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1) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
 
 1.1.- COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO. 

 
 O Departamento de Lingua e literatura está integrado polas docentes Pilar Patiño Peña e Patricia Romero Rodríguez, que xunto coa profesora Patricia 
Vivero, do departamento de Inglés, afrontarán a docencia nos distintos grupos que se detallarán abaixo. A primeira, ademais de dirixir o grupo de teatro 
TIXUCA, dirixe a dinamización lingüística no centro; a segunda asumirá de novo a Xefatura de Departamento e, como tal, xunto co resto das xefas dos 
departamentos de linguas, comezará a traballar, con carácter totalmente voluntario e fóra do seu horario lectivo,no deseño dun proxecto de ensinanza 
integral de linguas, se a pandemia non o interrompe tamén este curso. 
 
 1.2.-GRUPOS. 
 
 A profesora Pilar Patiño impartirá a docencia de Lingua e Literatura no grupo de 2º de ESO A e 1º de Bacharelato; Literatura Universal en 1º de 
Bacharelato e Artes Escénicas en 2º de Bacharelato. 
 Patricia Romero impartirá a materia de Lingua e literatura no grupo de 2º ESO B así como en 3º e 4º. Tamén se encargará das mesmas materias en  2º 
de Bacharelato e, a maiores, dará docencia de Antropoloxía en 1º de Bacharelato. 
 A profesora Patricia Vivero impartirá docencia de Lingua e literatura en  1º de ESO. 
 

 1.3.-HORARIO DE REUNIÓN DO DEPARTAMENTO. 
 
 A reunión ordinaria do Departamento realizarase os xoves ás 10:30 horas, se ben a práctica habitual é a existencia dunha comunicación moi fluída 

entre as integrantes do departamento polo que hai reunións constantes de coordinación en recreos ou outros momentos de coincidencia entre as docentes. 
 
 1.4.-CONTEXTUALIZACIÓN 
 



 4 

 A pandemia orixinada pola COVID-19 condiciona de novo o desenvolvemento do presente curso académico e, polo tanto, o deseño e 
desenvolvemento da presente programación didáctica. En primeiro lugar, polo establecemento de medidas de reforzo e adaptación dos contidos non 
abordados no curso anterior. En segundo, por non termos a certeza de poder desenvolver no presente curso unha docencia totalmente presencial -docencia 
para a que está pensada a presente programación- e, xa que logo, termos que establecer solucións alternativas para a continuidade do traballo, o que non só 
implica modificar contidos, metodoloxía, recursos e ferramentas de traballo senón tamén poder dotar o noso alumnado de ferramentas axeitadas para o 
seguimento da súa aprendizaxe e, en terceiro, a carencia de medios económicos para poder facilitar este último labor e para poder frear a desidia e desinterese 
pola aprendizaxe que se dá en parte do noso alumnado que, en circunstancias normais se reflicte en elevadas porcentaxes de absentismo. 

 Cómpre recordar que o centro está ubicado no barrio ferrolán de Caranza. É un barrio fundamentalmente obreiro, cun nivel socioeconómico e 
cultural medio baixo que xa antes da pandemia estaba fortemente afectado pola crise e con alumnado que non ten as súas necesidades básicas cubertas. 
 Seguindo o modelo lingüístico debuxado no Mapa Sociolingüístico para esta zona, o alumnado está fortemente desgaleguizado, polo que a materia 
ás veces semella unha lingua estranxeira máis que se oferta no centro. Mesmo resulta significativo o incremento de alumnado que chega ao centro  que se 
estraña de ter que utilizar o idioma nas clases de lingua, práctica que, sorprendentemente, non se lles esixe noutros centros da contorna. Eis a razón pola que 
o Departamento prioriza o desenvolvemento do plano oral do idioma, para que haxa un dominio efectivo de todas as destrezas por parte do alumnado, pero 
foi un aspecto que non se puido valorar correctamente durante o confinamente e que se pretende corrixir este curso, mesmo no caso de termos que utilizar 
docencia virtual. 
  

   
 
2) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
 
2.1. 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 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. 
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− Coñecementos sobre o compoñente lingüístico (léxico, gramática, semántica, fonoloxía, ortografía e ortoépica), sobre o compoñente 
pragmático-discursivo e sobre o compoñente sociocultural. 

− Desenvolvemento das estratexias de mellora da lectura e de comprensión lectora. 

− 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 desfrute persoal. 

 
 

 
 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

 Tradicionalmente esta foi unha das competencias cuxo desenvolvemento resultou desbotado desde as materias da área lingüística dado que 
se lles presupuña a estas unha menor capacidade de actuación; porén, o desenvolvemento do razoamento e do pensamento lóxico e a súa aplicación 
a tarefas claramente integradas nos nosos plans curriculares –como, por exemplo, a análise sintáctica– requiren claramente do desenvolvemento 
destas destrezas. 

 
− Coñecementos sobre os números, a mellora das comprensión dos termos nos conceptos matemáticos, as representacións matemáticas 

como as gráficas 

− Habilidades como a emisión de xuízos fundados, o seguimento de cadeas argumentais, a análise de gráficos e doutras representacións 

matemáticas, o uso de datos e de procedementos científicos para a consecución dun obxectivo que inclúa a chegada a conclusións e a 
toma de decisións seguindo un razoamento dedutivo 

− O rigor, o respecto aos datos, a veracidade, a valoración do coñecemento científico etc. 
 

 
 

 Competencia dixital 
 

 A competencia dixital é un dos eixos do desenvolvemento competencial necesario para desenvolverse como cidadán e cidadá activo e 
integrado na sociedade actual. Desde a materia de Lingua Galega e Literatura, da mesma maneira que desde as outras áreas lingüísticas, un dos 
puntos fortes do desenvolvemento desta competencia pasa por ofrecer ao alumnado destrezas de busca, de síntese e de análise de información, para 
alén do manexo competente de diferentes ferramentas e recursos informáticos. 
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− Adquisición de coñecementos sobre linguaxes e códigos específicos así como seus procesos de decodificación e de transferencia; acceso 
a fontes de información e estabelecemento de parámetros adecuados de busca, selección e procesamento da información. 

− Interese por participar en traballos colaborativos, motivación e curiosidade pola aprendizaxe e tamén mellora do uso das tecnoloxías. 

 
 

 Aprender a aprender 
 

 Aprender a aprender é unha das competencias con máis alto grao de transversalidade cuxa progresión nas destrezas que require garante a 
consecución dun obxectivo de alto nivel: o recoñecemento do alumno ou da alumna como aprendiz e a análise dos seus puntos fortes e das fraquezas 
que presenta no seu modo de abordar a nosa materia e as materias restantes. 
A adquisición de destrezas suficientes nesta competencia asegura a consecución duns mecanismos de aprendizaxe eficaces e aplicábeis a todos os 
ámbitos vitais. 

 
− Coñecementos sobre estratexias de resumo, análise e síntese que permiten o deseño de estratexias de aprendizaxe que permiten unha 

abordaxe eficaz de diferentes campos e saberes. 

− Desenvolvemento de estratexias de planificación, supervisión e avaliación das tarefas levadas a cabo. 

− Potenciación da motivación e da confianza. 

 
 
 

 Competencias sociais e cívicas 
 

 Trátase dunha das competencias máis intrinsecamente relacionadas co currículum 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. 
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− Adquisición de coñecementos relativos á vida segundo os parámetros dunha determinada sociedade; percepción das identidades culturais 
e nacionais como un proceso sociocultural dinámico e cambiante; coñecemento dos acontecementos contemporáneos e dos principais 
acontecementos históricos a nivel tanto local como mundial; comprensión dos fenómenos migratorios. 

− Desenvolvemento das destrezas necesarias para comunicarse de forma eficaz en calquera ámbito social ou persoal; a capacidade de 
negociación; a realización de intervencións en público adecuadas; a reflexión crítica e creativa. 

− Potenciación de actitudes como a autoconfianza, a integridade, o interese pola comunicación intercultural, a tolerancia, a disposición a 
superar preconceptos, o sentido da responsabilidade e a reflexión acerca das mensaxes transmitidas polos medios de comunicación. 

 
 
 
 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

 Na sociedade actual resulta imprescindíbel formar persoas que dispoñan das ferramentas necesarias para se integraren nela como axentes 
activos e participativos, con capacidade para tomaren as súas propias decisións. 
 
Ademais do factor directamente relacionado co desenvolvemento económico e empresarial, o tratamento desta competencia na nosa materia 
favorece o desenvolvemento da conciencia da avaliación de riscos e da toma de decisións e a capacidade de se comunicar de forma eficaz en calquera 
ámbito. 
 

− Adquisición e mellora de destrezas como a capacidade de análise e de planificación, a organización e a toma de decisións, a capacidade de 
adaptación ao cambio e a resolución de problemas, a adquisición de destrezas de comunicación e negociación efectivas, a habilidade para 
traballar individualmente ou dentro dun equipo, o desenvolvemento do pensamento crítico. 

− Valores como a potenciación da creatividade e das solucións imaxinativas, a autoestima, a autonomía e o esforzo, a motivación á hora de 
cumprir uns obxectivos sexan estes persoais, académicos ou laborais. 

 
 
 

 Conciencia e expresións culturais 
 

 Finalmente, a competencia en conciencia e expresións culturais, ao igual que acontece coa competencias sociais e cívicas, mantén unha 
relación máis estreita da nosa materia co currículum. O achegamento ao feito literario, o estudo de épocas e períodos artísticos tanto propios como 
vinculante coa historia europea constitúen unha parte importante da nosa materia. 
Alén do coñecemento sobre os xéneros literarios, os seus códigos estéticos e o seu desenvolvemento histórico, esta competencia tamén se practica 
mediante a creación de textos de intención literaria. 
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− 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. 

 
 
 
 
 

 
2.2. PERFÍS COMPETENCIAIS 
 
 Seguindo os acordos tomados no grupo de traballo que integra o Programa de formación en centros “ Integración dos cambios metodolóxicos dos 
novos currículos na documentación dos centros” sobre a avaliación e o traballo por competencias, ratificado en CCP do 6 de outubro de 2016 e posterior 
claustro, cada Departamento aportará na programación anual tres estándares de aprendizaxe e as competencias asociadas aos mesmos para posteriormente, 
de común acordo, establecer as porcentaxes que se lle outorgarán a cada un no proceso de avaliación do alumnado. Hai xa dous cursos rematamos a 
elaboración e selección deses estándares para toda a ESO e procedimos a avalialos ao remate do curso. Eis os estándares aportados polo noso Departamento 
para os distintos cursos: 
 
2.2.1. 1º ESO 
 
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. 

LGB 2.2.1.Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs educativas, información de dicionarios,  glosarios e 
enciclopedias en distintos soportes. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro…) 
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. 
 
CMCCT 
  
 Non aportamos 
CD 
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LGB1.5.2.Emprega as TIC para facer presentacións máis claras e atractivas. 
LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer en lingua galega adaptados á súa idade. 

 
 
 
CAA 
 

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

LGB1.5.1.Consulta os medios de información dixitais para relacionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 
 
 
CSC 
 

LGB1.3.1.Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinión alleas e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 
 
CSIEE 
 

LGB1.9.2.Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal, mostrando autocontrol das emocións ao falar en público e dirixíndose 
ao auditorio con confianza e seguridade. 
 
CCEC 
 

LGB1.10.2 Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen solicitar unha información ou un servizo. 
LGB 4.1.1.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 lingüísticas de noso na literatura de tradición oral e no xénero humorístico. 
LGB5.3.1.Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas abordadas e 

describe os valores estilísticos dos textos. 
LGB 5.6.1.Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 

traballados na aula. 
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2.2.2. 2º ESO 
 
CCL 
 

LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 
LGB1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre os discursos formais e espontáneos. 

