comúns para a súa idade e o 

seu nivel escolar. 

CD 

SLEB2.4. Participa en 

conversas informais breves e 

moi básicas, cara a cara, e 

reacciona adecuadamente 

para establecer contacto 

social elemental, 

intercambiar información 

moi básica, manifestar os 

seus gustos, facer invitacións 

e ofrecementos elementais 

(invitar a ir a unha 

actividade, pedir ou ofrecer 

algo na clase, etc.), e pedir e 

dar indicacións moi básicas 

para ir a un lugar. 

CCL 

CAA 

– Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta) ou da 

mensaxe (limitar o que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles. 

 CCEC 

CD 

–  Compensación das 

carencias lingüísticas 

mediante procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

  

SLEB2.5. Preséntase e dá e 

obtén información básica e 

sinxela sobre si mesmo/a e 

sobre o funcionamento de 

bens e servizos relativos a 

temas moi cotiáns (horarios 

dun museo, maneira de 

chegar, etc.), en conversas 

moi básicas sobre temas 

predicibles, se pode solicitar, 

con preguntas sinxelas e 

directas, a colaboración da 

persoa interlocutora para 

entender e facerse entender. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
– Lingüísticos:  

–  Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

 

–  Definición ou 

paráfrase dun 

termo ou 

expresión. 

 

– Uso da lingua materna

 ou "estranxeirizar" 

palabras da lingua meta. 

 

–  Petición de axuda.  

– Paralingüísticos:  
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– Sinalización de obxectos, 

uso de deícticos ou 

realización de 

accións que 

aclaran o 

significado. 

 

– Uso de linguaxe corporal 

culturalmente pertinente 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 (acenos, expresións faciais, 

posturas, e contacto visual ou 

corporal). 

– Uso de elementos 

cuasiléxicos (hum, puah, 

etc.) de valor 

comunicativo. 

B2.2. Actitude de respecto 

cara a si mesmo/a e cara ás 

demais persoas para 

comprender e facerse 

comprender. 

B2.3. Rutinas ou modelos 

elementais de interacción 

segundo o tipo de situación 

de comunicación: chegada e 

saída do centro docente, 

conversa telefónica, 

compravenda e outras, 

igualmente cotiás moi 

básicas. 

   

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B3.1. Estratexias

 de comprensión: 

Mobilización 

 de información 

previa sobre o tipo de tarefa e 

o tema, a partir da 

información superficial:

 imaxes, 

organización na páxina, 

títulos de cabeceira, etc. 

Identificación do tipo de 

lectura demandado pola 

tarefa (en superficie ou 

B3.1. Utilizar estratexias de 

lectura (recursos ás imaxes, 

aos títulos e a outras 

informacións visuais, aos 

coñecementos previos 

sobre o tema ou sobre a 

situación de comunicación, e 

aos transferidos desde as 

linguas que coñece), 

identificando a información 

máis importante e deducindo 

o significado de palabras e 

expresións non coñecidas. 

SLEB3.1. Comprende con 

fluidez textos adaptados 

relativos a temas do seu 

interese. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

SLEB3.2.

 Comprende avisos, 

obrigas, prohibicións e 

consignas básicas e 

predicibles, referidas a 

necesidades inmediatas, de 

estrutura moi sinxela, 

especialmente se contan con 

apoio visual. 

CCL 

CAA 

CCEC 
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oceánica, selectiva, intensiva 

ou extensiva). 

Distinción de tipos de 

comprensión necesarios para 

a realización da tarefa 

(sentido xeral, información 

esencial e puntos principais). 

Formulación de hipóteses 

sobre contido e contexto. 

Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión

 de elementos 

significativos, lingüísticos 

 e 

paratextuais, e

 do 

B3.2. Seguir instrucións e 

consignas básicas, e 

comprender avisos, obrigas e 

prohibicións moi sinxelas e 

predicibles e traballadas 

previamente, referidas a 

necesidades inmediatas, de 

estrutura moi sinxela e con 

apoio visual. 

B3.3. Comprender 

información relevante e 

previsible en textos breves, 

moi sinxelos e ben 

estruturados, 

 con conectores moi 

básicos e relativos a 

coñecementos e 

SLEB3.3.

 Comprende 

información básica e moi 

sinxela de correspondencia 

persoal breve na que se fala 

de si mesmo/a e sobre 

sentimentos, preferencias e 

afeccións, referidos a temas 

moi cotiáns e propios da súa 

idade. 

CCL 

CAA 

CCEC 

SLEB3.4.

 Comprende 

información esencial e 

localiza información 

específica en material 

informativo moi sinxelo, e 

con apoio visual, sobre 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 coñecemento e as 

experiencias noutras linguas. 

–  Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

B3.2. Soletreo e asociación 

de grafía, pronuncia e 

significado a partir de 

modelos escritos e expresións 

orais coñecidas. 

experiencias propias da súa 

idade. 

B3.4. Comprende textos 

propios de situacións cotiás 

próximas onde se dan a 

coñecer bens se servizos ou 

acontecementos (anuncios 

publicitarios elementais, 

folletos, catálogos, 

invitacións, etc.), e con apoio 

visual cando teña certa 

dificultade. 

temas coñecidos como 

actividades escolares e de 

lecer, hábitos saudables, etc., 

próximos á súa idade e á súa 

experiencia. 

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B4.1. Estratexias

 de produción: 

Planificación: 

Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias xerais 

e comunicativas co fin de 

realizar eficazmente a tarefa 

(repasar o que se sabe sobre 

o tema, o que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

Localización e uso adecuado 

de recursos lingüísticos

 ou temáticos (uso 

dun dicionario ou dunha 

gramática, obtención de 

axuda, etc.). 

Uso de elementos coñecidos 

obtidos de modelos moi 

sinxelos de textos escritos, 

para elaborar os propios 

textos. 

Execución: 

Elaboración dun 

borrador seguindo textos 

B4.1. Aplicar estratexias 

básicas para producir textos 

(elección da persoa 

destinataria, finalidade do 

escrito, planificación, 

redacción do borrador, 

revisión do texto e versión 

final) a partir de modelos moi 

estruturados e con axuda 

previa na aula. 

B4.2. Completar 

documentos moi básicos nos 

que se solicite información 

persoal. 

B4.3. Escribir mensaxes moi 

sinxelas e moi breves con 

información, instrucións e 

indicacións moi básicas 

relacionadas con 

actividades cotiás e de 

necesidade inmediata. 

B4.4. Producir textos curtos a 

partir de modelos sinxelos e 

básicos, cunha finalidade 

determinada propia da súa 

SLEB4.1. Elabora textos 

sinxelos a partir de modelos,

 empregando 

expresións e enunciados 

traballados previamente, para 

transmitir información ou 

con intencións comunicativas 

propias da súa idade e do seu 

nivel escolar. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

SLEB4.2. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal moi 

básica e relativa aos seus 

datos persoais, aos seus 

intereses ou ás súas 

afeccións. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

SLEB4.3. Escribe avisos, 

notas, instrucións, tarxetas 

postais, felicitacións, 

bandas deseñadas, tiras 

cómicas e mensaxes en 

soporte dixital moi sinxelas e 

breves, relativos a 

actividades presentes e a 

necesidades inmediatas. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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modelo. 

Estruturación do 

contido do texto. 

Organización do texto en 

parágrafos curtos abordando 

en cada un unha idea 

principal, conformando entre 

todos o seu significado ou a 

idea global. 

Expresión da mensaxe con

 claridade 

idade e do seu nivel escolar, 

e cun formato 

preestablecido, en soporte 

tanto impreso como dixital, 

amosando interese pola 

presentación limpa e 

ordenada do texto. 

SLEB4.4. 

 Escribe 

correspondencia moi breve e 

sinxela, a partir dun modelo, 

substituíndo unha palabra ou 

expresión por outra para 

 unha 

funcionalidade ou tarefa 

determinada (informar, 

preguntar, invitar, etc.) tanto 

de forma manuscrita como en 

formato dixital, cunha 

presentación limpa e 

ordenada. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto. 

Reaxuste da tarefa 

(emprender 

 unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe 

(limitar o que realmente lle 

gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e

 os recursos 

lingüísticos dispoñibles. 

Recurso  aos 

coñecementos previos 

(utilizar frases feitas e 

locucións, do tipo "agora

 volvo", "paréceme 

ben", etc.). 

Revisión: 

Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

Atención  

 ás convencións 

ortográficas e

 aos signos de 

puntuación. 

Presentación coidada do 

texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.). 

Reescritura definitiva. 

   

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e 

plurilingüe 
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a 

c 

d 

i 

o 

B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

Sons e fonemas vocálicos. 

Sons e fonemas 

consonánticos e as súas 

agrupacións. 

Procesos fonolóxicos máis 

básicos. 

Acento fónico dos elementos 

léxicos illados e na oración. 

B5.2. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas. 

Uso das normas básicas de 

ortografía da palabra. 

Utilización adecuada da 

ortografía da oración: 

B5.1. Discriminar patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación de uso máis 

básico, recoñecendo o seu 

significado evidente, e 

pronunciar e entoar con 

razoable comprensibilidade, 

aínda que teña que repetir 

varias veces para se facer 

entender. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as 

convencións ortográficas, 

tipográficas e

 de puntuación, con 

corrección suficiente para o 

seu nivel escolar. 

B5.3. Utilizar para a 

comprensión e produción de 

textos orais e escritos os 

coñecementos 

SLEB5.1. Identifica sons e 

grafías de fonemas básicos, 

produce con suficiente 

intelixibilidade léxico e 

estruturas moi básicas, e 

trazos fonéticos que 

distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización, 

etc.) e persevera no uso de 

patróns moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 coma, punto e coma, puntos 

suspensivos, parénteses e 

comiñas. 

socioculturais  

 e sociolingüísticos 

adquiridos relativos

 a relacións 

interpersoais, comportamento

  

 e convencións 

  sociais, 

respectando as normas de 

cortesía máis básicas nos 

contextos respectivos. 

B5.4. Producir textos e 

inferir o significado probable 

de palabras ou frases que 

descoñece a partir das 

experiencias e os 

coñecementos transferidos 

desde as linguas que coñece. 

B5.5. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais

 multimedia, 

folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos 

que se utilicen varias linguas, 

tanto curriculares como 

outras presentes no centro 

 docente, 

relacionados cos elementos 

transversais, 

 evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

B5.6. Distinguir e levar a 

cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, 

mediante os expoñentes 

básicos de devanditas 

funcións e os patróns 

  

B5.3. Aspectos 

socioculturais 

 e sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de 

convencións sociais básicas e 

normas de cortesía propias da 

súa idade e de rexistros 

informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal 

elemental na cultura 

estranxeira. 

– Achegamento a algúns 

aspectos culturais visibles: 

hábitos, horarios, actividades 

 ou 

celebracións  

  máis 

significativas; condicións de

 vida

 elementais 

(vivenda); 

 relacións 

interpersoais (familiares, de 

 amizade  

 ou escolares), 

comida, lecer, deportes, 

comportamentos proxémicos 

  básicos, 

lugares máis habituais, etc.; e 

a costumes, valores e 

actitudes moi básicos e máis 

evidentes sobre aspectos 

propios da súa idade nos 

países onde se fala a lingua 

estranxeira. 
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– Identificación dalgunhas 

similitudes e diferenzas 

elementais e máis 

significativas nos 

costumes cotiáns entre os 

países onde se fala a 

lingua estranxeira e o noso. 

discursivos de uso máis 

habitual, e utilizar un 

repertorio léxico suficiente 

para comunicar no seu nivel 

escolar, sempre que sexan 

traballados en clase 

previamente. 

– Actitude receptiva e 

respectuosa cara ás persoas, 

os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra 

lingua e 

teñen unha cultura 

diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

–  Identificación de 

similitudes e diferenzas entre 

as linguas que coñece para 

mellorar a súa aprendizaxe e 

lograr 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 unha competencia 

comunicativa integrada. 

–  Participación en 

proxectos (elaboración de 

materiais        multimedia, 

folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias         linguas         

e 

relacionados cos 

elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valorando 

 as 

competencias que se posúen 

como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións 

comunicativas: 

Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais 

básicas propias da súa idade. 

Descrición de calidades 

físicas e abstractas moi 

básicas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

Narración de 

acontecementos e 

descrición de estados e 

situacións presentes, e 

expresión moi básica de 

sucesos futuros. 

Petición e ofrecemento de 

información e indicacións, e 

expresión moi sinxela de 

opinións e advertencias. 

Expresión do 

coñecemento, o 

descoñecemento e a certeza. 
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Contidos sintáctico-discursivos 2º ESO Portugués 

Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem, e também); disxunción (ou, ou…ou); oposición/contraste (mas); causa 

(porque; por isso); finalidade (para + Inf.); comparación (mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; 

maior / mais pequeno...); superlativo absoluto (-íssimo, -limo). 

Relacións temporais (antes, agora, depois; em seguida, logo). 

Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas; proforma (p. ex. eu também; certamente). 

Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!); sentenzas e sintagmas 

exclamativos, 
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Contidos sintáctico-discursivos 2º ESO Portugués 

p. ex. Está bom!). 

Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca; nada, nemhum nenhum(a), ninguém). 

Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., Quem fez o quê? 

Para que é isso?); interrogativas tags (p. ex., Queres ir ao cinema, não queres?). 

Expresión do tempo: pasado (pretérito perfeito simples e composto, imperfeito,); presente (presente); futuro (ir + Inf., 

presente do indicativo + Adv.; haver-de)… 

Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (estar a + Inf., presente, pretérito imperfeito e pretérito 

perfeito composto do indicativo; continuar + Ger.); habitual (tempos simples (+ Adv.), p. ex. No verão está calor). 

Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido + Inf.), 

intención (pensar + Inf.; querer de /ter de + Inf., pretérito imperfeito gostar de + Inf.), capacidade (é capaz de + Inf.; 

saber); posibilidade/probabilidade (poder; dever; ser possível / impossível + Inf.; talvez); obrigación (imperativo). 

Expresión da existencia (p. ex., ser, estar, haver/ter); a entidade (substantivos 

contables/incontables/colectivos/compostos; pronomes (relativos, reflexivos átonos/tónicos); determinantes); a 

calidade (-íssimo, -ílimo; muito raro; melhor). 

Expresión da cantidade: (singular/plural; numerais cardinais e ordinais); indefinida, absoluta (p. ex. todo, maioria, 

ambos, nenhum…) ou relativa (p. ex. muito; tão; um pouco). 

Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia; movemento, dirección, orixe e 

acomodación). 

Expresión do tempo (expresións, preposicións e locucións de tempo (momento puntual (p. ex., são quinze para as três; 

em 1999), divisións (p. ex., días, meses; século; estación) e indicacións (p. ex., atrás, cedo, tarde) de tempo; duración 

(p. ex., de/desde...a; durante); anterioridade (ainda; ontem); posterioridade (depois, logo, próxima segunda-feira); 

secuencia (primeiro, depois, finalmente); simultaneidade (ao mesmo tempo); frecuencia (p. ex., geralmente; 

usualmente). 

Expresión do modo (expresións, preposicións e locucións prepositivas de modo, p. ex., devagar, pior). 

 

TEMPORALIZACIÓN 2º ESO L. Portuguesa: os días que aparecen na temporalización son 

orientativos e sometidos a variación para adaptararse ao calendario real do curso 2016-17. 

 

Nota: 

Esta temporalización ten en conta a secuenciación de contidos do manual de referencia 

e os temas do mesmo que se propoñen nesta programación para o curso de 2º de ESO: 

Livro do aluno Português XXI 1, nível A1: temas 6 a 12. 

Material audiovisual e impreso complementario que figura nos recursos. 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 2018-19 

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 16 e 18 de setembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B5.1, 2, 4 

  Repaso do 

  vocabulario básico 
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  visto o curso 

  anterior. Lembrar os 

  saúdos, 

  presentacións e 

  convencións. 

  Realización 

  dalgunhas 

  actividades das 

  unidades de 

  revisión 1 e 2 

  (temas 1 a 6, vistos 
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  en 1º ESO) 

Sons específicos 

(sibilantes sonoras e 

xordas, v/b, 

nasais…). 

Peculiaridades 

ortográficas . Frases 

afirmativas… 

2ª 23 e 25 de setembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Repasar con 

  material audiovisual 

  e impreso 

  complementario: 

  convencións sociais 

  (saúdos, tratamento) 

  da escola e 

  vocabulario de 

  elementos da aula. 

  Verbos: ser, estar, 

  haver (pres. 

  indicativo) 

  Alfabeto. Outros 

  sons do portugués. 

  Peculiaridades 

  ortográficas . 

  Frases afirmativas. 

  Lembrar a 

  lusofonía. Oír 

  acentos: brasileiro, 

  angolano… 

3ª 30 de setembro e 2 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2 

  B4.1, 2, 3, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Iniciar tema 7 

  Aconsellar, indicar 

  direccións. 
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  Imperativo 

  Fonética: g 

4ª 7 e 9 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3 

  B4.2 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 7(cont.): 

  Recoñecer 

  instrucións, seguir 

  un plano, 

  Vocabulario de 

  indicación de 

  direccións, 
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  preposicións, 

indefinidos, 

pronomes 

5ª 14 e 16 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B4.3,4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 7 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Revisión do tema 

  7. Describir unha 

  cidade. Traballo 

  e exposición oral. 

  Ampliación. 

6ª 21 e 23 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B4.3 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 8: falar de 

  festas populares e 

  de tradicións. 

  Pretérito perfecto 

  simple: ser, ir, estar, 

  ter e verbos 

  regulares. 

7ª 28 e 30 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1,2 ,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 8 libro de 

  texto+ material 

  impreso e 

  audiovisual 
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  complementario: 

  falar sobre 

  acontecementos 

  pasados. Hábitos. 

  Accións 

  relacionadas co 

  pasado. 

  Fonética e 

  ortografía: c (qu/ç) 

8ª 4 e 6 de novembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3, 4 
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  B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 8 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Defender puntos 

de vista, 

argumentar, 

desenvolver a 

comprensión oral. 

Já, ainda não, 

haver de+inf. 

9ª 11 e 13 de novembro Inicio da unidade de 

revisión 3 

(realización das 

actividades 

correspondentes ás 

unidades 7 e 8) 

B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B2.3 

B5.1, 2, 3, 4 

Realización e 

corrección 

10ª 18 e 20 de novembro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2,3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Continuación coa 

realización das 

actividades de 

repaso. 

Afirmación das 

estruturas vistas 

nas duas unidades 

7 e 8. 
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11ª 25 e 27 de novembro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Material audiovisual 

e impreso 

complementario: 

Aspectos culturais da 

cultura portuguesa 

relacionados cos 
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  temas 7 e 8. Posta en 

práctica das 

estruturas 

argumentativas 

aprendidas. 

Actividades de 

ampliación e 

consolidación. 

12ª 2 e 4 de decembro Preparación da proba 

de avaliación. 

Lecturas breves 

literarias, frases 

feitas relacionadas 

cos temas 7e 8 

13ª 9 e 11 de decembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Proba avaliación 

  e corrección 

  proba avaliación. 

  Posta en común 

  de erros e 

  dúbidas. 

14ª 16 e 18 de decembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B4.4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Actividades 

  relacionadas co 

  Nadal: costumes 

  nos países 

  lusófonos , 

  culinaria, festas, 

  costumes, 
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  expresións… 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 7 e 8 de xaneiro (só 1 día) B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B5.1, 2, 4 

  Tema 9. Inicio. 
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  Falar de acción 

pasadas. Expresións 

de cortesía. PPS 

(verbos irregulares: 

trazer, fazer, dizer, 

ver, vir, pôr, dar) 

Sons nasais. 

Fórmulas de cortesía. 

Material audiovisual. 

Prácticas de aula 

desta parte da 

unidade 

2ª 13 e 15 de xaneiro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 3, 2, 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 9 (cont.) libro 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Planificar unha festa. 

Vocabulario de 

festas: utensilios 

domésticos, etc. 

Continuación verbos 

irregulares en PPS 

(conseguir, saber, 

poder). 

Afirmar verbos 

semanas anteriores. 
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3ª 20 e 22 de xaneiro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 3, 2, 4 

B3.1, 2 

B4.1, 2, 3, 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 9 libro texto+ 

material audiovisual 

e impreso 

complementario: 

Ampliación e 

afirmación dos 

contidos vistos nas 

semanas anteriores. 

Enviar convites. 

Vocabulario convites. 

Fórmulas expresión 

de cortesía de 

convites. Práctica na 

aula. 

4ª 27 e 29 de xaneiro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B2.3 B3.1, 

2, 3 
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  B4.2 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 9 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

revisión do visto na 

unidade e 

introdución a 

variantes da 

lusofonía neste 

campo. Revisión 3 

libro de texto 

correspondenta a esta 

unidade. 

5ª 3 e 5 de febreiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2,3, 4 

  B4.3,4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 10. Inicio. 

  Vocabulario: relatar 

  accións no pasado. 

  . Escribir unha 

  carta. PPS (verbos 

  irregulares: haver, 

  saber, poder, 

  querer) 

6ª 10 e 12 de febreiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2,3, 4 

  B4.3 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 10. Cont. 

  libro de texto+ 

  material audiovisual 

  e impreso 
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  complementario: 

  Relatar feitos 

  pasados, 

  presentes e 

  futuros. 

7ª 17 e 19 de febreiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1,2 ,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 10 libro 

  (continuación) de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 
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  complementario: 

Falar de experiencias 

de vida. 

Experiencias de 

vida(vocabulario) 

Pronomes persoais 

de C.D. 

8ª 24 e 26 de febreiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 10 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Viaxes. 

  Vocabulario de 

  viaxes. Sons: o 

  (abertas e 

  pechadas) 

8ª 24 e 26 de febreiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 10 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Viaxes. 

  Vocabulario de 

  viaxes. Sons: o 

  (abertas e 
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  pechadas) 

9ª 2 e 4 de marzo B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 10 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario. 

  Relatos biográficos: 

  Verbos irregulares 

  PPS: poder, querer, 

  saber, ver, vir, ler… 
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10ª 9 e 11 de marzo B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 10: material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Traballos individuais 

e posta en común 

relacionados co tema. 

Revisión e 

preparación das 

probas de avaliación 

11ª 16 e 18 de marzo B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Temas 9 e 10.. Proba 

de avaliación. 

Entrega e revisión 

das probas de 

avaliación. 

Corrección de erros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 
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1ª 30 de marzo e 1 de abril B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B3.1 B4.1 

B5.1, 2, 4. Tema 11. 

Inicio. Falar das 

vacacións. Lembrar o 

visto na avaliación 

anterior e iniciar o 

novo tema. Presentar 

os contidos e 

obxectivos do último 

trimestre: temas 11 e 

12 e unidade de 

revisión 
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  4. Revisión do visto 

na totalidade do 

curso. 

2ª 6 e 8 de abril B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 11 libro 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  Impreso 

  complementario: 

  Contrucións: andar 

  a+ infinitivo; 

  costumar+ 

  infinitivo. Presentar 

  Características 

  profesionais. 

  Vocabulario 

  profesións. 

3ª 13 e 15 de abril B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2 

  B4.1, 2, 3, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 11 libro 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso. Falar dos 

  obxectivos e 

  Intereses 

  profesionais. 

  Experiencias 

  profesionais (dos 

  país e nais…) 

  complementario. 

  . 

4ª 20 e 22 de abril B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3 
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  B4.2 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 11 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  Impreso 

  complementario: 

  Definir perfís 

  profesionais. 

  Características 

  profesionais. 

  Partícula pasiva: se. 

  Sons: e 

  (aberto/pechado) 
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5ª 27 e 29 de abril B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B2.3 

B3.1, 2,3, 4 B4.3,4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 11 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

O currículum 

vitae. Como facer 

unha entrevista. 

Vocabulario. 

Pronomes 

relativos. 

6ª 4 e 6 de maio B1.2, 3, 4, 

B2.1, 3, 2, 4 

B3.1, 2,3, 4 B4..3 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 11 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Facer e responder 

enquisas na rúa… 

Vocabulario de 

enquisas. 

Entrevistas. 

Pronomes persoais 

de CD (excepcións). 

Adverbios en – 

mente. 
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7ª 11 e 13 de maio B1.2, 3, 4, 

B2.1,2 ,3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 12. Inicio libro 

de texto. 

Presentación do 

tema: contidos e 

obxectivos. 

Falar de accións 

habituais no pasado. 

8ª 18 e 20 de maio B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 
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  Tema 12 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Accións habituais no 

pasado. Pretérito 

imperfecto. 