 
CMCCT 
 Non aportamos 
 
CD 

LGB2.7.2.Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 
LGB 2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos e 

correctores. 
 

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

CSC 
LGB 2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá e das relación sociais: diarios, cartas 

persoais, avisos e solicitudes. 
LGB 2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 
 

CSIEE 
LGB 1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis 

característicos da linguaxe non verbal. 
LGB 1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias 

e diferenzas atopadas. 
 

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

adquirir e transmitir coñecementos. 
LGB 4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran. 
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2.2.3. 3º ESO 

 
 
CCL 
 
 LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinión 
e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 
 LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións.   
 LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais.   
 
CMCCT 
 Non aportamos 
 
CD 

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

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua 
e progresa na aprendizaxe. 

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

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

LGB3.13.1.Utiliza os coñecementos lingü.sticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvueltos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e producción dos textos traballado en calquera das outras. 
CSC 

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

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

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

CCEC 
LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballos na aula. 
LGLB5.6.2.Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 
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2.2.4. 4º ESO 

 
CCL 
 

LGB 1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e táboas redondas do ámbito educativo e 
elabora un esquema ou resumo. 

LGB 1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión  ao discurso. 
 
CMCCT  
  Non aportamos 
 
CD 
 
 LGB 2.3.1. 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. 

LGB 2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en distintos soportes. 
CAA 
 
 LGB 1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identifica as estratexias de enfatización. 

LGB 1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. 
 
 
CSC 
 
 LGB 1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

LGB 2.2.2. 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 formulario administrativo de reclamación). 
 
CSIEE 
 
 LGB 1.12.1 Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
CCEC 
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 LGB 1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o son (diálogo, ruídos e música), en anuncios 
publicitarios ou outro tipo de comunicacións orais. 

LGB 2.14.1 Identifica e describe os valores da escritura non só como unha ferramenta para organizar os pensamentos senón tamén como 
un instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 
 
 
 
  

 
3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE PARA O CURSO. 

 
 Presentamos a seguir un cadro que sintetiza os obxectivos, estándares de aprendizaxe e as competencias clave segundo o Decreto 86/2015 e que 
recolle a relación de unidades didácticas que contribúen á consecución deses estándares de aprendizaxe nas materias de lingua e literatura. 
 Dado que é un curso inicial, non hai unha reorganización dos estándares en relación a cursos anteriores.  
 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. Este esquema non é aplicable ao Bacharelato, pois os estándares, 
obxectivos e os contidos das unidades fan imposible reducilos a estas táboas 
 
 
 
 
 
3.1. PRIMEIRO DE ESO 
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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 
 

P1 P2 P3 Obx. Com. 

Bloq. 
1 

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

     x  x x       

d e h l ñ 

CCL 
CAA 

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

x  x x X  x  x       
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. 

x x x x x x x x x x x x    

deh 

CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 
CAA 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na 
orde que lle corresponde, 
manifesta respecto polas 
opinións alleas e recoñece e 
rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

x x x x x x x x x x x x    

a c d h 

CCL 
CSC 

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

x x x x X X X x x x X x    

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

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

      X X        

a c d e h  

CCL 

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

      x x        CAA 
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LGB1.4.3. Identifica e rexeita os 
usos lingüísticos que levan 
implícitos 
prexuízos ou discriminacións. 

x x x x x x x x x x x x    CSC 

LGB1.5.1. Consulta os medios 
de información dixitais para 
seleccionar 
contidos relevantes e 
incorporalos ás súas 
producións. 

      x x        

h o 

CD 
CAA 
CSIEE 

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

     x x x X x x X x x x 
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. 

X X X x x x x x x X X x  X  

h o 

CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x x X x CAA 

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

             X  
CCL 
CCEC 

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

x x x x x x x x x x X x    

b e g h  

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). 

x x x x x x x x x x x x    CCL 

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

x x x x x x x x x x x x    CCL 
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LGB1.7.4. Emprega nas 
intervencións orais espontáneas 
un léxico rico e variado. 

x x x x x x x x x x x x    CCL 

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

x x     x  x x  x    

a c d h 

CCL 
CSC 

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

x x     x  x x  x    
CCL 
CSC 

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

  X  X x X x x x X x    

a b c g h o  

CAA 

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

x x x x x x x x x x X x    
CCL 
CSC 
CSIEE 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 
CSC 

LGB1.9.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias do nivel formal ás súas 
producións orais. 

x x x x x x x x x x x x    
CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x    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. 

x x x x x x x x x x X x    
CCL 
CAA 

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. 

x x x x x x x x x x x x    a d h l ñ  

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

 

x x x x x x x x x x x x    
CSC 
CSIEE 

Bloq. 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

x x X x X x X x x x      

b f h  

CCL 
CAA 
 

LGB2.1.2. Recoñece a 
intencionalidade do emisor a 
partir de elementos 
contextuais explícitos. 

X x x x x x x x x x x x    CCL 

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido 
global e compón o esquema 
xerarquizado 
das ideas. 

x   x x   x   x x    CCL 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 
CAA 

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

  x  x   x  x  x    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. 

x x x x x x x x x x x x    
CCL 
CAA 
CD 

LGB2.1.7. Contrasta os contidos 
analizados cos coñecementos 
propios, 
antes e despois da lectura. 

x x x x x x x x x x x x    
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. 

 x x  x  x x x   x    d e h 
CCL 
CSC 

LGB2.3.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza escritos 
dos medios de comunicación, 
especialmente, os narrativos e 

x x x   x x x  x      d e h  
CCL 
CSC 
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expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial. 

LGB2.4.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza textos 
propios da vida educativa: webs 
educativas, información de 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en distintos 
soportes. 

x   x x  x  x       

d e h  

CCL 
CAA 
CD 
CSC 

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

x x x x x x x x x x x x    CCL 

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

   x     x x  x x x  b e h  
CCL 
CAA 
CD 

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

               

c d h  

CCL 
CSC 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 
CSC 

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

x x x x x x x x x x x x    

h ñ  

CCL 

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

x x x x x x x x x x x x    CCL 

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

       x      x  
CCL 
CD 

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

x x x x x x x x x x x x    

b e h  

CCL 

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

x x x x x x x x x x x x    CCL 

LGB2.8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e discursivos 

x X x x x x x x x x X x    CCL 
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esenciais para a cohesión das 
ideas: conectores textuais 
básicos, e concordancias dentro 
do sintagma nominal e dentro 
do sintagma verbal. 

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

x x x x x X X X x x x x    CCL 

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

x x x x x x x x X x x x    
CCL 
CD 

LGB2.9.1. Produce textos 
propios das relacións sociais: 
notas, cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

  x  x x  x x   x    b e h  
CCL 
CD 
CSC 

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

     x X   x      

b e h 

CCL 
CD 
CSC 

LGB2.10.2. Coñece a estrutura 
do xornal (seccións e xéneros) e 
os elementos paratextuais que 
acompañan as noticias. 

      X         CCL 

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

 x   x  x x x       b e h 
CCL 
CD 

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

x x x x x x x x x x x x    b e h CCL 

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

x x x x x x x x x x x x x x x b e f h 
CCL 
CD 
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LGB2.13.2. Emprega os 
correctores ortográficos para 
resolver dúbidas e revisar a 
ortografía. 

x x x x x x x x x x x x    
CCL 
CD 

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

x x x x x x x x x x x x    

b f h 

CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 
CAA 

Bloq. 
3 

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

x x x x x x x x x x x x    b e l CCL 

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

X X X X X x x x x X X x  X  a de 
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. 

X x x x x x x x x x x x x x  b e l n 
CCL 
CD 

LGB3.4.1. Aplica correctamente 
as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

x x x x x x x x x x x x    

b e 

CCL 

LGB3.4.2. Aplica estratexias 
para a corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica dos 
textos. 

x x x x x x x x x x x x    CCL 

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

x X x x x X X X x x X x    e 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. 

x X X X X X X X X X      b e 
CCL 
CAA 

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

          X X    e l n 
CCL 
CAA 

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

          X X    e h 
CCL 
CAA 
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máis comúns, en particular os 
temporais e explicativos. 

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

x X x x x x x x x x x x    
e h 

CCL 
CAA 

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

 X x     x x       
CCL 
CAA 

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

X      x         e h 
CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x    e 
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. 

            x x x b e h 
CCL 
CAA 
CD 

LGB3.13.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos 
textos traballados en calquera 
das outras. 

x x x x x x x x x x x x x   b e  
CCL 
CAA 

Bloq. 
4 

LGB4.1.1. Valora a lingua como 
instrumento co cal se constrúen 
todos os saberes e como medio 
de relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun pobo a 
través da identificación de 
elementos lingüísticos de noso 
na literatura de tradición oral e 
no xénero humorístico. 

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

      x         CCL 

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

      x         CCL 

LGB4.1.4. Coñece recursos en 
rede de lecer (literatura de 
tradición oral, música e xogos) 
en lingua galega adaptados á 
súa idade. 

              x 
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. 

           X    
ñ o 

CCL 

LGB4.2.2. Coñece e valora os 
antropónimos galegos. 

            X   CCL 

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

 x        x   x x  ñ o 
CCL 
CSC 

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

   x  x          ñ o 
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. 

         X    x  ñ o 
CCL 
CSC 

LGB4.6.1. Aprecia as variantes 
diatópicas do galego como 
símbolo de riqueza lingüística e 
cultural. 

             X  

h ñ o 

CCL 
CCEC 

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

             X  
CCL 
 

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

             X  CCL 

Bloq. 
5 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade 
e de maneira guiada, obras 
literarias para desenvolver o 
criterio lector; expón unha 

x x x x x x x x x x x x    h l CCL 
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opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade, 
relaciona o seu sentido coa 
propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, e 
asimila os trazos estéticos 
xerais que definen cada texto. 

LGLB5.2.1. Compara textos 
literarios e non literarios e 
describe as súas diferenzas e 
similitudes. 

x x x x x x x x x x x x    

h l 

CCL 

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

x x x X X X X X X X X x    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. 

 x x x x x x    x    X h l CCL 

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

x  x x x x  x x       h l CCL 

LGLB5.5.1. Le dramatizada e 
comprensivamente, visiona 
pezas teatrais e aprecia os seus 
compoñentes e procedementos 
máis relevantes. 

   x    x  x x x    h l CCL 

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

x x x x x x x x x x x x    h l n  
CCL 
CCEC 

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

           X    

h l n 

CCL 
CCEC 

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

           X    
CCL 
CCEC 

LGLB5.7.3. Describe e 
caracteriza os trazos 

    x       x   x 
CCL 
CCEC 
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3.2. SEGUNDO DE ESO 
 

definitorios básicos da canción 
como linguaxe artística. 

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

    x           
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. 

              x e h l 
CCL 
CD 

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 

 

P  

1 

P2 P3 Obx. Com. 

B
lo

q
u

e 
1

 

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). 