Antigamente, 

dantes… 

9ª 25 2 27 de maio B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 12 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  Impreso 

  complementario: 

  Expresar agrado ou 

  desagrado. Analizar 

  problemas da 

  adaptación a un 

  novo país ou 

  cultura. 

  Vocabulario do 

  tema. 

10ª 1 e 3 de xuño B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 12. Libro de 

  texto e material 

  audionvisual e 

  Impreso 

  complementario. 

  Palabras que poden 

  causar confusión. 

11ª 8 e 10 de xuño B1.2, 3, 4, 
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  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.1, .3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Material 

  audiovisual e 

  Impreso 

  complementario: 

  Aspectos culturais. 

  países lusófonos. 

  Comparar países e 

  hábitos. 

  Unidade de revisión 

  4. Preparación 

  proba. Revisión de 
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  dúbidas. Proba final. 

12ª 15 e 17 de xuño B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4. 1, .3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4. 

  Revisión das 

  probas. Erros. 

 (22 de xuño: despedida) Aclaración de 

  dúbidas. 

  Material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario. 

  Actividades de 

  ampliación 

  relacionadas co 

  nivel a1. Falar das 

  vacacións e 

  despedida. 

 

VINDEIROS CURSOS 

 

Coa idea de continuarmos nos vindeiros anos lectivos coa ensinanza de lingua portuguesa, 

oferécese unha guía de contidos para os restantes cursos da ESO 

 

 

3º de ESO 

 

 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

c 

B1.1. Estratexias

 de comprensión: 

B1.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias máis adecuadas 

para a comprensión do 

sentido xeral, os puntos 

SLEB1.1. Nas actividades de 

aula, persevera no seu 

proceso de compresión, 

axustándoo ás necesidades da 

CCL 

CAA 

d 

i 

–  Mobilización de 

información previa sobre o 

CSC 

CCEC 
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tipo de tarefa e o tema. principais ou a información 

máis importante do texto. 

B1.2. Identificar o sentido 

xeral, os puntos principais e a 

información máis 

tarefa (de comprensión 

global, lectiva ou detallada) e 

mellorándoo, de ser o caso: 

saca conclusións sobre a 

actitude do falante e sobre o 

contido baseándose na 

entoación e na 

 –  Identificación do

 tipo 

textual, adaptando

 a comprensión a el. 

 

 – Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 xeral, información 

esencial e puntos principais). 

Formulación de hipóteses 

sobre contido e contexto. 

Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión

 de elementos 

significativos, lingüísticos 

 e 

paralingüísticos (acenos, 

entoación, etc.) 

Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 

partir do coñecemento 

doutras linguas e de 

elementos non lingüísticos 

(imaxes, música, etc.). 

Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial ou vaga 

nunha situación 

comunicativa. 

B1.3. Perseveranza no logro 

da comprensión oral, 

reescoitando o texto gravado 

ou solicitando repetición do 

dito. 

importante en textos orais 

breves e ben estruturados, 

transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e 

articulados a velocidade 

lenta, nun rexistro formal, 

informal ou neutro, e que 

versen sobre asuntos 

habituais en situacións cotiás 

ou sobre aspectos concretos 

de temas xerais ou do propio 

campo de interese nos 

ámbitos persoal, público e 

educativo, sempre que as 

condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e se 

poida volver escoitar o dito. 

B1.3. Comprender 

instrucións moi básicas 

pronunciadas lenta e 

claramente, e seguir 

indicacións sinxelas e breves. 

B1.4. Comprender 

transaccións moi básicas de 

bens e servizos elementais na 

vida cotiá, transmitidas de 

viva voz ou por medios 

técnicos, e moi ben 

articuladas e lentamente, 

sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e se se 

poden escoitar máis dunha 

vez. 

B1.5. Comprender o sentido 

xeral e a información 

específica predicible de 

velocidade da fala; deduce 

intencións a partir do volume 

da voz do falante; fai 

anticipacións do que segue 

(palabra, frase, resposta, 

etc.), e infire o que non se 

comprende e o que non se 

coñece mediante os propios 

coñecementos e as 

experiencias noutras 

linguas. 

 

SLEB1.2. Capta a 

información máis importante 

de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados 

breves e articulados de 

maneira lenta e clara, sempre 

que as condicións acústicas 

sexan boas e o son non

 estea distorsionado. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB1.3. Entende os puntos 

principais do que se lle di en 

transaccións e xestións

 cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en 

hoteis, tendas, albergues, 

restaurantes, espazos de lecer 

ou centros docentes) nas que 

se utilicen frases feitas e 

estruturas sinxelas e 

previamente traballadas 

sobre datos persoais, 

horarios, prezos, números e 

preguntas sinxelas, e que se 

desenvolvan con lentitude e 

boa articulación. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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conversas básicas sobre 

temas cotiáns que se 

desenvolvan na súa presenza, 

nas que se describan, de xeito 

moi breve e sinxelo, persoas, 

lugares e obxectos, e se 

narren acontecementos 

elementais, sempre que poida 

solicitar que se repita o dito. 

B1.6. Seguir un texto breve 

articulado con claridade e 

pausadamente, no que se 

utilicen expresións sinxelas e 

habituais previamente 

traballadas e referidas a 

temas moi coñecidos dos 

ámbitos persoal e educativo 

(datos persoais, gustos e 

SLEB1.4.

 Comprende, nunha 

conversa informal na que 

participa, descricións, 

narracións e opinións 

formulados en termos 

sinxelos sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre aspectos xerais de 

temas do seu interese, cando 

se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se a 

persoa interlocutora está 

disposta a repetir ou 

reformular o dito. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.5.

 Comprende, nunha 

conversa formal na que 

participa (por exemplo, 

CCL 

CAA 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

  hábitos, materias que cursa, 

etc.), adecuado ao seu nivel 

escolar, actuando, de ser o 

caso, como mediación 

lingüística. 

B1.7. Comprender a 

información esencial de 

pasaxes curtas gravadas, que 

conteñan conversas, 

narracións e/ou descricións 

predicibles, e

 de presentacións 

moi sinxelas emitidas con 

estruturas e léxico moi 

básico, e o apoio de imaxes 

moi redundantes, que traten 

sobre asuntos da vida cotiá e 

de necesidade inmediata, 

previamente traballados, e 

que estean pronunciadas con 

lentitude e claridade, aínda 

que sexa necesario escoitalas 

máis dunha vez. 

nun centro docente), 

preguntas sinxelas sobre 

asuntos persoais ou 

educativos (datos persoais, 

intereses, preferencias e 

gustos persoais, etc.), sempre 

que poida pedir que se lle 

repita, aclare ou elabore algo 

do que se lle dixo. 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

SLEB1.6. Identifica as ideas 

principais de programas de 

televisión e de 

presentacións moi sinxelas e 

ben estruturadas sobre 

asuntos cotiáns predicibles 

ou do seu interese, 

previamente traballados, 

articulados con lentitude e 

claridade (por exemplo, 

noticias ou reportaxes 

breves), cando as imaxes 

constitúen grande parte da 

mensaxe. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B2.1. Estratexias

 de produción: 

Planificación: 

Identificación do 

contexto, o destinatario e a 

finalidade da produción ou 

da interacción. 

Adecuación do texto ao 

destinatario, ao contexto e á 

canle, escollendo os 

expoñentes 

B2.1. Pronunciar de maneira 

intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia 

polos que as persoas 

interlocutoras teñan que 

solicitar repeticións para 

entender a mensaxe. 

B2.2. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias máis adecuadas 

para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos 

SLEB2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, seguindo 

un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas 

xerais ou relacionados con 

aspectos básicos dos seus 

estudos, e responde a 

preguntas breves e sinxelas 

de oíntes sobre o contido 

destas se se articulan clara e 

lentamente. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CSIEE 

CD 
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lingüísticos necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

Execución: 

Concepción da 

mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou 

ideas principais, e a súa 

estrutura básica. 

Activación dos 

coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias 

 de 

interacción, e 

elementos  lingüísticos 

breves e de estrutura moi 

simple e clara, utilizando, 

entre outros, procedementos 

como a adaptación da 

mensaxe aos recursos dos 

que se dispón, ou a 

reformulación ou explicación 

de elementos. 

B2.3. Intercambiar de xeito 

intelixible información sobre 

transaccións e xestións cotiás 

moi elementais, usando un 

repertorio básico de palabras 

e frases simples 

memorizadas, e facéndose 

comprender aínda que a 

persoa interlocutora necesite 

que 

SLEB2.2. Desenvólvese coa 

eficacia suficiente en 

xestións e transaccións 

cotiás, como son as viaxes, o 

aloxamento, o transporte, as 

compras e o lecer (horarios, 

datas, prezos, actividades, 

etc.), seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento), facéndose 

comprender aínda que a 

persoa interlocutora necesite 

que se lle repita ou repetir o 

dito. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 



SLEB2.3. Participa

 en conversas 

informais breves, 

CCL 

CAA 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 previamente asimilados

 e memorizados. 

Expresión da mensaxe con

 claridade 

 e coherencia

 básica, 

estruturándoa adecuadamente

  e 

axustándose, de ser o caso, 

aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo  de 

 texto 

memorizados e 

traballados en clase 

previamente. 

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta) ou da 

mensaxe (limitar o que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles. 

se repita ou repetir o dito. 

B2.4. Interactuar de xeito 

simple en intercambios 

claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos 

simples para tomar ou manter 

a quenda de palabra, aínda 

que poidan darse desaxustes 

na adaptación ao interlocutor. 

B2.5. Dar información sobre 

datos básicos persoais, 

expectativas ou gustos, 

utilizando un repertorio moi 

básico de expresións 

memorizadas sinxelas e 

habituais sobre estes datos, 

sempre que poida pedir 

confirmación da 

comprensión á persoa 

interlocutora ou que se lle 

repita o dito. 

cara a cara ou por teléfono, 

ou por outros medios 

técnicos, nas que establece 

contacto social, se 

intercambia información e se 

expresan opinións de xeito 

sinxelo e breve, se fan 

invitacións e ofrecementos, 

se piden e se ofrecen cousas, 

se piden e se dan indicacións 

ou instrucións, ou se discuten 

os pasos que hai que seguir 

para realizar unha actividade 

conxunta, expresando o 

acordo ou o desacordo de 

xeito moi básico. 

CSC 

CCEC 

CD 

CSIEE 

SLEB2.4. Desenvólvese de 

maneira simple nunha 

conversa formal ou entrevista 

(por exemplo, para realizar 

un curso de verán), 

achegando a información 

necesaria, expresando de 

maneira sinxela as súas 

opinións sobre temas 

habituais, e reaccionando de 

forma simple ante 

comentarios formulados de 

maneira lenta e clara, sempre 

que poida pedir que se lle 

repitan os puntos clave se o 

necesita. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

–  Compensación das 

carencias lingüísticas 

mediante procedementos 

lingüísticos, e 

paralingüísticos. 

  

– Lingüísticos:   

–  Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

  

– Definición ou 

reformulación dun termo

 ou 

expresión. 

  

– Uso da lingua materna

 ou 

"estranxeirización 

" de palabras da lingua meta. 

  

–  Petición de axuda.   
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– Paralingüísticos:   

– Sinalación de obxectos, uso 

de deícticos ou 

realizar accións 

que aclaran o significado. 

  

– Uso da linguaxe corporal 

culturalmente 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 pertinente (acenos, 

expresións faciais, posturas, e 

contacto visual ou corporal). 

– Uso de elementos 

cuasiléxicos (hum, puah, 

etc.) de valor 

comunicativo. 

B2.2. Actitude de respecto 

cara a si mesmo/a e cara ás 

demais persoas para 

comprender e facerse 

comprender. 

B2.3. Rutinas ou modelos 

elementais de interacción 

segundo o tipo de situación 

de comunicación: saúdos e 

despedidas, felicitacións, 

invitacións, expresións da 

dor, conversa telefónica, 

compravenda, e outras 

igualmente cotiás e básicas. 

   

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B3.1. Estratexias

 de comprensión: 

Mobilización 

 de información 

previa sobre o tipo de tarefa e 

o tema, a partir da 

información superficial:

 imaxes, 

organización na páxina, 

títulos de cabeceira, etc. 

Identificación do tipo de 

B3.1. Utilizar estratexias de 

lectura (recursos ás imaxes, a 

títulos e outras informacións 

visuais, aos coñecementos

 previos sobre o 

tema ou a situación de 

comunicación, e aos 

transferidos desde as linguas 

que coñece), identificando a 

información máis importante 

e deducindo o significado de 

SLEB3.1. Capta o sentido 

xeral e algúns detalles 

importantes de textos 

xornalísticos moi breves en 

calquera soporte e sobre 

temas xerais ou do seu 

interese e moi coñecidos, se 

os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos 

constitúen gran parte da 

mensaxe. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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lectura demandado pola 

tarefa (en superficie ou 

oceánica, selectiva, intensiva 

ou extensiva). 

Distinción de tipos de 

comprensión necesarios para 

a realización da tarefa 

(sentido xeral, información 

esencial e puntos principais). 

Formulación de hipóteses 

sobre contido e contexto. 

Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión

 de elementos 

significativos, lingüísticos 

 e 

palabras e expresións non 

coñecidas polo contexto e 

mediante os coñecementos e 

as experiencias noutras 

linguas. 

B3.2. Seguir instrucións e 

consignas básicas e 

comprender avisos, obrigas e 

prohibicións moi básicas e 

predicibles, traballadas 

previamente, referidas a 

necesidades inmediatas, de 

estrutura moi sinxela e con 

apoio visual. 

B3.3. Comprender 

información relevante e 

previsible en textos 

SLEB3.2. Identifica, con 

axuda da imaxe, instrucións 

xerais breves e sinxelas de 

funcionamento e manexo de 

aparellos de uso cotián (por 

exemplo, unha máquina 

expendedora), así como 

instrucións sinxelas para a 

realización de actividades e 

normas de seguridade básicas 

(por exemplo, nun centro 

docente). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.3.

 Comprende 

correspondencia persoal 

sinxela en calquera formato 

CCL 

CAA 

CSC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 paratextuais, e do 

coñecemento e as 

experiencias noutras linguas. 

–  Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

informativos ou narrativos 

breves, moi sinxelos e ben 

estruturados, relativos a 

esxperiencias e a 

coñecementos propios da súa 

idade. 

B3.4. Identificar a idea xeral, 

os puntos máis relevantes e a 

información importante en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

dixital, breves e ben 

estruturados, escritos nun 

rexistro neutro ou informal, 

que traten de asuntos 

habituais en situacións cotiás, 

de aspectos concretos de 

temas de interese persoal ou 

educativo, e que conteñan 

estruturas sinxelas e un 

léxico de uso frecuente. 

na que se fala de si mesmo/a; 

se describen persoas, 

obxectos, lugares e 

actividades; se narran 

acontecementos pasados, e se 

expresan de maneira sinxela 

sentimentos e desexos, plans 

e opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

CCEC 

CD 

SLEB3.4. Entende a idea 

xeral de correspondencia 

formal na que se informa 

sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal ou 

educativo (por exemplo, 

sobre un curso de verán). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.5. Entende 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de referencia 

ou consulta claramente 

estruturados sobre temas 

relativos a asuntos do seu 

interese (por exemplo, sobre 

unha cidade), sempre que 

poida reler as seccións 

difíciles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos  

a 

c 

d 

i 

B4.1. Estratexias

 de produción: 

Planificación: 

Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias xerais 

 e 

comunicativas, co fin de 

realizar eficazmente a tarefa 

(repasar o que se sabe sobre 

o tema, o que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

B4.1. Aplicar estratexias 

básicas para producir textos 

(elección da persoa 

destinataria, finalidade do 

escrito, planificación, 

redacción do borrador, 

revisión do texto e versión 

final), a partir de modelos 

moi estruturados e con axuda 

previa na aula. 

B4.2. Completar 

documentos moi básicos nos 

SLEB4.1. Escribe 

correspondencia persoal 

breve na que se establece e 

mantén o contacto social (por 

exemplo, con amigos/as 

noutros países), na que se 

intercambia información, se 

describen en termos sinxelos 

sucesos importantes e 

experiencias persoais, e se 

fan e se aceptan 

ofrecementos e suxestións 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Localización e uso adecuado 

de recursos lingüísticos

 ou temáticos (uso 

dun dicionario ou dunha 

gramática, obtención de 

axuda, etc.). 

Uso de elementos coñecidos 

obtidos de modelos moi 

sinxelos 

que se solicite información 

persoal. 

B4.3. Escribir mensaxes moi 

sinxelas e moi breves con 

información, instrucións e 

indicacións moi básicas 

relacionadas con 

actividades cotiás e de 

necesidade inmediata. 

B4.4. Producir textos curtos a 

partir de modelos sinxelos 

(por exemplo, cancelación, 

confirmación ou 

modificación dunha 

invitación ou duns plans). 

SLEB4.2. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal básica e 

relativa aos seus intereses ou 

ás súas afeccións (por 

exemplo, para asociarse a un 

club internacional de 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 de textos escritos, para 

elaborar os propios textos. 

e básicos, actuando, de ser o 

caso, como mediación 

lingüística (adecuada ao seu 

nivel escolar) e cun formato 

preestablecido, en soporte 

tanto impreso como dixital, 

amosando interese pola 

presentación limpa e 

ordenada do texto. 

xente nova).  

SLEB4.3. Escribe notas e 

mensaxes (mensaxes 

instantáneas, chats, etc.), 

onde fai comentarios moi 

breves ou dá instrucións e 

indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da 

vida cotiá e do seu interese, 

respectando as convencións e 

as normas de cortesía 

 máis importantes. 

 

– Execución: CCL 

Elaboración dun 

borrador seguindo textos 

modelo. 

Estruturación do 

contido do texto. 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Organización do texto en 

parágrafos curtos abordando 

en cada un unha idea 

principal, conformando entre 

todos o seu significado ou a 

idea global. 

Expresión da mensaxe con

 claridade 

axustándose 

 aos 

modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto. 

 

SLEB4.4.  

 Escribe 

correspondencia formal moi 

básica e breve, dirixida a 

institucións públicas 

 ou privadas, ou a 

entidades comerciais, 

fundamentalmente 

 para solicitar 

 información, 

respectando as convencións 

formais e as normas de 

cortesía básicas deste tipo de 

textos, e fai unha 

presentación do texto limpa e 

ordenada. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

– Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta) ou da 

mensaxe (limitar o que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles. 

 

–  Recurso aos 

coñecementos previos 

(utilizar frases feitas e 

locucións, do tipo "éme 

igual", "sóame", etc.). 

 

– Revisión:  

–  Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

 

–  Atención ás 

convencións 

ortográficas e

 aos signos de 
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puntuación. 

– Presentación coidada do 

texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.). 

 

– Reescritura definitiva.  

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e 

plurilingüe 
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Estruturas sintáctico-discursivas 3º ESO Portugués 

Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem, e também, e também não); disxunción (ou, ou…ou); 

oposición/contraste (mas, mesmo assim); causa (porque; por isso; como); finalidade (para + Inf.); comparación 

(mais/menos/ tão + Adj./Adv.+ (do) que/ como /quanto; maior / mais pequeno...; superlativo absoluto (-íssimo, -limo); 

resultado (assim, por isso); condición (se, sem); discurso indirecto (informacións, ofrecementos, suxestións e ordes). 

Relacións temporais (antes, agora, depois; em seguida, logo; enquanto). 

Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas; proforma: p. ex. eu também; certamente). 

Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!); sentenzas e sintagmas 

exclamativos, 

p. ex. Puxa, este PC está muito caro! Está bom!). 

Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca; nada, nenhum(a), ninguém; proforma, p. ex., eu também 

não, eu tampouco). 

Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., Quem fez o quê? 

Para que é isso?); interrogativas tags (p. ex., Queres ir ao cinema, não queres?); interrogativas eco e duplas). 

Expresión do tempo: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simples e perfeito composto); presente (presente); futuro 

(presente do indicativo + Adv.; futuro simples; haver-de)… 

Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (estar a + Inf., presente, pretérito imperfeito e pretérito 

perfeito composto do indicativo; futuro simples; continuar + Ger.); habitual (tempos simples (+ Adv.), p. ex. No verão 

está calor); incoativo (começar a + Inf.); iterativo (pretérito imperfeito do indicativo; prefixo re-, p. ex. reler); 

terminativo (pretérito perfeito simple simples e composto; acabar de + Inf.). 

Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido + Inf.), 

intención (pensar + Inf.; querer de /ter de + Inf., pretérito imperfeito gostar de + Inf.), capacidade (é capaz de + Inf.; 

saber); posibilidade/probabilidade (poder; dever; ser possível / impossível + Inf.; talvez); obrigación (imperativo; ter 

que /de, dever); prohibición (imperativo negativo); necesidade (ser preciso / necessário + Inf.). 

Expresión da existencia (p. ex., ser, estar, haver/ter); a entidade (substantivos 

contables/incontables/colectivos/compostos; pronomes (relativos, reflexivos átonos/tónicos); determinantes); a calidade 

e o grao (-íssimo, -ílimo; muito raro; melhor). 

Expresión da cantidade: (singular/plural; numerais cardinais e ordinais); indefinida, absoluta (p. ex. todo(a), maioria, 

ambos(as), nenhum(a)…) ou relativa (p. ex. muito; tão; um pouco); definida (multiplicativos e partitivos). 

Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia, movemento, dirección, orixe e 

acomodación). 

Expresión do tempo (expresións, preposicións e locucións de tempo (momento puntual (p. ex., são quinze para as três; 

em 1999), divisións (p. ex., días, meses; século; estación) e indicacións (p. ex., atrás, cedo, tarde) de tempo; duración 

(p. ex., de/desde...a; durante); anterioridade (ainda; ontem); posterioridade (depois, logo, próxima segunda-feira); 

secuencia (primeiro, depois, finalmente); simultaneidade (ao mesmo tempo); frecuencia (p. ex., geralmente; 

usualmente). 

Expresión do modo (expresións, preposicións e locucións prepositivas de modo, p. ex., devagar, pior). 

 

TEMPORALIZACIÓN 3º ESO L. Portuguesa: os días que aparecen na temporalización son 

orientativos e sometidos a variación para adaptararse ao calendario real do curso 2016-17. 

 

Nota: 

Esta temporalización ten en conta a secuenciación de contidos do manual de referencia 

e os temas do mesmo que se propoñen nesta programación para o curso de 3º de ESO: 
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Livro do aluno Português XXI 2, nível A2: temas 1 a 6. 

Material audiovisual e impreso complementario que figura nos recursos. 

 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 2016-17 

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 16 e 18 de setembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B5.1, 2, 4. 

  Falar en xeral da 

  mecánica do curso: 
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  criterios e 

instrumentos de 

avaliación. 

Repaso do 

vocabulario básico 

visto o curso anterior. 

Lembrar os saúdos, 

presentacións e 

convencións e outras 

expresións… 

Recuperar o “ton” 

despois do longo 

período de 

desconexión da 

lingua. Realización 

dalgunhas 

actividades das 

unidades de revisión 

3 e 4 

(temas 6 a 12 vistos 

en 2ºde ESO). 

Repasar tamén con 

material audiovisual 

e impreso 

complementario. 
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2ª 23 e 25 de setembro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 3, 2, 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Explicar os 

obxectivos do curso 

que se inicia 

correspondentes ao 

nivel A2 de lingua 

(que terá o seu final 

no curso de 4º de 

ESO). Facer un 

“varrido” polo libro 

de texto para termos 

unha visión de 

conxunto do que nos 

propoñemos aprender 

ao longo do 

curso.Comezar coa 

unidade 1: 

Apresentar-se. 

Vocabulario de 

identificación e 

caracterización 

persoal. 

Uso bastante fluído 

do P.imperfecto e o 

PPS. 

Protagonismo do 

alumnado.Peso da 

oralidade nas 

aulas.Vocabulario 
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  de identificación e 

caracterización 

asentado. Búsqueda 

de consolidación e 

ampliación de 

vocabulario. 

3ª 30 de setembro e 2 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2 

  B4.1, 2, 3, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 1. Dar e pedir 

  información de 

  carácter persoal, 

  profesional e de 

  ocupación de tempo 

  libre. Actividades 

  do tempo libre. Uso 

  de palabras coa 

  última sílaba aguda. 

4ª 7 e 9 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3 

  B4.2 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 1(cont.): 

  Falar sobre acción 

  habituais do pasado. 

  Calidades e 

  defectos. Descrición 

  física. 

5ª 14 e 16 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B4.3,4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 1 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 
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  impreso 

  complementario: 

  Cont. tema 1: 

  facer peticións 

  con delicadeza. 

  Revisión e 

  ampliación do 

  tema 1. Dúbidas. 