         X X    x 
d 

e 

h 

l 

ñ 

CCL 

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

         x x     

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

x x x x       x x    d 

e 

h 

CCL 

CAA 

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

x x x x x x x x x x x x x x x CAA 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas 
que rexen a cortesía na comunicación oral 
(intervén na quenda que lle corresponde, 

x x x x x x x x x x x x    
a 

c 

CSC 

CCL 
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respecta as opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

d 

h 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. 

x x x x x x x x x x x x    

CCL 

CSC 

CSIE 

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

      x x        
a 

c 

d 

e 

h 

CCL 

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

               

CCL 

CAA 

CSIEE 

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

        x       
CSC 

CAA 

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

X x x x X x x x x x x x    

h 

o 

CCL 

CAA 

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

 

x x x x x x x x x x x x    CAA 

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

x x x x x x x x x X x x    
CCL 

CCEC 

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

x x x x x x x x x x x x    

h 

o 

CCL 

CSC 

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

x x x x x x x x x x x x    CCL 

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

x x x x x x x x x x x x    CCL 

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

x x x x x x x x x x x x    CCL 

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

 x x  x x x  x      x 

b 

e 

g 

CD 

CAA 

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

 x x  x x x  x    x  x 

h CD 

CCL 

CSC 

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

x x x x x X x x x x x x    
a 

c 

d 

h 

CCL 

CSC 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 

CSC 

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

x x x x x x x x x x x x    
CSC 

CAA 

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

x x x x X  x  x x x     

a 

b 

c 

g 

h 

o 

CAA 

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

x x x x x x x x x x x x    

CCL 

CSC 

CSIEE 

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

x x x x x x x x x x x x    
CLL 

CSC 

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

x x x x x x x x x x x x    
CLL 

CAA 

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

x x x x X  x  x x x     
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. 

x x x x x x x x x x x x   x 

a 

d 

h 

l 

ñ 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

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

         x      
CSC 

CSIEE 

 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 

CSC 

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

x x x   x  x  X  x    
CCL 

CAA 
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B
lo

q
u

e 
2

 

         

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

x x x x x x x x x x X x    

b 

f 

h 

CCL 

CAA 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 

CAA 

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

x x x x x x x x x x x x    CCL 

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

x x x x x x x x x x x x    CCL 

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. 

X x x x x x x x x x x x x  x 
CCL 

CAA 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 

CAA 

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

X x x    x x x x      

d 

e 

h 

CCL 

CSC 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 

CSC 

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

   X            
CCL 

CSC 

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

x x x x  x x  x X X X    d 

e 

h 

CCL 

CSC 

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

x x x x  x x  x X x x    CCL 

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

x  x  x x x X x  x x x   

d 

e 

h 

CCL 

CD 

CAA 

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

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

 

X x x x x x x X x x x x x x x 

b 

e 

h 

CCL 

CAA 

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

x x x x x x x x x x x x x x x 

CCL 

CD 

CAA 

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

X x x x x x x x x x x x    

CCL 

CD 

CAA 

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

x x x  x x x  x x x x    

c 

d 

h 

CCL 

CSC 

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

x x x  x x x  x x x x    
CCL 

CSC 

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

x x x x x x x x x x x x    CCL 

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos 
demais. 

x x x x x x x x x x x x    
CCL 

CSC 

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

x x x x x x x x x x x x    
h 

ñ 

CCL 

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

        x x     x 
CCL 

CD 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para 
ordenar as ideas e estruturar o texto. 

  x    X    x     

b 

g 

h 

CCL 

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

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

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

x X X x x x x x x x x x  x  CCL 

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

x x x x x X X X x x x x  x  CCL 

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

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

x x x x x x x x x x x x x x  
CCL 

CD 

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

 

  x   x x x X x x  x x x 
CCL 

CD 

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

x  x    x x x   x    

b 

e 

h 

CCL 

CD 

CSC 

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

        X X      

b 

e 

h 

CCL 

CD 

CSC 

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

x x x x   x x     x   

b 

e 

h 

CCL 

CD 

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

x x x x x x x x x x x x  x  b 

e 

h 

CCL 

CD 

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

x   X X    x       CCL 

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. 

x x x x x x x x x x x x  x  

b 

e 

f 

h 

CCL 

CD 

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

x x x x x x x x x x x x  x  
d 

h 

CCL 

CSC 

CCEC 

B
lo

q
u

e 
3

 

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

x x x x x x x x x x x x    

b 

e 

l 

CCL 

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

X x x  X x x x        

a 

d 

e 

CCL 

CAA 

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

x x x x x x x x x x x x x   

b 

e 

n 

CCL 

CAA 
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l 

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

x x x x x x x x x x x x    
b 

e 

CCL 

CD 

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

X X X X X X X X X X X X x x x 
b 

e 

CCL 

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

x x x x x x x x x x x x  x  CCL 

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

x x x x x X X X x x x x  x  e CCL 

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

X X X X X X X X X X X x  x  
b 

e 

CCL 

CAA 

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

x x x x x x x x x x x x  x  
CCL 

CAA 

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

  X X X X X X x     x  e 

h 

CCL 

CAA 

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

  X X X X X X x     x  CCL 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e 
correcta atendendo aos compoñentes 
sintácticos. 

 

 x x x x   x    X    
e 

h 
CCL 

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

x x x x x x x x x x x x    e 
CCL 

CAA 

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

  x   x       x   

b 

e 

h 

CCL 

CAA 

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a 

x x  x x  x    x     
b 

e 

CCL 

CAA 
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comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

B
lo

q
u

e 
4

 

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. 

x x x x x x x x x x x x x   

ñ 

o 

CCL 

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

 X    x          
CCL 

CSC 

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

     X          
CCL 

CSC 

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

               CCL 

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

   X       x     
CCL 

CCEC 

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

   x  x     x     

CCL 

CCEC 

CD 

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

 

       x     x   ñ 

o 

CCL 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos 
galegos. 

            x   CCL 

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

       x        

ñ 

o 

CCL 

CSC 

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

       x    x    
CCL 

CSC 

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

     x          
ñ 

o 

CCL 

CSC 

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

           x    
ñ 

o 

CCL 

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

 x  x      x  x    

ñ 

o 

CCL 

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

         x      CCL 

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

         x      CCL 

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

x x x x x x x x x x x x    
CCL 

CSC 

B
lo

q
u

e 
5

 

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. 

x x x x x x x x x x x x    

h 

l 

CCL 

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

 X X X X X X X X     x  CCL 

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

 

 x    x x   x  x    
h 

l 
CCL 

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

x x   x x x  x  x   x  
h 

l 
CCL 

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

 x  x    x  x  x    
h 

l 
CCL 

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

 x x  x x x x x x      

h 

l 

CCL 

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

 x  x x x x x x       CCL 
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3.3. TERCEIRO DE ESO 

 

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

x x x x x x x x x   x    
h 

l 
CCL 

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

x x x x x x x x x x x x  x  

h 

l 

n 

CCL 

CCEC 

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

         X     x 
h 

l 

n 

CCL 

CCEC 

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

         X     x 
CCL 

CCEC 

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

X     x  x   x x    

e 

h 

l 

CCL 

CD 

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 

Anexos Obx. Com. 

Bloq. 1 

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

      X X      

d e h 

CCL 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a 
información relevante a 
esquemas ou resumos. 

x x x x x x x x x x x x  CCL 

LGB1.2.1. Diferencia 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 

  x   x x x x     d e h CCL 
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informal, producido na variante estándar ou en 
calquera das variedades dialectais. 
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. Diferencia as explicacións dos argumentos. x  x   X X  X  x   
CCL 
CAA 

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

     X   X     
d e h 

CCL 
CAA 

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en contra. 

     X X x X     
CCL 
CSC 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que 
lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e 
rexeita a linguaxe discriminatoria). 

x x x x x X x x x x x x  

a c d h 

CCL 
CAA 
CSC 

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

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CSC 
CSIEE 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega 
correcta, recoñece os erros de produción oral propia e 
allea a partir da práctica habitual de autovaliación e 
propón solucións para melloralas. 

X x x x x x x x x x x x  

h o 

CCL 
CAA 

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

  x x     x X  x  CAA 

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

         X    
CCL 
CCEC 

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

x  x   X x x x  x   

a c d h 

CCL 
CSC 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás 
instrucións do 
moderador nos debates e coloquios. 

x  x   X x x x  x   
CCL 
CSC 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. x x x x x x x x x x x x  CAA 
LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, 
xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os 
demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

x  x   X x x x  x   
CCL 
CSC 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais breves. 

     X x       
a b c g h o 

CAA 

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas ou formais respectando as regras 

x x x x x x x x x x x x  CCL 
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morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 

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

x x x x x x X x x x x x  CCL 

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

x x x x x X X x x x x x  
CCL 
CSC 
CSIEE 

LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
un léxico rico e variado. 

x x x x x x x x x x x x  CCL 

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da 
práctica oral. 

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CAA 

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de 
conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos 
discursos orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

x X X x x x x x x x x x  
CCL 
CAA 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que 
intercambia información e expresa a súa opinión. 

X x x x x X X X X X x X  

a d h l ñ 

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

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

X x x x x x x x X X x x  
CSC 
CSIEE 

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras 
de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación 
comunicativa. 

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CSC 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións 
educativas sinxelas. 

x x x x x x x x X x x x  CCL 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais 
para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás 
súas producións. 

     x x       

b e g h 

CD 
CAA 
CSIEE 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas 
presentacións máis claras e atractivas visualmente. 

 

 x  x x x x x x x  x  
CCL 
CD 
CSC 

Bloq.2 
 
 
 
 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 
subliñados, esquemas e resumos. 

 x x x x x  x x x  x  

b f h 

CCL 
CAA 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da 
información: táboas, cadros, gráficos e mapas 
conceptuais. 

x  x x x x x   x    
CCL 
CAA 
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LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do 
rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu 
vocabulario. 

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CAA 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da 
vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas 
de reunión e regulamentos. 

 x x       x  x  d e h 
CCL 
CSC 

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito 
(tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) 
coa tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e 
regulamentos). 

  x   x x x x X     CCL 

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

  x   x X X x     
d e h 

CCL 
CSC 

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

 x x    X X      
CCL 
CSC 

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

  x  x         

d e h 

CCL 
CAA 

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

x  x   x   x x    
CCL 
CAA 
CD 

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

x x    x    x x   
CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x  

b h 

CCL 
CAA 

LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das 
mensaxes escritas e a intención do emisor. 

x x x x x x x x x x x x  CCL 

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

x x x x x x x x x x x x  b e g h 
CCL 
CAA 
CD 

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

x x x x x x x x x x x x  
a c d h 

CCL 

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

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CSC 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a 
fidelidade ao texto. 

x x x x x x x x x x x x  h ñ CCL 
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LGB2.8.2. Respecta os patróns  fonéticos do galego 
(fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o 
ritmo axeitado á lectura do texto. 

x x x x x x x x x x x x  CCL 

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

         X  X  b e h 
CCL 
CSC 
CD 

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

      X X      b e h 
CCL 
CD 

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

        X     

b e h 

CCL 
CD 

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

        X     
CCL 
CD 

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

x x x x x x x x x x x x  

b e f h 

CCL 
CAA 

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

x x x X X x x x x X x x  
CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CAA 
CD 

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

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CSC 

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para 
alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e 
tratamento de formas verbais). 

x X X x x X X x x x x x  CCL 

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

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x  b e h 
CCL 
CD 
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LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para 
intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e 
dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de 
lectores e escritores. 

   x   x   x  x  a d e h 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

Bloq. 
3 

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

x x x x x x x x x x x x  b e l 
CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x  

b e l 

CCL 
CAA 

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

X X X X X X X X X   X  
CCL 
CAA 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de 
creación de palabras. 

     X X x x x x x  
b e i 

CCL 
CAA 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os 
procedementos de creación. 

     X X x x x x x  
CCL 
CAA 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da 
lingua galega. 

X X X x x x x X X X X x  a d e 
CCL 
CAA 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de 
consulta en diferentes soportes, resolven as súas 
dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na 
aprendizaxe. 

x x x x x x x x x x x x  b e n l 
CCL 
CD 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as 
normas gramaticais. 

x x x x x x x x x x x x  b e 
CCL 
CAA 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. x x x X X X X x x x x x  e CCL 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións 
sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as 
desempeñan. 

X        X X X X  b e 
CCL 
CAA 

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

x  x x x x x x x x x x  a b e CCL 

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

x x x x x x x x x x x x  b CCL 

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

x x x x x x x x x x x x  e 
CCL 
CSC 

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

         x x   b e h 
CCL 
CAA 
CD 
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e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 
LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

x x x x x x x x x x x x  b e 
CCL 
CAA 

Bloq. 
4 

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

 x  x  x x       ñ o 
CCL 
CSC 

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

   X          

 

CCL 

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

x    x     x    
CCL 
CSC 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa 
familia lingüística. 

X x   X         CCL 

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

    X         
CCL 
CSC 

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

          x  x 
CCL 
CSC 
CD 

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

 x x X x x x   x x x  

ñ o 

CCL 
CSC 

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego 
segundo a idade das persoas. 

          x   
CCL 
CSC 
CD 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións 
lingüísticas e depura estes elementos no seu propio 
discurso. 

x x x X x x x x x x x x  CCL 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas 
normalizadoras da lingua galega. 

   x x  x   x  x  

ñ o 

CCL 
CSC 

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

   X  x x       CCL 

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

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CSC 

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos na orixe e 
formación da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 

X X   X X        

l ñ o 

CCL 
 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 

X X   X X        
CCL 
CSC 
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LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes 
da historia social da lingua galega desde os seus inicios 
ata 1916. 

X X   X X        
CCL 
CSC 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916. 

X X  X X X    X    
CCL 
CSC 
 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das TIC, relacionados coa 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CSC 
CD 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que 
regula a  
utilización do galego e a súa promoción. 

   X      X    ñ o 
CCL 
CSC 

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

   x x x      X  ñ o 
CCL 
CSC 

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas 
do galego. 

        X     

ñ o 

CCL 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 
lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

       X      
CCL 
CSC 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

        X   X  
CCL 
CSC 

Bloq. 
5 

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

X X X X X X X X X X X   

h l 

CCL 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as 
distintas épocas e períodos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 
característicos. 

X X X X X X X X X X X   CCL 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, 
textos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 

X X X X X X X X X X X X  

h l 

CCL 

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

x x x x x x x x x x x   CCL 

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

X X X X X X X X X X X   CCL 
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3.4. CUARTO DE ESO 

 

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

x x x x x x x x x x x   CCL 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais 
e ensaísticos representativos da literatura galega desde 
a Idade Media ata 1916. 

x x x x x x x x x x x x  

h l 

CCL 

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

x x x x x x x x x x x   CCL 

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

x x x x x x x x x x x x  b h l CCL 

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

x x x x x x x x x x x x  

e h l 

CCL 
 

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

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CD 

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

x x x x x x x x x x x x  

h l n 

CCL 
CCEC 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 

x x x x x x x x x x x x  
CCL 
CCEC 
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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 

 
U. 
13 

 
U. 
14 

 
U. 
15 

 Obx. Com. 

B
lo

q
u

e 
1

 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos 
medios de comunicación audiovisuais, identifica o propósito, 
a tese e os argumentos de noticias debates ou declaracións, 
determina o tema e recoñece a intención comunicativa 
do/da falante. 

    x       

   

 

d 
e 
h 

CCL 

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

  x      x   
   

 CCL 

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

    x   x x x  
   

 
CCL 
CAA 

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

     x    X  
   

 

d 
e 
h 

CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 

CSIEE 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial a 
imaxe (mensaxe icónica) e o son (diálogo, ruídos e música), 
en anuncios publicitarios ou outro tipo de comunicacións 
orais. 

     x      

   

 
CCL 

CCEC 

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

 x x        x x 
  

 d 
e 
h 

CCL 
CAA 

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

x       x x x  
   

 
CCL 
CSC 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal ou 
informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

  x      x   

   

 
d 
e 
h 

CCL 

LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia 
e cohesión ao discurso. 

x x x x x x x x x x x x 
  

 

a 
c 
d 
h 

CCL 

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

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 
CSC 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol 
das emocións ao falar en público. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 
CSC 

CSIEE 

LGB1.6.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega 
correcta, identifica os erros na produción oral allea e 

x x x x x x x x x x x x x x x 
h 
o 

CCL 
CAA 
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produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e 
fonéticas da lingua galega. 

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

      X X X   
   

 
CAA 
CSC 

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

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 

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

x x x x x x x x x x x x x x x 

h 
o 

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). 

X x x x x x x x x x x x x x x CCL 

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

x x x x X x x x x x x x 
  

 CCL 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 

x x x x x x x x x x x x    CCL 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as 
mensaxes discriminatorias que proveñen dos medios de 
comunicación. 

x x   x       
   

 
a 
c 
d 
h 

CCL 
CAA 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos 
que levan implícitos prexuízos ou discriminacións. 

x x   x  X     
   

 
CCL 
CSC 

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, 
revisa os borradores e esquemas. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

ab 
e 
gho 

CAA 
CCL 

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e 
con corrección gramatical. 

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación 
comunicativa. 

X x x x x x x x x x x x x x x CLL 

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. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 

CSC 
CSIEE 

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

x x x x x x x x x x x x x x x 
CD 

CAA 
CCL 

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

x x x x x x x x x x x x x x x 
bh 
 

CCL 
CAA 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible 
e convincente e comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. 

       X X X  
   

 a 
c 
d 
h 

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. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 
CSC 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que 
xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou traballo 
e participa en conversas informais. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
a 
d 

CCL 
CSC 
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h 
l 
ñ 

CSIEE 
CCEC 

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

x x x x x x x x x x x x x x x 
h 
o 

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 
B

lo
q

u
e 

2
 

         

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

x x x x x x x x x x x x x x x 

b 
f 
h 

CCL 
CAA 

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

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun 
texto. 

 x x        x  x  x CCL 

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de 
contidos explícitos e implícitos. 

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do 
rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 
CAA 

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

 x x x       x 
   

 

d 
e 
h 

CCL 

LGB2.2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da 
vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 
(currículo, carta de presentación, ficha de contratación en 
empresas e redes sociais de procura de emprego, contrato, 
nómina e vida laboral), administrativo (carta administrativa 
e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, carta 
de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

x           

   

 
CCL 
CSC 

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

x x x x x x x x x x x x x x x d 
e 
h 

CCL 
CD 

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, 
diagramas. 

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de 
textos argumentativos. 

  x     X X X      d 
e 
h 

CCL 

LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos 
argumentos expresados nun texto. 

x x  x x   X X X x     CCL 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos 
xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna 
e artigo de opinión. 

           
   

 d 
e 
h 

CCL 
CSC 

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

        x x  
   

 
CCL 
CSC 

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

         x  
   

 
d 
e 

CCL 
CSC 
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LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as 
mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de 
comunicación. 

 x        x  
   

 
h CCL 

CSC 

LGB2.7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

x x   x     x  
   

 c 
d 
h 

CCL 
CSC 

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

 x        x  
   

 
CCL 
CSC 

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

x x x x x x x x x x x x x x x 
b 
e 
f 
h 

CCL 
CD 
CSC 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou 
as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus 
escritos. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para 
organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e 
mapas conceptuais). 

x x x x x x x x x x x x x x x 

b 
f 
h 

CCL 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía 
textual e do acto comunicativo. 

x x x x x x x x x x x x x x  CCL 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en 
unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con 
conectores e outros elementos de cohesión. 

x x X X x x X X X X X X 
x x 

x CCL 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas 
morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao 
seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para 
aplicalas correctamente. 

X X X X X X X X X X X X 

x x 

x 
CCL 
CD 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización 
dos contidos do texto é correcta e que non se cometen erros 
ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector 
ortográfico 
do procesador de textos, dicionarios en liña e outras páxinas 
especializadas no estudo da lingua galega. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

b 
e 
f 
h 

CCL 
CD 

CAA 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación 
dos seus escritos, especialmente na presentación dos seus traballos 
educativos, atendendo a cada unha das funcionalidades de cada 
elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, 
índice, esquemas etc. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 
CD 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos 
propios, de coñecemento doutros alleos e de intercambio de 
opinións. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 
CD 
CSC 

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características 
formais e de contido, e en soporte tanto impreso como 
dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos 
ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de 
contratación en empresas e redes sociais de procura de 
emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude 
ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de 
reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

          x x 

  

 
b 
e 
h 

CCL 
CD 
CSC 
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LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á 
dirección e columnas de opinión. 

           
   

 

b 
e 
h 

CCL 
CD 
CSC 

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos 
argumentativos, redactados a partir da información obtida 
de distintas fontes. 

       X X X  
   

 
CCL 
CD 
CSC 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto 
argumentativo propio a partir dun tema dado sen 
documentación previa. 

       x x x  
   

 
CCL 
CD 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos 
argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto de 
partida. 

       x x x  
   

 
b 
e 
h 

CCL 

LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da escritura non 
só como unha ferramenta para organizar os pensamentos 
senón tamén como un instrumento para relacionarse 
cos demais e enriquecerse como persoa. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
d 
h 

CCL 
CSC 

CCEC 

B
lo

q
u

e
 3

 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso 
de diferentes categorías gramaticais. 

x x x x x x x x x x x x 
  

 b 
e 
l 

CCL 
CAA 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da 
lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

   x x       
   

 
CCL 
CAA 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e 
as perífrases verbais da lingua galega e distingue os diversos 
tipos. 

X    X   x x x x x 
  

 
b 
e 
l 

CCL 
CAA 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación 
de palabras. 

X     X X X X X  
   

 

b 
e 
l 

CCL 
CAA 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos 
de creación léxica. 

      X X X   
   

 
CCL 
CAA 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas 
posibilidades combinatorias para crear novas palabras. 

       X X       CCL 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de 
prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 

        X       CCL 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da 
lingua galega, con especial atención á entoación, ás vogais 
de grao medio e ao n velar. 

X x x x x x x x x x x x x x x 
a 
d 
e 

CCL 
CAA 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións de uso (semántico e 
sintáctico) e de normativa, para resolver dúbidas, e para 
progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu 
vocabulario. 

x x x x x x x x x x x x 

  

 

b 
e 
n 
l 

CCL 
CD 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e escritos. 

x x x x x x x x x x x x x x x b 
e 

CCL 
CAA 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión sintáctica. 

x x X X x x x x x x x x x x x e CCL 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra 
nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente. 

      X X X X X X    b CCL 
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e CAA 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, 
identificando o verbo e os seus complementos. 

      X X X X X X    CCL 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da 
estrutura sintáctica galega. 

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do 
predicado. 

    X   X  x x x    CCL 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta.       x x x x x x    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. 

  X X        X  

 

 
e 
h 

CCL 
CAA 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións 
propias e alleas. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

e 

CCL 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en 
parágrafos de textos propios e alleos. 

x    x x x x x x x x 
  

 
CCL 
CAA 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos 
propios e alleos. 

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, 
divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de 
progresión temática. 

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos 
lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, especialmente 
nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 

x x x x X X X X X X X X x x x a 
b 
e 

CCL 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas 
producións propias, os distintos procedementos 
lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función 
do contexto, do tema e do xénero textual. 