6ª 21 e 23 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B4.3 

  B5.1, 2, 3, 4 
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  Tema 2: Comprender 

anuncios e folletos 

publicitarios. 

Vocabulario de 

servizos e 

publicidade. 

Infinitivo persoal e 

impersoal. Uso. 

Palabras con 

diferentes sílabas 

tónicas. 

7ª 28 e 30 de outubro B1.2, 3, 4, 

  B2.1,2 ,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 8 libro de 

  texto+ material 

  impreso e 

  audiovisual 

  complementario: 

  comprender 

  informacións, 

  instrucións, e 

  explicacións en 

  diferentes áreas de 

  servizos. 

  Vocabulario de 

  avisos, regras, 

  instrucións… 

8ª 4 e 6 de novembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 2 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 
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  complementario: 

  Aconsellar, 

  expresar opinión. 

  Nomes e 

  funcións de 

  obxectos útiles. 

9ª 11 e 13 de novembro Inicio da unidade de 

revisión 1 

(realización das 

actividades 

correspondentes ás 

unidades 1 e 2) 

B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 
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  B2.3 

B5.1, 2, 3, 4 

Realización e 

corrección 

10ª 18 e 20 de novembro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2,3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Continuación coa 

realización das 

actividades de 

repaso. 

Afirmación das 

estruturas vistas 

nas duas unidades 

1 e 2. Conseguir 

naturalidade e 

fluidez. Certa 

seguridade. 

11ª 25 e 27 de novembro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Material audiovisual 

e impreso 

complementario: 

Aspectos culturais da 

cultura portuguesa e 

do resto da lusofonía 

relacionados cos 

temas 1 e 2. Posta en 

práctica das 

estruturas 

argumentativas 

aprendidas. 

Actividades de 
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ampliación e 

consolidación. 

12ª 2 e 4 de decembro Preparación da proba 

de avaliación. 

Lecturas breves 

literarias, 

xornalísticas, 

frases feitas… 

relacionadas cos 

temas 1 e 2 

13ª 9 e 11 de decembro B1.2, 3, 4, 
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  B2.1, 2,3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Proba avaliación e 

corrección proba 

avaliación. Posta 

en común de erros 

e dúbidas. 

14ª 16 e 18 de decembro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2,3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B4.4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Actividades 

  relacionadas co 

  Nadal: costumes 

  nos países 

  lusófonos , 

  culinaria, festas, 

  costumes, 

  expresións… 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 7 e 8 de xaneiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B5.1, 2, 4 

  Tema 3. Inicio. 

  Comprender a 

  programación 

  televisiva 

  Material impreso e 

  audiovisual. 
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  Programación de 

  televisión. Prácticas 

  de aula desta parte 

  da unidade. 

2ª 13 e 15 de xaneiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 3 (cont.) libro 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Cinema. Expresar 
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  opinión. Facer 

comparacións. 

Participio pasado 

(regular e irregular). 

Consoantes mudas. 

3ª 20 e 22 de xaneiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2 

  B4.1, 2, 3, 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 3 libro texto+ 

  material audiovisual 

  e impreso 

  complementario: 

  Ampliación e 

  afirmación dos 

  contidos vistos nas 

  semanas anteriores. 

  Falar de acción 

  anteriores a outras 

  no pasado. Pretérito 

  Mais-que- Perfeito 

  Composto. 

  Espectáculos. 

  Práctica na aula. 

4ª 27 e 29 de xaneiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3 

  B4.2 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 3 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Comprender 

  entrevistas na 

  prensa escrita 

  (prácticas con 
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  prensa real). 

5ª 3 e 5 de febreiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2,3, 4 

  B4.3,4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 3. Música. O 

  fado… Palabras 

  derivadas por 

  prefixación. 

6ª 10 e 12 de febreiro B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2,3, 4 
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  B4.3 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 3. Cont. libro 

de texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Comprender 

entrevistas na 

prensa escrita. 

Contar a historia 

dunha película. 

Vocabulario da 

entrevista. 

7ª 17 e 19 de febreiro B1.2, 3, 4, 

B2.1,2 ,3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 3. Unidade de 

revisión 1. libro 

(continuación) de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario. 
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8ª 24 e 26 de febreiro B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B2.3 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 4. Inicio libro 

de texto. 

Comprender 

información sobre 

o estado do tempo. 

Vocabulario do 

estado do tempo. 

Futuro imperfecto 

do indicativo. 

Palabras con c, ç, 

s, ss. 

9ª 2 e 4 de marzo B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B2.3 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 4 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 
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  impreso 

complementario. 

Falar sobre o estado 

do tempo e as súas 

consecuencias. 

Vocabulario sobre 

catástrofes naturais. 

Consolidación de 

estruturas 

gramaticais, 

ortografía e 

pronunciación vistas 

na unidade. 

10ª 9 e 11 de marzo B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 4: material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Comprender o 

horóscopo. 

Vocabulario 

horóscopo. 

Supersticións. 
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11ª 16 e 18 de marzo B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 4. Formular 

preguntas que 

expresan dúbida. 

Facer previsións para 

o futuro.Vocabulario 

de previsións para o 

futuro. Preparación 

proba de 

avaliación.Proba.. 

Entrega e revisión 

das probas de 

avaliación. 

Corrección de erros 
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TERCEIRO TRIMESTRE 

SEMANAS DÍAS CONTIDOS 

1ª 30 de marzo e 1 de abril B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B3.1 B4.1 

B5.1, 2, 4. Tema 5. 

Inicio. Falar das 

vacacións. Lembrar o 

visto na avaliación 

anterior e iniciar o 

novo tema. Presentar 

os contidos e 

obxectivos do último 

trimestre: temas 5 e 6 

e unidade de revisión 

2. Revisión do visto 

na totalidade do 

curso. 

2ª 6 e 8 de abril B1.2, 3, 4, 

B2.1, 3, 2, 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 5 libro texto+ 

material audiovisual 

e impreso 

complementario: 

Comprendercartas de 

menús (ementas). 

Vocabulario do 

restaurante. 

Condicional/Imper 

fecto de ind. 

Palabras con ch/x 
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3ª 13 e 15 de abril B1.2, 3, 4, 

B2.1, 3, 2, 4 

B3.1, 2 

B4.1, 2, 3, 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 5 libro texto+ 

material audiovisual 

e impreso. 

Dar unha opinión e 

defendela. 

Argumentar. 

Alimentación 

equilibrada e saúde. 

Comprender e 

analizar información 

dun gráfico. 
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  A roda dos 

alimentos. 

4ª 20 e 22 de abril B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2, 3 

  B4.2 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 11 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Comprender artigos 

  da prensa escrita 

  relacionados cos 

  temas. 

  Comida 

  vexetariana… 

5ª 27 e 29 de abril B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 4 

  B2.3 

  B3.1, 2,3, 4 

  B4.3,4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Tema 5 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Hábitos sociais 

  prexudiciais para 

  a saúde: tabaco, 

  alcol… 

6ª 4 e 6 de maio B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 3, 2, 4 

  B3.1, 2,3, 4 

  B4..3 

  B5.1, 2, 3, 4 
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  Tema 5 libro de 

  texto+ material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Reproducir o que 

  dixo alguén. 

  Discurso 

  indirecto. 

  Comparar a 

  situación de 

  Portugal con 

  outros países ( o 

  propio, etc.) 
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7ª 11 e 13 de maio B1.2, 3, 4, 

B2.1,2 ,3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 6. Inicio tema 

libro de texto. 

Presentación do 

tema: contidos e 

obxectivos. 

8ª 18 e 20 de maio B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 6 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Pretérito Perfeito 

Composto do 

Indicativo. 

Falar de 

acontecementos que 

comezaron no pasado 

e continúan no 

presente. 
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9ª 25 2 27 de maio B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2, 4 B2.3 

B5.1, 2, 3, 4 

Tema 6 libro de 

texto+ material 

audiovisual e 

impreso 

complementario: 

Expresar opinión 

sobre o 

estrés.Aconsellar. 

Causas e 

consecuencias. Test 

do nivel de estrés. 

Responder un test de 

estrés. 

Vocabulario do tema. 

Palabras con s ou z 

10ª 1 e 3 de xuño B1.2, 3, 4, 

B2.1, 2,3, 4 

B3.1, 2, 3, 4 

B 4.3. 4 

B5.1, 2, 3, 4 
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  Tema 6. Libro de 

texto e material 

audionvisual e 

impreso 

complementario. 

Comprender artigos 

da prensa escrita 

relacionados co tema. 

Deporte e saúde. 

Modalidades 

deportivas… 

Analizar un plano 

con resultados de 

clase. Vocabulario de 

planos con 

resultados. 

11ª 8 e 10 de xuño B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4.1, .3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4 

  Material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario: 

  Aspectos culturais. 

  países lusófonos 

  sobre o estrés. 

  Comparar países e 

  hábitos. 

  Unidade de revisión 

  2 . Preparación 

  proba. Revisión de 

  dúbidas. Proba 

  final. 

12ª 15 e 17 de xuño B1.2, 3, 4, 

  B2.1, 2, 3, 4 

  B3.1, 2, 3, 4 

  B 4. 1, .3. 4 

  B5.1, 2, 3, 4. 
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  Revisión das 

  probas. Erros. 

 (22 de xuño: despedida) Aclaración de 

  dúbidas. 

  Material 

  audiovisual e 

  impreso 

  complementario. 

  Actividades de 

  ampliación 

  relacionadas co 

  nivel a1. Falar das 

  vacacións e 

  despedida. 
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4º de ESO 

 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B1.1. Estratexias

 de comprensión: 

Mobilización de 

información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema. 

Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión a 

el. 

Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral,

 información 

esencial e puntos principais). 

Formulación de hipóteses 

sobre o contido e o contexto. 

Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión

 de elementos 

significativos, lingüísticos 

 e 

paralingüísticos (acenos, 

entoación, etc.). 

Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 

partir do coñecemento 

B1.1. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias máis adecuadas 

para a comprensión do 

sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles 

relevantes do texto. 

B1.2. Identificar a 

información esencial, os 

puntos principais e os detalles 

máis relevantes en textos 

orais breves e ben 

estruturados,  transmitidos de 

viva voz ou por medios 

técnicos e articulados a 

velocidade lenta ou media, 

nun rexistro formal, informal 

ou neutro, e que versen sobre 

asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou  sobre temas 

xerais ou do propio campo de 

interese nos ámbitos persoal, 

público e educativo, sempre 

que as condicións acústicas 

non distorsionen a mensaxe e 

SLEB1.1. Nas actividades de 

aula, persevera no seu 

proceso de comprensión, 

axustándoo ás necesidades da 

tarefa (de comprensión 

global, selectiva ou detallada) 

e mellorándoo, de ser o caso: 

facendo anticipacións do que 

segue (palabra, frase, 

resposta, etc.) e inferindo o 

que non se comprende e o 

que non se coñece mediante 

os propios coñecementos e as 

experiencias doutras 

linguas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.2. Capta os puntos 

principais e os detalles 

salientables de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves, 

articulados de xeito lento e 

claro (por exemplo, por 

megafonía, ou nun 

contestador automático), 

sempre que as condicións 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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doutras linguas, e de 

elementos non lingüísticos 

(imaxes, música, etc.). 

Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

B1.2. Tolerancia

 da comprensión 

parcial ou vaga 

se poida volver escoitar o 

dito. 

B1.3. Comprender o esencial 

en situacións que impliquen a 

solicitude de información 

xeral (datos persoais básicos, 

lugares, horarios, datas, 

prezos, cantidades e 

actividades cotiás, etc.), 

sempre que se fale con 

lentitude e con claridade. 

acústicas sexan boas e o son 

non estea distorsionado. 

SLEB1.3.

 Comprende, nunha 

conversa formal ou nunha 

entrevista na que participa 

(por exemplo, nun centro 

docente), preguntas sobre 

asuntos persoais ou 

educativos (datos persoais, 

intereses, preferencias e 

gustos persoais e 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 nunha situación 

comunicativa. 

B1.3. Perseveranza no logro 

da comprensión oral, 

reescoitando o  texto gravado 

ou solicitando repetición do 

dito. 

B1.4. Comprender o esencial 

en conversas sinxelas, básicas 

e breves sobre

 descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións relativos a temas 

frecuentes e de necesidade 

inmediata relativas ao ámbito 

persoal, sempre que se fale 

con lentitude, articulando de 

forma clara e comprensible, e 

se a persoa interlocutora está 

disposta a repetir ou 

reformular o dito. 

B1.5. Comprender o sentido 

xeral e información moi 

relevante e sinxela de 

presentacións sinxelas  e ben 

estruturadas sobre temas 

familiares e predicibles, 

previamente traballados, e de 

programas de televisión tales 

como boletíns meteorolóxicos 

ou informativos, sempre que 

as imaxes porten gran parte 

da mensaxe. 

educativos, coñecemento ou 

descoñecemento, etc.), así 

como comentarios  sinxelos e 

predicibles relacionados con 

estes, sempre que poida pedir 

que se lle repita, aclare ou 

elabore algo do que se lle 

dixo. 

 

SLEB1.4. Entende 

información relevante  do que 

se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas 

(por exemplo, en hoteis, 

tendas, albergues, 

restaurantes, espazos de lecer 

ou centros docentes), sempre 

que se fale amodo e con 

claridade. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.5.

 Comprende, nunha 

conversa informal na que 

participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e 

opinións formulados de xeito 

simple sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu  interese, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente, e se a persoa 

interlocutora está disposta a 

repetir ou reformular o dito. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB1.6. Identifica a 

información esencial de 

programas de televisión e 

presentacións sinxelas  e ben 

estruturadas sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese 

familiares e predicibles 

articulados con lentitude e 

claridade (por exemplo,

 noticias, 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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documentais ou entrevistas), 

cando as imaxes portan  gran 

parte da mensaxe. 

 Bloque 2. Produción de textos orais  

a 

c 

d 

i 

B2.1. Estratexias

 de produción: 

– Planificación: 

– Identificar o contexto, o 

destinatario e a finalidade da 

produción ou da interacción. 

B2.1. Pronunciar de xeito 

intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia 

polos que as persoas 

interlocutoras teñan que 

solicitar repeticións para 

entender a mensaxe. 

SLEB2.1. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, seguindo 

un esquema lineal e 

estruturado, sobre aspectos 

concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos 

seus estudos, e responde a 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 – Adecuar o texto ao 

destinatario, 

 ao contexto e á 

canle, escollendo 

 os expoñentes 

lingüísticos necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

Execución: 

Concibir a mensaxe con

 claridade, 

distinguindo a súa idea ou 

ideas principais e a súa 

estrutura básica. 

Activar os 

coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias

 de 

interacción, e 

elementos lingüísticos 

previamente asimilados e 

memorizados. 

Expresar a mensaxe con

 claridade e 

coherencia básica, 

estruturándoa adecuadamente

  e 

axustándose, de ser o caso, 

aos modelos e ás fórmulas de 

cada tipo de texto 

memorizados e traballados en 

clase previamente. 

Reaxustar a tarefa (emprender

 unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe 

(limitar o que realmente lle 

gustaría expresar), tras 

B2.2. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias máis adecuadas 

para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos 

breves e de estrutura simple e 

clara, utilizando, entre outros, 

procedementos como a 

adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira lingua ou 

outras, ou o uso de elementos

 léxicos 

aproximados, se non se 

dispón doutros máis precisos. 

B2.3. Intercambiar de xeito 

intelixible información sobre 

transaccións e xestións cotiás 

moi habituais, usando un 

repertorio básico de palabras 

e frases simples 

memorizadas, e facéndose 

comprender aínda que a 

persoa interlocutora necesite 

que se lle repita ou repetir o 

dito. 

B2.4. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en 

conversa cara a cara como 

por teléfono ou por outros 

medios técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, cunha 

linguaxe sinxela. 

B2.5. Dar, solicitar e 

intercambiar información 

sobre temas de importancia 

na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese 

persoal, educativo ou 

preguntas previsibles breves e 

sinxelas de oíntes sobre o 

contido destas. 

 

SLEB2.2. Participa en 

conversas informais breves e 

sinxelas, cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que 

establece contacto social 

básico, intercambia 

información e expresa de 

xeito sinxelo opinións e 

puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, 

pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, 

ou discute os pasos que hai 

que seguir para realizar unha 

actividade conxunta, 

 facéndose 

comprender aínda que a 

persoa interlocutora necesite 

que se repita ou repetir o dito. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB2.3. Desenvólvese coa 

debida corrección en xestións 

e transaccións cotiás, como 

son as viaxes, o aloxamento, 

o transporte, as compras e o 

lecer (horarios, datas, prezos, 

actividades, etc.), seguindo 

normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento), 

facéndose

 comprender aínda 

que a persoa interlocutora 

necesite que se repita ou 

repetir o dito. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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valorar as dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

Compensar as 

carencias lingüísticas 

mediante procedementos 

lingüísticos 

 e paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificar palabras de 

significado parecido. 

Definir ou 

parafrasear un 

termo ou 

expresión. 

Usar a lingua 

ocupacional, e xustificar 

brevemente os motivos de 

determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa 

interrupcións ou vacilacións,

 resulten evidentes as 

pausas e a reformulación para 

organizar o discurso e 

seleccionar expresións e 

estruturas, e a persoa 

interlocutora teña que 

solicitar ás veces que se lle 

repita o dito. 

SLEB2.4. Desenvólvese de 

xeito simple pero suficiente 

nunha conversa formal, 

nunha reunión ou nunha 

entrevista (por exemplo, para 

realizar un curso de verán),

 achegando 

información relevante, 

expresando de xeito sinxelo 

as súas ideas sobre temas 

habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle 

pregunta directamente, e 

reaccionando de forma 

simple ante comentarios, 

sempre que poida pedir que 

se   lle   repitan   os    puntos 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 materna ou "estranxeirizar" 

palabras da lingua meta. 

– Pedir axuda. 

Paralingüísticos: 

Sinalar obxectos, usar 

deícticos ou realizar accións 

que aclaran o significado. 

Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual 

 ou 

corporal). 

Usar elementos cuasiléxicos 

(hum, puah…) de valor 

comunicativo. 

B2.2. Actitude de respecto 

cara a si mesmo/a e cara ás 

demais persoas para 

comprender e facerse 

comprender. 

B2.3. Rutinas ou modelos 

básicos de interacción 

segundo o tipo de situación 

 clave, se o necesita.  
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de comunicación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a 

c 

d 

e 

i 

B3.1. Estratexias

 de comprensión: 

Mobilización 

 de información 

previa sobre o tipo de tarefa e 

o tema, a partir da 

información superficial:

 imaxes, 

organización na páxina, 

títulos de cabeceira, etc. 

Identificación do tipo de 

lectura demandado pola tarefa 

(en superficie ou oceánica,

 selectiva, intensiva 

ou extensiva). 

Distinción de tipos de 

comprensión necesarios para 

a realización da tarefa 

(sentido xeral, información 

esencial e puntos principais). 

B3.1. Utilizar estratexias de 

lectura (recurso ás imaxes, 

títulos e outras informacións 

visuais, e aos coñecementos 

previos sobre o tema ou a 

situación de comunicación, e 

aos transferidos desde as 

linguas que coñece), 

identificando a información 

máis importante e deducindo 

o significado de palabras e 

expresións non coñecidas. 

B3.2. Seguir instrucións e 

consignas básicas  sinxelas e 

predicibles, referidas a 

necesidades inmediatas, e con 

apoio visual. 

B3.3. Comprender 

información relevante e 

previsible en textos 

SLEB3.1. Capta o sentido 

xeral e algúns detalles 

importantes de textos 

xornalísticos breves, en 

calquera soporte e sobre 

temas xerais ou do seu 

interese e moi coñecidos, se 

os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos 

constitúen grande parte da 

mensaxe. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB3.2. Identifica, con 

axuda da imaxe, instrucións 

xerais breves e sinxelas de 

funcionamento e manexo de 

aparellos de uso cotián, así 

como instrucións claras para 

a realización de actividades e 

normas de seguridade 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  
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Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 Formulación de hipóteses 

sobre contido e contexto. 

Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión

 de elementos 

significativos, lingüísticos 

 e 

paratextuais, e

 do coñecemento 

  e 

experiencias noutras 

linguas. 

Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

B3.2. Soletreo e asociación 

de grafía, pronuncia e 

significado a partir de 

modelos escritos e expresións 

orais coñecidas. 

descritivos ou narrativos 

breves, sinxelos e ben 

estruturados, relativos a 

experiencias e

 a coñecementos 

propios da súa idade e do seu 

nivel escolar. 

B3.4. Identificar a 

información esencial, os 

puntos máis relevantes e 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

dixital, breves e ben 

estruturados, escritos nun 

rexistro formal ou neutro, que 

traten de asuntos cotiáns, de 

temas de interese ou 

relevantes para os propios 

estudos e as ocupacións, e 

que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso 

común. 

básicas.  

SLEB3.3.

 Comprende 

correspondencia persoal 

sinxela, en calquera formato, 

na que se fala de si mesmo/a; 

se describen persoas, 

obxectos, lugares e 

actividades; se narran 

acontecementos presentes, 

pasados e futuros, e se 

expresan de xeito sinxelo 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB3.4. Entende o esencial 

de correspondencia formal na 

que se informa sobre asuntos 

do seu interese no contexto 

persoal ou educativo (por 

exemplo, sobre unha bolsa 

para realizar un curso de 

idiomas). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

SLEB3.5. Entende 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de referencia 

ou consulta claramente 

estruturados sobre temas 

relativos a asuntos do seu 

interese, sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Bloque 4: Produción de textos escritos  
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a 

c 

d 

i 

B4.1. Estratexias

 de produción: 

Planificación: 

Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias xerais e 

comunicativas, co fin de 

realizar eficazmente a tarefa 

(repasar o que se sabe sobre o 

tema, o que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

Localización e uso adecuado 

de recursos lingüísticos

 ou temáticos (uso 

dun 

B4.1. Aplicar estratexias 

básicas para producir textos 

(elección da persoa 

destinataria, finalidade do 

escrito, planificación, 

redacción do borrador, 

revisión do texto e versión 

final), a partir de modelos ben 

estruturados e traballados 

previamente. 

B4.2. Completar 

documentos básicos nos que 

se solicite información 

persoal ou relativa aos seus 

estudos ou á súa formación. 

B4.3. Escribir mensaxes 

sinxelas e breves con 

SLEB4.1. Escribe 

correspondencia persoal 

breve na que se establece e 

mantén o contacto social (por 

exemplo, con amigos/as 

noutros países); se 

intercambia información; se 

describe en termos sinxelos 

sucesos importantes e 

experiencias persoais, de dan 

instrucións e se fan e aceptan 

ofrecementos e suxestións 

(por exemplo, cancelación,  

confirmación ou 

modificación dunha 

invitación ou duns plans) e se 

expresan opinións de xeito 

sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 dicionario ou dunha 

gramática, obtención de 

axuda, etc.). 

– Uso de elementos 

coñecidos obtidos de modelos 

moi sinxelos de textos 

escritos, para elaborar os 

propios textos. 

Execución: 

Elaboración dun 

borrador seguindo textos 

modelo. 

Estruturación do contido 

do texto. 

Organización do texto en 

parágrafos curtos abordando 

en cada un unha idea 

información, instrucións e 

indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades 

cotiás ou do seu interese. 

B4.4. Producir textos curtos a 

partir de modelos sinxelos e 

básicos, actuando como 

mediación lingüística, de ser 

o caso (adecuado ao seu nivel 

escolar), e amosando interese 

pola presentación limpa e 

ordenada do texto. 

B4.5. Escribir, en papel ou en 

soporte electrónico, textos 

breves, sinxelos e de estrutura 

clara sobre temas cotiáns ou 

do propio interese, nun 

SLEB4.2. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa 

á súa formación, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións 

(por  exemplo, para 

subscribirse a unha 

publicación dixital). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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principal, conformando entre 

todos o seu significado ou a 

idea global. 

Expresión da mensaxe con

 claridade 

axustándose 

 aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo de 

texto. 

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta) ou da 

mensaxe (facer concesións no 

que realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles. 

Recurso aos coñecementos 

previos (utilizar frases feitas e 

locucións, do tipo "agora 

volvo", "botar unha man", 

etc.). 

Revisión: 

Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

Atención  

 ás convencións 

ortográficas e

 aos signos de 

puntuación. 

Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da 

letra, etc.) 

Reescritura definitiva. 

rexistro formal ou neutro, 

utilizando adecuadamente os 

recursos básicos de cohesión, 

as convencións ortográficas 

básicas e os signos de 

puntuación máis comúns, cun 

control razoable de 

expresións e estruturas 

sinxelas e un léxico de uso 

frecuente. 