X x x x X X X X X X X X 
  

 b 
e 

CCL 
CAA 

LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación 
apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual. 

x x x x x x x x x x x x x x x CCL 

LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

    x x      

   

 
b 
e 
h 

CCL 
CAA 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 
produción dos textos traballados en calquera das outras. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
b 
e 

CCL 
CAA 

B
lo

q
u

e 
4

 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e argumenta 
fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 

x x x x x x x x x x x x x x x 

ñ 
o 

CCL 
CCEC 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua 
propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e 
argumenta cun discurso propio a súa postura. 

X x          
   

 CCL 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade 
lusófona e sabe describir a súa importancia dentro das linguas do 
mundo no século XXI. 

  X         
   

 
CCL 
CSC 



 48 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais 
recursos da rede en portugués (buscadores, enciclopedias e 
portais de noticias). 

  x         
   

 
CCL 
CSC 
CD 

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e 
autonómica básica en materia lingüística. 

 x  X        
   

 
ñ 
o 

CCL 
CSC 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios 
sociolingüísticos a situación galega actual. 

 x   X X      
   

 
CCL 
CSC 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando 
conclusións nas que incorpora os seus coñecementos 
sociolingüísticos. 

    x     x  
   

 

 

CCL 
CSC 
CD 

LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de Galicia e 
emprega a terminoloxía apropiada. 

 x   X X      
   

 
CCL 
CSC 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua 
galega a partir da situación sociolingüística actual. 

    x       x 
  

 
CCL 
CSC 

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e 
argumenta axeitadamente a necesidade de continuar con 
este proceso na lingua galega. 

 x   X X      
   

 

ñ 
o 

CCL 
CSC 

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e 
explica axeitadamente cada fenómeno. 

     X      
   

 
CCL 
CSC 

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

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 
CSC 

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en 
Galicia e valora a súa importancia. 

     x      
   

 
CCL 
CSC 

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da 
lingua galega desde 1916 ata a actualidade. 

         X X X    

ñ 
o 

CCL 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos 
expositivos sobre as diferentes etapas. 

         X X X    
CCL 

CCEC 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua galega desde 1916. 

         X X X x x  
CCL 

CCEC 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde 1916. 

         X X X x x  
CCL 

CCEC 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información 
dos medios e das TIC, relacionados coa historia social da 
lingua galega desde 1916. 

         x  
   

 
CCL 

CCEC 
CD 

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. 

 X          

   

 
ñ 
o 

CCL 
CD 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a 
calquera lingua e especialmente á galega e rebáteos cunha 
argumentación axeitada. 

      X     
   

 
ñ 
o 

CCL 
CSC 

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta 
os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos 
argumentadamente. 

      X     
   

 
CCL 
CSC 

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega. 

       X        ñ CCL 
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o CSC 
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 
lingua galega. 

x x x x x x x X x x x x    CCL 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade 
unificadora. 

x x x x x x x x x x x x    CCL 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega 
como símbolo de riqueza lingüística e cultural e rexeita 
fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación 
diatópica. 

       x    

   

 
CCL 
CSC 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas 
da lingua galega e describe o influxo da situación 
sociolingüística nelas. 

     x x  X   
   

 
CCL 
CSC 

B
lo

q
u

e 
5

 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

            X X X 
h 
l 

CCL 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos 
períodos da literatura galega de 1916 ata a actualidade 
sinalando os seus principais trazos característicos. 

           
 

X X X CCL 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras 
representativas da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade para a súa lectura. 

           
 

X X X 

h 
l 

CCL 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade, resume o seu contido, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente. 

x x x x x x x x x x x x X X X 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 

           

 

X X X CCL 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo período ou 
de diferentes 
períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e pon todo en 
relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período ou períodos. 

           

 

X X X CCL 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata 
a actualidade. 

           

 

X X X 

h 
l 

CCL 

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

x  x x  x x x x x  x x x x CCL 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente 
nos que se describen e analizan textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

           
 

x x x 
b 
h 
l 

CCL 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a 
realización de traballos e cita axeitada destas. 

x x x x x x x x x x x x x x x e 
h 
l 

CCL 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada destes. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 
CD 
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3.5. PRIMEIRO E SEGUNDO DE BACHARELATO 
 
 

Obxectivos de Bacharelato. 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

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

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

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

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

evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
i) Accder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habílidades básicas propias da modalidade elixida 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitutdes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social,  e impulsar condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 

 
 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria 
partindo das características dos traballados na aula. 

x x x x x x x x x x x x x x x h 
l 
n 

CCL 
CCEC 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os 
sentimentos e xuízos. 

x x x x x x x x x x x x x x x 
CCL 

CCEC 
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4.  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 
 
4.1.1º ESO 
 
 Como xa dixemos anteriormente, o feito de que o alumnado comece a súa andaina no centro (agás o alumnado repetidor, que terá deseñadas as súas medidas 
de apoio específicas) permítenos pensar nun desenvolvemento máis amplo da programación, sen efectuar a priori ningunha modificación sobre o que debería ser unha 
adaptación a condicións especiais derivadas da situación sanitaria. 
 
 
 

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

Observación na clase. 
Resposta a cuestionarios 
orais e escritos. 
Elaboración de resumos e 
entrega dos mesmos para a 
cualificación. 
Avaliación do libro de 
lectura trimestral. 

 
 
 
Ao longo dos tres trimestres 

Le fluidamente en voz alta 
e para si e é quen de 
explicar con coherencia a 
esencia do lido. 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

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

Observación na aula. 

 

Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de participar nun 
debate con corrección e 
orde, respectando os 

restantes contertulios. 

            

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

Observación na aula. 
Valoración en probas 
escritas. 

Ao longo dos tres 
trimestres Sabe expoñer un power 

point sobre un tema 
traballado previamente. 

x x x x x x x x x x x x 

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

Seguimento na aula 

Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de producir os seus 
propios discursos sobre 
temas sinxelos 
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incorporando o léxico 
adquirido. 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia 
as normas que rexen a 
cortesía na comunicación 
oral (intervén na orde que 
lle corresponde, manifesta 
respecto polas opinións 
alleas e recoñece e rexeita 
a linguaxe discriminatoria). 

Observación do traballo 
cotiá de aula. 
Avaliación escrita. 

Ao longo dos tres 
trimestres 

 

            

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

Aplica correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega no uso oral. 
 
Coñece os principios 
básicos que rexen a 
sintaxe pois os traslada 
ao seu discurso oral. 
Entende as modalidades 
comunicativas. 
Seguimento na aula da 
súa espresión 

Ao longo dos tres 
trimestres 
 
 
 
 
 
 
Terceiro trimestre 
 
 
Primeiro trimestre 

É quen de entender os 
textos habituais da vida 
cotiá e educativa. 
É quen de facer unha 
busca guiada en distintas 
fontes e soportes. 
Sabe estruturas os textos 
de produción propia. 
Ao construír os seus 
propios textos revisa os 
aspectos ortográficos, 
morfolóxicos, sintácticos e 
tipográficos do mesmo. 
Entende en que consiste o 
proceso de aprendizaxe e 
asume os error como unha 
forma de mellora. 

x   x   x  x    

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

Demostración na aula 

Ao longo dos tres 
trimestres 

Escribe textos propios con 
corrección lingüística e 
ortográfica. 
Establece nos seus textos 
as concordancias 
gramaticais de forma 
correcta. 
Sabe identificar e analizar 
as principais funcións 
sintácticas. 
Sabe recoñecer, en textos 
orais e escritos, as 
modalidades 
comunicativas do emisor. 

            

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

Oralidade e probas 
escritas. 

Primeiro trimestre Valora a lingua como 
instrumento co cal se 
constrúen todos os 
saberes e como medio de 
relación interpersoal e de 

x  x   
 
 
 
 

  x   
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das coincidencias e 
diferenzas atopadas. 

sinal de identidade dun 
pobo a través da 
identificación de 
elementos lingüísticos de 
noso na literatura de 
tradición oral e no xénero 
humorístico. 
Coñece as linguas que se 
falan en Galicia. 
Coñece os territorios que 
forman    parte da 
comunidade lusófona. 
 

x  
 
x 

 
X 
 
 
 

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

Sabe describir e analizar a 
situación sociolingüística 
do seu medio, tanto nos 
debates orais como na 
escrita. 

Primeiro e segundo 
trimestre 

Identifica os procesos de 
consolidación das linguas e 
a súa presenza en todas as 
manifestacións do ser 
humano. 
Sabe facer o mapa 
xeográfico e lingüístico de 
Galicia e o galego. 
Distingue audicións ou 
cancións en portugués, 
portugués do Brasil, 
crioulo e galego. 
Sabe debuxar o mapa da 
lusofonía. 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
x 

   

LGB1.5.1. Consulta os 
medios de información 
dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e 
incorporalos ás súas 
producións. 

Visualización dos 
arquivos 
correspondentes 

Ao longo dos tes 
trimestres Coñece a realiadade 

lingüística e 
sociolingüística do estado 

x x x x x x x x x x x x 

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

Visualización dos 
arquivos 
correspondentes 

Ao longo dos tres 
trimestes 

É quen de definir e 
explicar os fenómneos 
sociolingüísticos que 
afectan o seu medio. 

            

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

Analiza a súa propia 
práctica lingüística e 
valora a importancia de 
contribuír á 
normalización da lingua 
galega. 
Autavaliación 

Ao longo dos tres 
trimestres 

Debuxa e sitúa no mapa 
do estado as linguas que 
se falan en cada territorio. 
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LGB1.6.2. Comprende, 
interpreta e rexeita os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia da 
lingua galega. 

Coñece e identifica os 
principais prexuízos 
lingüísticos. Observación 
do seu uso ou da súa 
actitude cara a eles. 

Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de delimitar os 
prexuízos lingüísticos 
presentes no seu contexto 
familiar. 

            

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

Autoavaliación. 
Avaliación oral por medio 
da observación e 
conversas específicas. 

Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de vencer eses 
prexuízos e mudar a súa 
actitude, participando 
activamente na aula e nas 
actividades que se realicen. 

             

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

Avaliación continua deses 
textos nas intervencións 
na aula. 

Ao longo dos tres 
trimestres 

 

             

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). 

Compara textos literarios 
e non literarios e describe 
as súas diferenzas e 
similitudes. 
Diferencia textos dos tres 
grandes xéneros a partir  
dos seus trazós 
característicos máis 
xerais. 

Primeiro e segundo 
trimestre 

É quen de participar nunha 
lectura guiada de distintas 
obras ou fragmentos de obras 
literarias e extraer conclusións 
como lector. 

             

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

Coñece e identifica os 
principais recursos 
estilísticos 

Ao longo dos tres 
trimestres 

Sabe explicar as diferencias 
entre un texto literario e un 
non literaio. 
É quen de explicar a que 
xénero pertencen e por que  
distintos textos ou fragmentos 
que se lle presenten. 

x x x x x x x       

LGB1.7.4. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico rico 
e variado. 

Escribe textos sinxelos 
con intención estética 
servíndose dos 
coñecementos 
adquieridos 

Ao longo dos tres 
trimestes Sabe recoñecer nun texto os 

recursos estilísticos máis 
básicos. 

x x x x x x x       

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

Valoración nos debates 
establecidos na aula 

Ao longo dos tres 
trimestres. É quen de construír os seus 

propios textos creados con 
intención estética. 
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LGB1.8.2. Cínguese ao 
tema, non divaga e atende 
ás instrucións da persoa 
moderadora nos debates e 
coloquios. 

Observación na aula Ao longos dos tres 
trimestres 

              

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

Avaliación dos mesmos Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Análise da súa expresión 
oral 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Observación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

              

LGB1.9.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias do nivel formal ás 
súas producións orais. 

Observación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Observación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de diferenciar niveis  e 
rexistros lingüísticos 

  x x x         

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. 

Observación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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. 

Valoración da súa 
espontaneidade 
expresiva 

Ao longo dos tres 
trimestres 
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LGB1.10.2. Desenvólvese 
correctamente en 
situacións da vida cotiá 
que implique solicitar 
unha información ou un 
servizo. 

 

Simulación de situacións 
na aula e avaliación da 
súa resposta 

Ao longo dos tes 
trimestres 

              

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

Exercicios na aula Ao longo dos tres tres 
trimestres 

              

LGB2.1.2. Recoñece a 
intencionalidade do 
emisor a partir de 
elementos 
contextuais explícitos. 

Avaliación a través das 
respostas do alumno aos 
exercicios 
correspondentes 

Primeiro trimestre É quen de entender o dobre 
sentido dos textos. 

x x            

LGB2.1.3. Reconstrúe o 
sentido global e compón o 
esquema xerarquizado 
das ideas. 

Prácticas na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Exercicios específicos na 
auala 

Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de utilizar 
correctamente un dicionario e 
demostra co léxico que o utiliza 
asiduamente 

             

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

Prácticas regulares na 
clase 

Primeiro trimestre  x x            

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. 

Aplica correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 
Analiza e usa 
correctamente a 
puntuación de acordo coa 
cohesión textual. 
Recoñece as categorías 
gramaticais. 
Sabe establecer 
concordancias nos seus 
textos. 
Coñece os principios 
básicos que rexen a 
sintaxe. 
Entende as modalidades 
comunicativas. 

Ao longo dos tres  
trimestres. 
 
 
Ao longo dos tres 
trimestres. 
 
 
Ao longo dos tres 
trimestres. 
 
 
Terceiro trimestre 

 x x x x x x x x x x x x  
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LGB2.1.7. Contrasta os 
contidos analizados cos 
coñecementos propios, 
antes e despois da lectura. 

Observación na aula AO longo dos tres 
trimestres 

 x x x x x x x x x x x x  

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. 

Demostración na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de interpretar e 
sintetizar os textos habituais da 
vida cotiá 

             

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

Exercicios específicos en 
clase e probas periódicas 

Ao longo dos tres 
trimestres 

 x x x x x x x x x x x x  

LGB2.4.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza 
textos propios da vida 
educativa: webs 
educativas, información de 
dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en distintos 
soportes. 

Exercicios específicos en 
clase e probas periódicas 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Observación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Presentación de arquivos 
que así o demostren 

Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de facer buscas en 
medios dixitais e analóxicos e 
tirar a información precisa para 
os traballos que se lle asignen 

             

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

Avaliación da súa actitde 
na aula en intervencións 
propias e/ou alleas que 
se dean na aula sobre 
calquera tema. 

Ao longo dos tres 
trimestres 
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LGB2.6.2. Identifica e evita 
o uso de expresións 
habituais que evidencian 
 prexuízos de distinta 
natureza: relixiosos, raciais 
e sexistas. 

Observación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Lecturas en voz alta na 
clase. 

Ao longo dos tres 
trimestres 

 x x x x x x x x x x x x  

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

Lecturas en voz alta na 
clase. 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Realización de gravacións Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Observación na clase Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Observación na 
produción dos textos 
orais e avaliación nas 
probas escritas 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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. 

Avaliación mediante 
probas escritas e 
exercicios de redacción 

Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de utilizar nas súas 
producións textuais elementos 
lingüísticos e discursivos 
esenciais para a cohesión das 
ideas. 

             

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). 

Avaliación en toda a 
produción escrita que 
reaice o alumno ao longo 
do curso 

Ao longo dos tres 
trimestres 

Puntúa correctamente os seus 
escritos 

x x x x x         

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

Avaliación nas probas 
escritas 

Ao longo dos tres 
trimestres 
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LGB2.9.1. Produce textos 
propios das relacións 
sociais: notas, cartas, 
avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

Realización de exercicios 
na clase e avaliación dos 
mesmos 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Exercicios escritos 
específicos 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

LGB2.10.2. Coñece a 
estrutura do xornal 
(seccións e xéneros) e os 
elementos paratextuais 
que acompañan as 
noticias. 

Avaliación na aula 
mediante a lectura de 
xornais en distintos 
soportes 

Segundo e terceiro 
trimestre 

       x x x x x x  

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

Exercicios de redacción Ao longo dos tres 
trimestres 

Ser quen de redactar distintos 
tipos de textos respectando as 
súas características 

             

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

Traballos e probas 
escritas 

Segundo e terceiro 
trimestre 

É quen de manexarse con 
soltura na diferente tipoloxía 
textual 

     x x x x x x x  

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

Observación da súa 
produción escrita 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

LGB2.13.2. Emprega os 
correctores ortográficos 
para resolver dúbidas e 
revisar a ortografía. 

Análise dos escritos 
entregados en formato 
dixital 

Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de utilizar con eficacia 
os correctores ortográficos na 
produción dos textos en 
formato dixital 

             

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

Observación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 
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LGB2.14.2. Acepta o erro 
como parte do proceso de 
aprendizaxe e mostra unha 
actitude positiva de 
superación. 

Oservación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Valoración na súa 
expresión oral e nos 
escritos que entregue ao 
longo do curso 

Ao longo dos tres 
trimestres 

Adquisición de vocabulario 
específico ao longo do curso e 
o seu uso nas súas producións 
textuais e exercicios 

             

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

Observación na auala da 
súa oralidade 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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. 

Observación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

              

LGB3.4.1. Aplica 
correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

Avaliación oral e escrita Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de se expresar 
correctamente no noso 
estándar lingüístico 

             

LGB3.4.2. Aplica 
estratexias para a 
corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica 
dos textos. 

Observación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Ana´lise na produción 
escrita do alumnado ao 
longo do curso 

Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de puntuar 
correctamente os textos que 
produce 

             

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. 

Probas escritas e exercios Ao longo dos tres 
trimestres 

É quen de recoñecer e explicar 
as categorías gramaticias 

x x x x x x x x x x x x  

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

Probas escritas e exrcicios Segundo e terceiro 
trimestre 

É quen de recoñecer e explicar 
as referencias deícticas 
persoais 

     x x x x x x x  

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

Probas escritas e 
exercicios 

Segundo e terceiro 
trimestres 

Identifica os conectores 
textuais 

     x x x x x x x  
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máis comúns, en particular 
os temporais e 
explicativos. 

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

Avaliación dos textos 
producidos 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Probas escritas e 
exercicios 

Terceiro trimestre Sabe analizar sintacticamente        x x x x x  

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

Probas escritas Primeiro trimestre Coñece as modalidades 
oracionais 

x x            

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

Autoavaliación e 
avaliacións grupais 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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. 

Traballos en grupo Ao longo dos tres 
trimestres 

              

LGB3.13.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos 
de ámbito contextual, 
textual, oracional e da 
palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, 
para mellorar a 
comprensión e produción 
dos textos traballados en 
calquera das outras. 

Probas e textos escritos Ao longo dos tres 
trimestres 
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LGB4.1.1. Valora a lingua 
como instrumento co cal 
se constrúen todos os 
saberes e como medio de 
relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo a través da 
identificación de 
elementos lingüísticos de 
noso na literatura de 
tradición oral e no xénero 
humorístico. 

Observación na aula Ao  longo dos tres 
trimestres 

              

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

Probas orais e escritas Segundo e terceiro 
trimestre 

Identifica as linguas que se 
falan en Galicia 

       x x x x x  

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

Mapas e probas escritas Segundo e terceiro 
trimestre 

Coñece a lusofonía        x x x x x  

LGB4.1.4. Coñece recursos 
en rede de lecer (literatura 
de tradición oral, música e 
xogos) en lingua galega 
adaptados á súa idade. 

Buscas activas na rede Ao  longo dos tres 
trimestres 

              

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. 

Probas escritas e debates 
orais na aula 

Segundo e terceiro 
trimestre 

É quen de explicar a situación 
sociolingüística de Galicia 

       x x x x x  

LGB4.2.2. Coñece e valora 
os antropónimos galegos. 

Observación na aula Terceiro trimestre           x x x  

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

Observación na aula Terceiro trimestre               

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

Probas escritas Terceiro trimestre           x x x  

LGB4.5.1. Coñece o que é 
un prexuízo. Detecta e 
analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos 
cara ao galego na súa 

Observación oral e 
probas escritas 

Terceiro trimestre É quen de identificar e definir 
os prexuízos 

         x x x  
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práctica lingüística e na do 
seu contorno. 

LGB4.6.1. Aprecia as 
variantes diatópicas do 
galego como símbolo de 
riqueza lingüística e 
cultural. 

Debates na aula Terceiro trimestre Coñece as principais 
variedades dialectais do galego 

         x x x  

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

Observación na aula Terceiro trimestre           x x x  

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

Probas escritas e traballo 
con mapas e gravacións 
dialectais 

Terceiro trimestre           x x x  

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

Compara textos literarios 
e non literarios e describe 
as súas diferenzas e 
similitudes. 
Diferencia textos dos tres 
grandes xéneros a partir 
dos seus trazós 
característicos máis xerai 
Traballo da obra de 
lectura trimestral 
obrigatoria 

Segundo e terceiro 
trimestres 

Compara textos literarios e non 
literarios e describe as súas 
diferenzas e similitudes. 
Diferencia textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos 
seus trazós característicos máis 
xerai 
Traballo da obra de lectura 
trimestral obrigatoria 

      x x x x x x  

LGLB5.2.1. Compara textos 
literarios e non literarios e 
describe as súas diferenzas 
e similitudes. 

Probas escritas Segundo e terceiro 
trimestres 

       x x x x x x  

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

Probas escritas Segundo e terceiro 
trimestres 

Coñece os principais xéneros 
literarios e as súas 
características definitorias 

      x x x x x x  

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. 

Observación na aula Ao longo dos tres 
trimestres 

 x x x x x x x x x x x x  
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LGLB5.4.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade 
dos elementos formais 
básicos. 

Observación na aula con 
lecturas en voz alta 

Ao longo dos tres 
trimestres 

 x x x x x x x x x x x x  

LGLB5.5.1. Le dramatizada 
e comprensivamente, 
visiona pezas teatrais e 
aprecia os seus 
compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

Observación na aula con 
lecturas en voz alta 

Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Exercicios escritos Ao longo dos tres 
trimestres 

              

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

Probas escritas Terceiro trimestre           x x x  

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

Prácticas na aula Terceiro trimestre Coñece as características do 
cómic 

         x x x  

LGLB5.7.3. Describe e 
caracteriza os trazos 
definitorios básicos da 
canción como linguaxe 
artística. 

Probas escritas Terceiro trimestre           x x x  

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

Avaliación na aula 
mediante a escoita e 
reprodución de exemplos 
do xénero 
Traballos expositivos 

Terceiro trimestre Identifica os trazos da canción          x x x  

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. 

Visita á Biblioteca do 
centro e demostración 
práctica 

Ao longo dos tres 
trimestres 
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4.2.2º ESO 
 
 Dado que a aprendizaxe dunha lingua está sustentada basicamente na adquisición e desenvolvemento progresivo dunha serie de coñecementos 
distrubuídos nos distintos planos de análise lingüística, a recuperación dos estándares non desenvolvidos no curso anterior realizarase gradualmente ao 
longo do presente curso, partindo de cero na abordaxe dos mesmos pero chegando a un maior desenvolvemento do esixido no curso anterior . Temos que 
ter en conta que é habitual que nos currícula das distintas linguas se repitan estándares, polo que a súa recuperación é relativamente sinxela, razón tamén 
que xustifica, como se verá posteriormente, os sistemas de recuperación e avaliación de materias pendentes fixados polo noso departamento. 
 