SLEB4.3. Escribe notas e 

mensaxes en diferentes 

soportes, nos que fai 

comentarios moi breves ou dá 

instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades 

e situacións da vida cotiá e do

 seu interese, 

respectando as convencións e 

as normas de cortesía máis 

importantes. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

SLEB4.4. Escribe 

correspondencia  

  formal 

básica e breve, dirixida a 

institucións 

 públicas 

 ou privadas 

 ou  

 entidades 

comerciais, 

fundamentalmente  

 para solicitar 

  

 información, 

respectando as convencións 

formais e as normas de 

cortesía básicas deste tipo de

 textos,  

  cunha 

presentación  

 limpa  

 e ordenada. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e 

plurilingüe 
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a 

c 

d 

i 

o 

B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos: 

Sons e fonemas vocálicos. 

Sons e fonemas 

consonánticos e as súas 

agrupacións. 

B5.1. Discriminar patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación de uso máis 

común, recoñecendo os seus 

significados evidentes, e 

pronunciar e entoar de xeito 

claro e intelixible con 

razoable comprensibilidade, 

malia o acento estranxeiro 

moi evidente ou erros de 

pronuncia que non 

interrompan a comunicación, 

e que as persoas 

interlocutoras teñan que 

solicitar repeticións  de cando 

en vez. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as 

convencións ortográficas 

básicas, tipográficas e de 

puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos de 

uso común, e os seus 

significados asociados, con 

corrección suficiente para o 

seu nivel escolar. 

B5.3. Utilizar para a 

comprensión e a produción de 

textos orais e escritos os 

coñecementos socioculturais 

e sociolingüísticos 

adquiridos relativos á vida 

cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, 

 incluídas 

manifestacións artísticas 

como a música ou o cine), 

condicións de vida e 

contorno, relacións 

interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no 

centro docente, nas 

institucións, etc.), e 

convencións 

 sociais (costumes e 

tradicións), respectando as 

normas de cortesía e máis 

básicas nos contextos 

SLEB5.1. Produce léxico e 

estruturas básicas intelixibles 

no oral e na escrita, e trazos 

fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.), e utiliza 

con eficacia comunicativa

 patróns básicos de 

ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 –  Procesos

 fonolóxicos máis 

básicos. 

 

 – Acento fónico dos 

elementos léxicos illados e na 

oración. 

 

 B5.2. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas: 

 

 – Uso das normas básicas de 

ortografía da palabra. 

 

 – Utilización adecuada da 

ortografía da oración: coma, 

punto e coma, 

puntos suspensivos, 

parénteses e comiñas. 

 

 B5.3. Aspectos 

socioculturais 

 e sociolingüísticos: 

 

 – Recoñecemento e uso de 

convencións sociais 

básicas e normas de cortesía 

propias da súa idade e de 

rexistros informal e estándar, 

e da linguaxe non verbal 

elemental na cultura 

estranxeira. 

 

 – Achegamento a algúns 

aspectos culturais visibles: 

hábitos, horarios, actividades 

 ou 

celebracións  

  

 máis significativas; 

condicións de vida 

 elementais 

(vivenda);  

  relacións 

interpersoais (familiares, de 

amizade ou escolares), 

comida, lecer, deportes, 
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comportamentos proxémicos 

   

 básicos, lugares 

máis habituais, etc.;

 e a 

 costumes, valores e 

actitudes moi básicos e máis 

evidentes sobre aspectos 

propios da 

respectivos. 

B5.4. Producir textos  e 

inferir o significado probable 

de palabras ou frases que 

descoñece a partir das 

experiencias e os 

coñecementos transferidos 

desde as linguas que 

 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 súa idade nos países onde se 

fala a lingua estranxeira. 

coñece. 

B5.5. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos 

transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

B5.6. Distinguir e levar a 

cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, mediante os 

expoñentes básicos de 

devanditas funcións e os 

patróns discursivos de uso 

máis habitual, así como os 

seus significados asociados 

(por exemplo, utilizar unha 

estrutura interrogativa para 

  

– Identificación dalgunhas 

similitudes e diferenzas 

elementais e máis 

significativas nos 

costumes cotiáns entre os 

países onde se fala a 

lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e 

respectuosa cara ás persoas, 

os países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra 

lingua e 

teñen unha cultura 

diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

–  Identificación 

 de similitudes e 

diferenzas entre as linguas 

que coñece para mellorar a 

súa aprendizaxe e lograr unha

 competencia 

comunicativa integrada. 
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– Participación en proxectos 

nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos

 elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valorando 

positivamente 

 as 

competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

facer unha suxestión); utilizar 

un repertorio léxico suficiente 

para comunicar no seu nivel 

escolar, e empregar para 

comunicarse mecanismos

 sinxelos bastante 

axustados ao contexto e á 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipse, 

deíxe persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores 

discursivos moi frecuentes), 

sempre que sexan traballados 

na clase previamente. 

B5.5. Funcións 

comunicativas: 

– Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e 

sociais básicas propias da súa 

idade. 

– Descrición de calidades 

físicas e abstractas moi 

básicas de persoas, 

obxectos, lugares e 

actividades. 

–  Narración de 

acontecementos e 

descrición de estados e 

situacións    presentes,   e 

expresión moi básica de 

sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de 

información e indicacións, e 

expresión moi sinxela de

 opinións e 
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 Segunda Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxecti 

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci 

as clave 

 advertencias. 

Expresión do 

coñecemento, o 

descoñecemento e a certeza. 

Expresión da vontade, a 

intención, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

satisfacción e a sorpresa, así 

como os seus contrarios. 

Establecemento e 

mantemento básicos da 

comunicación e a 

organización elemental do 

discurso. 

B5.6. Léxico oral e escrito 

básico de uso común relativo 

a: 

Identificación persoal 

elemental; vivenda, fogar e 

contexto; actividades básicas 

da vida diaria; familia e 

amizades; traballo, tempo 

libre, lecer e deporte; 

vacacións; saúde máis básica 

e coidados físicos 

elementais; educación e 

estudo; compras básicas; 

alimentación  

 e restauración; 

transporte, tempo 

meteorolóxico e tecnoloxías 

 da 

información e da 

comunicación. 

Expresións  

 fixas, enunciados 

fraseolóxicos moi básicos e 

moi habituais 

 (saúdos, despedidas, 
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preguntas por

 preferencias, 

expresión sinxelas de gustos) 

e léxico sobre temas 

relacionados con contidos 

moi sinxelos e predicibles 

doutras áreas do currículo. 

B5.7. Estruturas sintáctico- 

discursivas propias de cada 

idioma. 

Estruturas sintáctico- discursivas 4º ESO Portugués 
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Expresión de relacións lóxicas: adición (não só...como também; não só... também); disxunción (ou, ou...ou); oposición 

/concesión (mas, mesmo assim;... embora); causa (por causa disso; daí que); finalidade (para + Inf.; para que); 

comparación (mais/menos/tão/tanto + Adj./Adv./Subst. + (do) que/como/quanto; superlativo relativo (p. ex., o rapaz 

mais distraído da turma); resultado (assim, portanto); condición (se, sem); discurso indirecto (informacións, 

ofrecementos, suxestións e ordes). 

Relacións temporais (enquanto, antes que, depois que, logo que, até que, sempre que). 

Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas; frases impersoais). 

 Exclamación (formas elípticas: Que + Subst. + (tão) + Adj., p. ex. Que dia tão lindo!); sentenzas e sintagmas 

exclamativos, p. ex. Ei, esta é a minha bicicleta!; Magnífica bolsa!). 

Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca; (não) nada, nenhum (a), ninguém), nem. 

Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., De quem é a 

culpa?); 

interrogativas tag (p. ex., Isto é fácil, não é?); interrogativas eco). 

Expresión do tempo: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simples e perfeito composto e pretérito mais-que-perfeito 

composto); 

presente (presente); futuro (futuro simple; (+Adv.); haver-de). 

Expresión do aspecto: puntual (tempos simples); durativo (presente, futuro simples, pretérito imperfeito e pretérito 

perfeito composto do indicativo (+ Adv.); andar a + Inf.; ir + Ger.); habitual (tempos simples (+ Adv.); costumar+ 

Inf.); incoativo (desatar a + Inf.); iterativo (pretérito imperfeito do indicativo; voltar a + Inf.); terminativo (pretérito 

perfeito simples composto e pretérito mais-que-perfeito composto; vir de + Inf.). 

Expresión da modalidade: factualidade (frases declarativas); capacidade (é capaz / incapaz de + Inf.; saber); 

posibilidade/ probabilidade (ser possível / impossível + Inf.; tal vez); necessidade (ser preciso / necessário + Inf.); 

obrigación (ser obrigatório 

+ Inf.; imperativo); permiso (poder + Inf.; ser possível/permitido + Inf.); prohibición: (não) ser possível /permitido + 

Inf.); intención (pretérito imperfeito gostar de + Inf.; tratar de + Inf.; pensar + Inf.). 

Expresión da existencia (p. ex., existir, dar-se); a entidade (substantivos contables /incontables/colectivos/compostos; 

pronomes (relativos, reflexivos átonos/ tónicos); determinantes; a calidade (por exemplo, bastante bom; 

consideravelmente caro; ótimo). 

Expresión da cantidade (Singular/Plural; Numerais cardinais e ordinais. Cantidade: p. ex. bastante, a maior parte de, 

mais o menos. Grao: p. ex. consideravelmente; bastante bem). 

Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia, movemento, orixe, dirección). 

Expresión do tempo (expresións, preposición e locucións de tempo (momento puntual (p. ex., meio-dia), divisións (p. 

ex., período, fim de semana) e indicacións de tempo (p. ex., atrás, cedo); duración (p. ex., até; entre... e); anterioridade 

(anteontem, já); posterioridade (mais tarde, na semana que vem); secuencia (em primeiro lugar, depois, em último 

lugar); simultaneidade (naquele momento); frecuencia (p. ex., cada semana). 

Expresión do modo (expresións, preposicións e locucións prepositivas de modo, p. ex., á pressa). 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

 

Consecución de competencia mínima oral e escrita: 

 

Saúdos, presentacións, información básica de carácter persoal. 

Descrición e localización de lugares, petición de información sobre lugares, reserva nun hotel 
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Preguntas e respostas das horas do día, as partes do día, os días da semana, os meses do ano, falar e 

escribir sobre comidas e bebidas, solicitude dunha consumición nun establecemento, os números . 

Dar e pedir informacións de carácter persoal ou profesional ou de ocupación do tempo libre. Falar sobre 

accións habituais no pasado 

Convites, aceptacións e rexeitamentos moi sinxelos, escritura dunha carta moi breve, conversación básica 

telefónica. 

Conversación sobre vacacións, pasatempos, compras, precios, visitas médicas, marcar una cita médica, 

descricións físicas e psicolóxicas moi sinxelas. 

Comprender anuncios publicitarios. 

Comprender informacións, instrucións, explicacións en diferentes áreas de servizo… 

Comprender a programación televisiva. 

Comprender noticias dun xornal. 

Comprender e deixar mensaxes nun contestador (atendedor de chamadas) 

Comprender entrevistas na prensa escrita ou nunha entrevista radiofónica. 

Comprender cartas de restaurante. 

Comprender artigos da prensa escrita. 

Expresar opinións. 

Contar o argumento dunha película. 

Formular preguntas que expresan dúbida. 

Reproducir o que dixo alguén. 

Aconsellar. 

Dar información básica sobre un problema de saúde. 

Comprar, cambiar, devolver, reclamar. 

Vocabulario básico da unidades: países, cidades, profesións, números, horas, ámbito escolar, tiempo libre, 

medios de transporte, hábitos, roupa, tiendas, familia, establecementos comerciais… 

Aplicación de coñecementos gramaticais (verbos regulares e algúns irregulares en presente de indicativo, 

pronomes, preposicións e adverbios básicos, algunhas perífrases de moito uso, verbos irregulares en 

pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, infinitivo persoal, futuro imperfecto, condicional, 

pretérito perfecto composto de indicativo…) 

Coñecemento de aspectos culturais da lusofonía (países de fala portuguesa, número de falantes, trazos 

culturais moi xenéricos e destacables da lusofonía: música, deportes, gastronomía…) 

Realización cunha mínima corrección, adaptada ao nivel, de buscas de información sobre temas diversos. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESCOITAR E FALAR 

Valorarase a participación na clase e a progresión na correcta pronuncia, e a aproximación ao sotaque 

portugués. 

O instrumento para avaliar este apartado serán actividades propostas na clase, de expresión e de comprensión 

oral, que quedarán rexistradas no diario de aula e na ficha de seguimento individual do alumnado. 

O alumnado realizará en cada avaliación, como mínimo, unha proba que incluirá exercicios de todas as 

destrezas. Nela valorarase a aprendizaxe de contidos mínimos na expresión de acontecementos da vida cotiá , 

co que se deberán demostrar destrezas de comprensión completando textos de todo tipo (cancións...), facendo 

lectura/s con pronunciación adecuada e mais monólogos ou conversas - 

feitas en parellas/ grupos-, nas que se deberán demostrar unha mínima fluidez e un manexo axeitado do vocabulario. 

 

LER E ESCRIBIR 

As probas correspondentes a este apartado versarán sobre os contidos desta programación e, o mesmo ca no 

apartado anterior, en cada avaliación o alumnado realizará, como mínimo, unha proba dividida en dúas partes: 

unha de comprensión e outra de expresión. 

Os bloques de contidos 3 e 4 avaliaranse dentro das actividades orais e escritas propostas para os dous 

anteriores. Tamén se valorará o traballo individual e de grupo (realización de actividades fixadas para cada 

unidade, actividades de investigación, lectura…), a corrección das tarefas no caderno e a evolución na 

aprendizaxe. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Observación sistemática por parte do/a profesor/a 

Exercicios orais e escritos sobre as unidades traballadas 

Traballo en equipo: avaliándose a capacidade do alumnado para colaborar nas tarefas de grupo, asumindo 

o comportamento e a responsabilidade (data presentación dos traballos etc.). 

Traballos individuais e colectivos 

Controis trimestrais coincidindo coas tres avaliacións 6- Pequenas conversas fluídas. 

Lecturas 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

60% da nota: contidos especificados anteriormente, avaliados a través de 2 parciais por avaliación. 

10% lectura 
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30% traballo diario na aula, oralidade, exposicións, traballos puntuais que se lle manden ao alumnado. 

 

Convocatoria extraordinaria de Setembro 

 

En setembro farase un exame da materia en que se terán en conta os bloques 1 e 2, comprensión e expresión oral e 

escrita. No caso de o alumnado non superar a materia na convocatoria de xuño, no exame poderán incluírse preguntas 

das lecturas feitas durante o curso. 

 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

Metodoloxía activa e participativa baseada, principalmente, nas intervencións do alumnado ensaiando constantemente 

reproducir a lingua estudada, ben oralmente ou por escrito, con pautas e modelos ou mesmo sen eles, a través da 

repetición ou da creación propia. 

Traballarase a oralidade a través da audición de diálogos, músicas, lecturas etc.; pero tamén da proxección de filmes, 

documentais e programas de televisión; e mais coa recreación de diferentes situacións comunicativas (o máis próximas 

á realidade). 

Esta parte, que se corresponde co bloque 1, terá moita importancia. O bloque de contidos 2 traballarase con textos, 

relacionados ou non coas audicións, exercicios, lecturas, diálogos, buscas na rede... 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS E LECTURAS. 

1º de ESO 

Para o alumnado de 1º de ESO, que se achega por vez 1ª á Lingua portuguesa, non haberá libro de texto. Para 

o material didáctico iremos aportando material fotocopiable, acorde cos contidos a impartir, tanto para a base 

teórica como para a práctica de exercicios. 

Lecturas: 

1ª Avaliación: Historia de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar (narrativa), Luís Sepúlveda 

2ª Avaliación: Os Piratas (Teatro), Manuel António Pina 

3ª Avaliación: O Pássaro da Cabeça e mais versos para crianças (poesía), Manuel António Pina/ Ilda David 

2º de ESO 

O alumnado, á parte dos exercicios do Livro do aluno, e exercícios complementares  que se acheguen cando se precisar, 

participará de todo ou de parte do material electrónico que haxa dispoñíbel na rede (informacións, exercicios, cancións, 

series...). As lecturas a realizar serán sinxelas e, maioritariamente, facilitadas a través da rede. Sirva de exemplo o 

seguinte enlace de Literatura infanto-xuvenil: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/12/09/896961/20-

livros- literatura-infantil-download-gratuito.html. 

 As clases terán como punto de apoio básico o seguinte material: 

 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/12/09/896961/20-livros-literatura-infantil-download-gratuito.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/12/09/896961/20-livros-literatura-infantil-download-gratuito.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/12/09/896961/20-livros-literatura-infantil-download-gratuito.html
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Libro de texto para 2º da ESO (curso 2018-2019): PASSAPORTE PARA PORTUGUÊS Níveis A1 e A2. 

Livro do aluno. Editorial Lidel, Lisboa 2014. 

 

Caderno de exercicios: PASSAPORTE PARA PORTUGUÊS. Caderno de exercícios. Editorial Lidel, Lisboa 

2014. 

CD-Áudio: PASSAPORTE PARA PORTUGUÊS, Editorial Lidel, Lisboa 2014. 

 

Lecturas: 

1ª Avaliación: Contos populares portugueses. (BIS) 

2ª Avaliación: Contos tradicionais portugueses. (Editora Guerra & Paz) 

3ª Avaliación: O Principezinho. Audiolivro. (Ed.Verso de kapa). 

 

MATERIAL COMÚN PARA 1º E 2º DE ESO 

Dicionário básico ilustrado. Língua portuguesa. Porto Editora Lda. O Porto 2002. 

Dicionário Espanhol-Português. Porto Editora Lda. O Porto 2006. 

Dicionário Português-Espanhol. Porto Editora Lda. O Porto 2006. 

Dicionário da Língua Portuguesa 2009. Porto Editora Lda. O Porto 2008. 

Falsos amigos (LIDEL) 

Praticar português. Nível elementar. Helena Lemos (LIDEL) 

Português atual 1: nível inicial, Marta Silva (Lidel) 

Português atual 2 (algún exercicio, texto e audición): nível médio, Hermínia Malcata (LIDEL) 

Gramática ativa I. (LIDEL) 

Vamos lá começar (LIDEL) 

Comunicar em português + CD Audio (LIDEL) 

Cozinhar português. Aprenda português (LIDEL) 

 

 

Recursos e enlaces na rede: 

Corrector online FLIP: www.flip.pt/fliponline/tabid/294/default.aspx 

Dicionário de língua portuguesa: www.priberam.pt 

Instituto Camões: www.instituto-camões.pt 

Língua Ativa: www.linguativa.com.b 

Linguateca: www.linguateca.pt 

Lusocast: www.lusocast.com 

Português em Ferrol: www.portugues-ferrol.blogspot.com 

http://www.flip.pt/fliponline/tabid/294/default.aspx
http://www.priberam.pt/
http://www.instituto-camões.pt/
http://www.linguativa.com.b/
http://www.linguateca.pt/
http://www.lusocast.com/
http://www.portugues-ferrol.blogspot.com/
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Português para nós: www.portuguesparanos.com 

Público: www.publico.clix.pt 

RTP: www.rtp.pt (Falamos portugués, Cuidado com a língua…) 

 

SAPO: www.sapo.pt 

SIC: www.sic.pt 

Terra Brasil: www.terra.com.br 

TSF: www.tsf.pt 

Youtube Brasil: www.br.youtube.com 

duolingo 

rtp ensina 

EMPORT 

PPPLE 

ACTIVIDADES 

 

Proxección de filmes de animación e curtametraxes. 

Lectura pública no día do libro. 

Saída didáctica á Feira de Valença ou á de Monçao, para practicar a oralidade. 

Posíbel intercambio con algún centro de ensino secundário portugués, biblioteca pública ou centro cultural 

Posíbel asistencia á algunha representación teatral nalgún dos concellos portugueses minhotos estremeiros 

coa Galiza.  

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A diversidade dentro da aula refírese tanto aos modos de aprendizaxe como ás capacidades do alumnado. Cada alumno 

ou alumna é diferente e hai que ter en conta esa heteroxeneidade para desenvolver de forma eficaz as súas capacidades. 

Non todo o alumnado aprende do mesmo xeito, os estilos de aprendizaxe dentro dun mesmo grupo son distintos; de aí a 

importancia de variar tanto o tipo de actividades como as técnicas de ensino utilizadas.Cando o alumnado dun mesmo 

grupo presente un nivel de coñecementos excesivamente dispar, tratarase de lle dar solución a este problema por medio 

de actividades de diferentes niveis. 

 

VALORES TRANSVERSAIS 

 

Unha das vertentes dos obxectivos xerais da área é o desenvolvemento do pensamento crítico do individuo que 

adquirirá a súa verdadeira dimensión se o contextualizamos na realidade da sociedade. Así pois trataremos os temas 

http://www.portuguesparanos.com/
http://www.publico.clix.pt/
http://www.rtp.pt/
http://www.sapo.pt/
http://www.sic.pt/
http://www.terra.com.br/
http://www.tsf.pt/
http://www.br.youtube.com/
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transversais primarios nos obxectivos básicos dentro da nosa área, sempre englobados no marco máis xeral de 

interdisciplinariedade. Estes temas básicos que estarán sempre presentes nas nosas aulas, independentemente daqueles 

que priorice no centro para cada curso son: 

 

 

CL:Comprensión lectora EOE:Expresión oral e escrita CA: Comunicación audiovisual 

TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación 

 

E: Emprendemento. 

 

ECC: Educación cívica e constitucional 

 

IEHM: Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres 

 

PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

 

PRPC: Prevención e resolución pacífica de conflitos 

 

PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou circunstancia persoal e social 

(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, e ás persoas con discapacidade, e 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.) 

EEIE: Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial 

 

EV: Educación viaria 

 

 

Os valores transversais arriba mencionados terán presenza constante nas actividades que desenvolven o currículo da 

materia de Lingua Portuguesa de 1º da ESO, de xeito que se aproveitará cada un dos contidos e as actividades 

correspondentes para promovelos ou poñelos en valor. 

 

Algúns destes valores son inherentes á propia materia e forman parte de catro dos cinco Bloques en que se organiza: 

Bloque 1. Comprensión de textos orais . Bloque 2. Produción de textos orais. Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Bloque 4. Produción de textos escritos. Son os seguintes: CL (Comprensión lectora), EO (expresión oral e escrita) 

Outros como TIC (Tecnoloxías da información e a comunicación) e CA (Comunicación audiovisual) son un medio 

constante para desenvolver os Bloques mencionados e tamén o Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia 

intercultural e plurilingüe. 
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Outros elementos transversais deben ser introducidos na práctica de aula sempre que o tema ou a actividade de aula o 

permita, polo que a docente de 2ª Lingua estanxeira- Portugués, estará atenta para aproveitar cada unha destas ocasións: 

 

Por exemplo os elementos transversais PI (Principio de igualdade), PVX (Prevención da violencia de xénero ou contra 

persoas con discapacidade) e PRPC (Prevención e resolución de conflitos), que fan fincapé no trato non discriminatorio, 

nos valores democráticos , na igualdade entre homes e mulleres, no respecto aos discapacitados ou no fomento de 

comportamentos contra calquera forma de violencia, terán presenza nos textos seleccionados ou no vocabulario, tendo 

especial coidado, por exemplo, co vocabulario : a advogada/o advogado, o doutor/ a doutora…, fomentando o esprírito 

crítico do alumnado en referencia ao seximo na lingua. Por outra parte, as situacións que reproducen a vida real na 

práctica diaria da aula de lingua, deben ofrecer modelos que se axusten a comportamentos que favorezan a asertividade 

e o comportamento democrático. 

Outros dos elementos a destacar son EE (Espírito emprendedor e iniciativa empresarial) e E (Emprendemento). Ambos 

os dous están relacionados coa autonomía e a creatividade que debe vincularse ao traballo escolar, propiciando o 

emprendemento por parte do alumnado. 

No caso da nosa materia contamos con material na rede no site: www.learningportuguese.eu (A Lingua portuguesa e os 

negócios nos países lusófonos). Este material de EMPORT aproxima a situación relativas ao mundo dos negocios reais, 

pon o foco nos costumes e a cultura como vía para facilitar a introdución no mundo empresarial da lusofonía. Trátase 

dun material dinámico, de animación, con audio e imaxes que reproducen situacións do mundo empresarial en todos os 

países da lusofonía. 

Por último o elemento transversal EV(Educación viaria) pode ser introducido no momento en que se trata o tema 2: A 

cidade, fomentando as prácticas responsables. 

 

http://www.learningportuguese.eu/
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