BLOQUES  ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

BLOQUE 1 Comunicación oral. Escoitar e falar     

 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). 

Traballo de comparación e 
recoñecemento de 
diferentes textos e 
producción propia 

Terceiro trimestre Comprende, 
frecuentemente, 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. 

Esquemas e resumos de 
audicións 

 terceiro trimestre Pode contar de maneira moi 
xeral o esencial oral e escrito  

 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. 

Cuestionario Os tres trimestres Tenta recoñecer, 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 aprendizaxe con 
progresiva autonomía. 

Observación na clase Os tres trimestres Trata de escoitar e ler con 
atención as instrucións 

 

        

 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, 

 Observación de debates 
e intercambio de opinións 
na clase 

Os tres trimestres  Coñece e trata de usar as 
normas que rexen a 
cortesía na comunicación 
oral 
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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. 

Observación da evolución e 
mellora no uso 

Os tres trimestres 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. 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. 

Cuestionarios orais e 
escritos 

2º trimestre Sabe globalmente a iea 
principal 

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

Utilización dos xornais 
dixitais 

2º trimeste  

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

Debates Os tres trimestres  Reflexiona sobre as 
mensaxes e usos lingüísticos 
que levan implícitos 
prexuízos e discriminacións. 

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

 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. 

 Observación da evolución e 
mellora no uso 

Os tres trimestres Recoñece algún erro 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. 

Visualización de prexuízos 
alleos 

Os tres trimestres Reflexiona sobre 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. 

Audición persoas da 
contorna 

Os tres trimestres Repara nalgún trazo da 
variante da zona 

 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. 

Observación da utilización da 
lingua na aula. Propiciar 
conversas de temas variados 

Os tres trimestres Pon interese en producir 
textos orais en galego,aínda 
con erros 

 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 

Observación da utilización da 
lingua na aula 

Os tres trimestres Pon interese en corrixir os 
erros nas producións orais. 
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vogais, n velar e fonema fricativo palatal 
xordo). 

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

Observación da utilización da 
lingua na aula 

Os tres trimestres Pon interese en saber o 
significado e empregar 
fraseoloxía que vaia 
aparecendo na clase 

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

Observación da utilización da 
lingua na aula 

Os tres trimestres Pon interese en saber o  
significado das palabras  e 
incluílas no seu discurso 

 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 

Traballos para os que teñan 
que procurar información 
dixital 

Os tres trimestres Consulta os medios de 
información dixitais para 
seleccionar, con axuda, 
contidos relevantes e 
incorporalos ás súas 
producións 

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

Pequenas presentacións en 
Power Point 

Os tres trimestres  Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis 
claras e atractivas 
visualmente 

 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. 

Debates con preparación 
previa 

Os tres trimestres  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. 

Debates con preparación 
previa 

Os tres trimestres 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. 

Coloquio sobre a lectura 
trimestral 

Os tres trimestres Expresa e compara con 
compañeiras/os a súa 
opinión sobre unha obra de 
lectura. 

 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. 

Exposicións con guions 
previos que deben entregar 

Os tres trimestres 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. 

Observación da práctica Os tres trimestres Tenta autocontrolarse para 
mellorar a súa exposición 
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 LGB1.9.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias do nivel formal nas prácticas 
orais da lingua.  

Observación da práctica Os tres trimestres  Incorpora progresivamente 
algunha palabra propia do 
nivel formal nas prácticas 
orais da lingua.  

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

Observación da práctica Os tres trimestres  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. 

Observación da práctica Os tres trimestres  Recoñece algúns erros  nos 
discursos orais propios e 
alleos e trata, 
progresivamente, de 
evitalos. 

 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. 

Observación da práctica Os tres trimestres . 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. 

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

 Dramatizacións de casos 
simulados 

 Terceiro trimestre Trata de desenvólvese  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. 

Dramatizacións de casos 
simulados  

Os tres trimestres Ten interese en coñecer e 
utilizar 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. 

cuestionario Os tres trimestres Localiza algunha similitude e 
diferenza entre discursos 
formais e espontáneos 

BLOQUE 2 Comunicación 
escrita. Ler e escribir 

      

 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. 

Elaboración de  esquemas e 
resumos  para entregar 

Os tres trimestres Analiza e sintetiza, aínda con 
erros, 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 

Utilización de dicionarios na 
clase e na casa 

Os tres trimestres Busca o significado do léxico 
descoñecido a partir do 
contexto, ou usa dicionarios  
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contextualizar as acepcións. 

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

Cuestionario Os tres trimestres  Identifica a idea principal e 
aalgunha secundarias 

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

Cuestionario Os tres trimestres  

 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. 

Pequenas encomendas de 
procura de información 

Os tres trimestres Compila información dunha 
maneira guiada para 
comprender e ampliar o 
coñecemento das mensaxes. 

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

Posta en común na clase do 
que parten e ao que chegan. 

Os tres trimestres Contrasta os contidos dos 
textos analizados cos 
coñecementos propios, 
antes e despois da lectura 

 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. 

Creación e análise de 
diversos textos 

Os tres trimestres 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.  

Verificación por observación 
e cuestionario 

1ºe 2º trimestre Comprende instrucións 
escritas sinxelas que lle 
permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá. 

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

Observación das normas do 
centro, xogos na aula e 
traballo con avisos escolares 
varios. 

1º trimestre   Comprende e interpreta 
normas de convivencia, 
regras de xogos, 
correspondencia escolar. 

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

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

Traballo con xornais Tres trimestres Comprende e interpreta  
mínimamente textos propios 
dos medios de comunicación 
(noticias). 

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

Traballo con xornais Tres trimestres Localiza a información 
destacada de textos propios 
dos medios de 
comunicación: portadas e 
titulares. 

 B2.4. Comprender e interpretar en formato 
papel ou dixital, textos propios da vida 

 LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos 
propios da vida educativa, especialmente, os 

Procura de textos para 
información 

Tres trimestres Comprende  mínimamente 
textos propios da vida 
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educativa, especialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 

instrutivos e expositivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

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. 

Comparación de textos Tres trimestres  Identifica algunhas 
características específicas de 
todo tipo de textos nos que 
se expoñan feitos e se 
expliquen ideas e conceptos 
das distintas materias 
curriculares. 

 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. 

Observación na clase Tres trimestres  Utiliza, de forma guiada, 
diversas fontes de 
información e integra os 
coñecementos adquiridos  
discursos 

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

Utilización de dicionarios na 
clase e casa 

Tres trimestres Coñece e utiliza 
ocasionalmente 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. 

Utilización da biblioteca do 
centro 

Tres trimestres Coñece o funcionamento da 
bibliotecas biblioteca do 
centro 

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

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

Análise e reprodución de 
mensaxes 

Tres trimestres Detecta mensaxes que 
transmiten prexuízos  

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

Análise textos Tres trimestres 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. 

Análise textos Tres trimestres  Intrersase por buscar súa 
propia interpretación sobre 
o significado dun texto, 
aínda que estea errada. 

 LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. Uso diario de aula Tres trimestres Respecta as opinións dos 
demais. 

 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 

Lectura na aula Tres trimestres Intenta ler e en voz alta 
mellorando a dicción, 
entoación e ritmo  
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función da mensaxe. 

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

Gravación na aula 3º trimestre Usa recursos audiovisuais 
para rexistrar a voz. 

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

 LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para 
ordenar as ideas e estruturar o texto. 

Esquema para entregar Tres trimestres Elabora esquemas sinxelos 
para ordenar as ideas e 
estruturar o texto. 

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

Exercicios de cambio de 
rexistro 

Tres trimestres 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).  

Valoración nos textos 
escritos 

Tres trimestres . Utiliza algún 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) 

Valoració nos textos escritos Tres trimestres 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. 

Utilización de borradores  Tres trimestres 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. 

 Observación da utilización 
en pequenos traballos na 
aula 

Tres trimestres Usa de maneira guiada 
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. 

Observación da utilización 
en pequenos traballos na 
aula 

Tres trimestres Complementa de maneira 
guiada  as producións con 
elementos textuais e 
paratextuais: ilustracións e 
gráficos 

 B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, 
textos propios da vida cotiá e das relacións 

 LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá 
e das relacións persoais: diarios, cartas 

Produción de textos 
propios do xénero 

Tres trimestres .Produce, aínda co erros, 
textos propios da vida 
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sociais: diarios, cartas persoais, avisos, 
solicitudes e participación en foros. 

persoais, avisos, solicitudes e participación en 
foros. 

cotiá e das relacións 
persoais: diarios, cartas 
persoais, avisos, 
solicitudes e participación 
en foros. 

 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). 

Produción de textos propios 
do xénero 

Terceiro trimestre  Tenta reproducir, en 
soporte impreso ou dixital, 
textos propios dos medios de 
comunicación a partir dun 
modelo (noticias). 

 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. 

Produción de textos 
propios do xénero 

Tres trimestres Produce,  aínda con 
fallos,en formato papel ou 
dixital, textos de carácter 
educativo: cuestionarios, 
resumos, informes de 
tarefas, descricións e 
explicacións sobre 
contidos das materias 
curriculares 

 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. 

Produción de textos 
propios do xénero 

Tres trimestres 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. 

Traballo libro de lectura Tres trimestres Sintetiza e resume 
narracións e descricións 
intentando non parafrasear 
o texto resumido. 

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

 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. 

Observación utilización na 
aula 

Tres trimestres  Usa técnicas, de maneira 
guiada, de tratamento 
textual coas TIC: 
procesadores de texto, 
programas de presentación, 
dicionarios electrónicos, e 
correctores para textualizar 
e revisar e mellorar os 
escritos 

 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. 

cuestionario Tres trimestres  

BLOQUE 3 Funcionamento       
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da lingua 

 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. 

Observación na aula Tres trimestres Ten interese en ampliar o 
vocabulario  para expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación 
comunicativa. 

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

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

Audicións 1º, 2º trimestre  Ten interese en recoñecer e 
pronunciar  os fonemas 
propios da lingua galega. 

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

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

Utilización na aula e na casa Tres trimestres Obtén, de xeito 
progresivamente autónomo, 
información lingüística de 
todo tipo en dicionarios, en 
diferentes soportes, e 
noutras obras de consulta 

 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. 

 Textos para crear,  
transformar e corrixir 

 Tres trimestres    Completa e transforma  
textos orais ou escritos  
tentando atender ás normas. 

 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. 

Corección dos textos escritos Tres trimestres Tenta aplicar correctamente 
as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

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

Observación das correccións 
propias no uso na clase 

Tres trimestres Pon interese en corrixir 
lingüística, gramatical e 
ortográficamente os textos. 

 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. 

Observación das correccións 
propias no uso na clase 

Tres trimestres Pon intrese  en mellorar o 
uso da puntuación para a 
cohesión textual 

 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. 

Textos propios Tres trimestres Coñece e utiliza, aínda con 
erros, 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.  

 Exercicios de creación Tres trimestres Trata de utilizar con 
creatividade os recursos da 
lingua 

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

 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 

 Produción de textos, 
exercicios de recoñecemrnto 

Tres trimestres Usa distintos tipos de 
conectores de espazo, 
oposición, contraste, así 
como os mecanismos 
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interna. cohesión a un texto. gramaticais e léxicos de 
referencia interna que lle 
proporcionan cohesión a un 
texto 

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

Textos propios Tres trimestres Utiliza os elementos 
lingüísticos para a cohesión 
interna. 

 

        

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

 LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e correcta 
atendendo aos compoñentes sintácticos.  

Textos propios, exercicios de 
corrección 

Tres trimestres Completa, transforma e 
elabora enunciados 
tentando corrixir erros 
sintácticos 

 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. 

Cuestionarios e observación 
na aula 

Tres trimestres Tenta recoñecer   erros nas 
producións orais e escritas 
propias e alleas a partir da 
avaliación e autoavaliación, 
propondo solucións para a 
súa mellora 

 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. 

Proxecto proposto no curso, 
grupo de teatro, clube de 
lectura e outros. 

Tres trimestres Participa, de maneira guiada, 
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. 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. 

Avaliación da utilización 
lingüística en materias ou 
actividades en lingua galega 

Tres trimestres 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       
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sociedade 

 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.  

Textos sobre diferentes 
linguas 

Tres trimestres Comeza a valorar a lingua 
como vehículo de saber e 
identidade 

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

Cuestionarios, identificación 
de situación reais ou 
inventadas 

 1º e 2º trimestre 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. 

 Cuestionario 2º trimestre 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. 

cuestionario 2º trimestre Coñece algunhas 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.  

Mapas 1º e 3º trimestre Coñece a relación de Galicia 
coa comunidade lusófona  

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

Procura na rede 1º e 3º trimestre . Coñece recursos en rede de 
lecer (literatura de tradición 
oral, música e xogos) e 
educativos en lingua galega 
adaptados á súa idade e 
compáraos con outros 
similares da lusofonía. 

 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. 

Análise de datos que 
procuran na rede 

 3 trimestres Compara datos simples da 
situación sociolingüística  do 
seu contorno (concello e 
comarca), coa situación 
doutros contextos e analiza 
as diferenzas. 

 LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos 
galegos. 

Traballo guiado de de 
toponimia 

2º e 3º trimestre Coñece e valora os 
topónimos galegos 

 B4.3. Coñecer as principais iniciativas 
normalizadoras no ámbito educativo, adquirir 
vínculos positivos cara ao uso do galego e 

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

Dar a coñecer o grupo de 
dinamización 

1º  trimestre Coñece  iniciativas 
normalizadoras no  seu 
centro 
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asumir a importancia da contribución 
individual no desenvolvemento da lingua 
galega. 

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

Debates 3 trimestres  

 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. 

Analizar textos sixelos de 
leis 

 3º trimestre  Coñece algunha lei que 
regula a utilización do 
galego e a súa promoción 
no ámbito educativo e 
local. 

 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. 

Comparación de opinións 
procuradas na rede 

2º trimestre Coñece o que é un prexuízo. 
Detecta e analiza prexuízos 
lingüísticos 

 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. 

Cuestionario  3º trimestre  

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

Produción e comparación de 
textos 

 3º trimestre  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. 

Comparación de textos  3º trimestre Sabe o que é a variedade 
estándar da lingua galega  

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

Audicións textos   
variiedades 

3 trimestres Rexeita os prexuízos sobre as 
variedades dialectais  

BLOQUE 5  Educación 
literaria 

      

 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. 

Libro de lectura trimestral Tres trimestres . 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 o uso estético da linguaxe 
nos textos literarios. 

Textos diferentes xéneros 
para recoñecer e describir 

Tres trimestres Recoñece o uso dos 
elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de 
vista empregado e o uso 
estético da linguaxe nos 
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textos literarios 

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

 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. 

Traballo creación  lúdica 
depoemas 

Recoñecemento recursos e 
temática 

Tres trimestres Le  comprensivamente, 
recita 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. 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. 

Traballo co libro de lectura 
trimestral 

Tres trimestres 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. 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. 

Pequenas dramatizacións na 
aula de teatro 

Comparación de textos 

Tres trimestres Dramatiza,  le 
comprensivamente, visiona 
pezas teatrais e recoñece os 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

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

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

Textos de diferentes xéneros 
, táboa semellanzas 
diferenzas 

Tres trimestres 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. 

Textos de diferentes 
subxéneros , táboa 
semellanzas diferenzas 

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

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

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

Libro trimestral, outros 
textos 

Tres trimestres  

Analiza textos literarios, de 
maneira guiada, identifica os 
trazos dos subxéneros e a 
lgúns recursos retóricos 

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

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

Textos lúdicos de creación Tres trimestres Escribe textos de intención 
estética tratando de meter 
algún recurso visto 
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4.3.3º ESO 
 
 Aplicaremos de novo o sistema de contidos progresivos desenvolvido para o curso anterior a este nivel educativo. Ao longo dos primeiros quince ou 
vinte días de clase, coincidindo co período de preavaliacións, faremos un reforzo dos contidos máis importantes que se puideran ver afectados pola 
remodelación da programación o curso pasado ou que teñen un menor desenvolvemento no currículo de terceiro. Valorado ese grao de adquisición, iremos 
introducindo os estándares específicos coa profundidade que se esixe. 
 
 

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. 

Exercicios de lectura comprensiva na 
aula. 
 

1º, 2º e 3º trimestres Le fluidamente en voz alta e para si e é 
quen de explicar con coherencia a 
esencia do lido. 
É quen de ler entreliñas. 

LGB1.3.2. Recoñece a intención 
comunicativa dos textos. 

Observación das regras en debates orais 
realizados na aula. 

1º,2º,3º trimestres 
É quen de explicar o contido dun texto 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos 
argumentos. 

Valoración das exposicións realizadas 
atendendo aos recursoso utilizados e a 
corrección no uso dos mesmos e a 
calidade do resultado final. 

1º,2º,3º 
Sabe expoñer un power point sobre un 
tema traballado previamente. 

LGB1.4.1. Identifica a intención 
comunicativa, a tese e os argumentos 
dos debates, relatorios e mesas 

Avaliación oral 
1º e 2º trimestres É quen de producir os seus propios 

discursos sobre temas sinxelos 
incorporando o léxico adquirido. 

traballados na aula. traballados na aula. 

 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. 

cuestionario 3º trimestre Identifica algún trazo básico 
da linguaxe cinematográfica. 

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

Visionado secuencias 3º trimestre  

 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. 

Traballo na biblioteca Tres trimestres Sérvese, seguindo unhas 
pautas orientadoras, dos 
fondos e recursos que ofrece 
a biblioteca do centro 
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redondas dentro do ámbito educativo e 
elabora un esquema ou resumo. 
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). 

Demostración en debates e parladoiros 

1º,2º e 3º trimestres 

É quen de participar nun debate con 
corrección e orde, respectando os 
restantes contertulios. 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar 
os contidos de exposicións formais ou 
informais breves. 

Valoración dos traballos e actividades 
realizados na aula. 
Valoración do traballo realizado nas 
saídas á biblioteca. 
Avaliación dos traballos realizados na 
aula de informática atendendo ao seu 
contido, presentación, estruturación, 
fontes…e corrección ortográfica e 
gramatical. 

Todos os trimestres É quen de entender os textos habituais 
da vida cotiá e educativa. 
É quen de facer unha busca guiada en 
distintas fontes e soportes. 
Sabe estruturas os textos de produción 
propia. 
Ao construír os seus propios textos 
revisa os aspectos ortográficos, 
morfolóxicos, sintácticos e tipográficos 
do mesmo. 
Sabe extraer información de 
enciclopedias, webs especializadas…. 
Identifica correctamente textos 
pertencentes a tipoloxías textuais 
diferentes. 
 

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

Observación nas intervencións na aula 

Todos os trimestres Elabora textos  ou corrixe textos alleos 
adaptándoos a diferentes situacións 
comunicativas. 
Produce textos ou distingue en textos 
alleos as distintas tipoloxías e respecta o 
uso correcto das diversas categorías 
gramaticais. 
Demostra a asimilación correcta dos 
procedementos de creación de palabras 
mediante a análise dos seus 

LGB1.8.5. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 

Observación nas intervencións na aula 

Todos os trimestres Elabora textos orais ou corrixe textos 
alleos adaptándoos a diferentes 
situacións comunicativas. 
Produce textos ou distingue en textos 
alleos as distintas tipoloxías e respecta o 
uso correcto das diversas categorías 
gramaticais. 
Demostra a asimilación correcta dos 
procedementos de creación de palabras 
mediante a análise dos seus 
compoñentes e mediante a creación 
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propia. 
Elabora textos correctamente 
estruturados e sinala nos mesmos as 
diferentes partes que configuran o seu 
corpo. 

LGB1.9.1. Participa en conversas 
informais nos que intercambia 
información e expresa a súa opinión. 

Observación nas intervencións na aula 
Todos os trimestres 

Acada soltura expresiva 

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

Observación nas intervencións na aula 
Todos os trimestres 

 

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de 
tratamento e as regras de cortesía 
axeitadas ao destinatario e á situación 
comunicativa. 

Proba escrita con exemplos claros. 
Debates e parladoiros 

Todos os trimestres 
É quen de  participar ordenadamente en 
debates parladoiros. 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou 
exposicións educativas sinxelas. 

Descrición oral ou escrita das mesmas. 
Todos os trimestres 

É quen de facer exposicións 

LGB1.10.1. Consulta os medios de 
información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás 
súas producións. 

Traballos na clase que precisen esta 
metodoloxía 

Todos os trimestres 
É quen de enumerar e explicar as ditas 
iniciativas. 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer 
as súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

 

Traballos na clase que precisen esta 
metodoloxía 

Todos os trimestres É quen de manexar con soltura as 
ferramentas que as TICs poñen ao seu 
dispor 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do 
contido dos textos: subliñados, 
esquemas e resumos. 

Traballos na clase Todos os trimestres 

 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e 
organización da información: táboas, 
cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

Traballos na clase Todos os trimestres 
 

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

Aplicación aos seus traballos e 
exposicións 

Todos os trimestres 
É quen de construír un discurso 
coherente respectando as regras 
gramaticais básicas 

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

Aplicación aos seus traballos e 
exposicións 

Todos os trimestres É quen de participar nunha lectura 
guiada de distintas obras ou fragmentos 
de obras literarias e extraer conclusións 
como lector, situándoas no período ao 
que corresponden. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos 
propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos.  

Realización e entrega de resumos e 
esquemas sobre diversos temas. 
Entrega puntual e correcta dos exercicios 
anteriores. 

Todos os trimestres 
Sabe explicar as direrencias dos distintos 
tipos de textos. 
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Lectura obrigatorio do libro escollido e 
valoración do traballo realizado sobre o 
mesmo. 

LGB2.2.2. Identifica os trazos 
característicos dun escrito (tipografía, 
distribución de espazos e escollas 
léxicas) coa tipoloxía textual 
(convocatoria, actas de reunión e 
regulamentos). 

Avaliación dos traballos e probas 
específicas 

Todos os trimestres 

Sabe elaborar textos atendendo ás 
particularidades dos mesmos 

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

Exercicios específicos na clase 
Lectura global dun xornal 
Elaboración de textos pertencentes ás 
diversas partes 

Segundo trimestre 
É quen de construír os seus propios 
textos creados con intención estética. 

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

Exercicios específicos na clase 
Lectura global dun xornal 
Elaboración de textos pertencentes ás 
diversas partes 

Segundo trimestre É quen de ler un xornal e identificar as 
súas partes e características 

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

Exercicios específicos na clase 
Lectura global dun xornal 
Elaboración de textos pertencentes ás 
diversas tipoloxías 

Segundo trimestre  

LGB2.5.2. Identifica a estrutura 
comunicativa das mensaxes escritas e a 
intención do emisor. 

Respostas breves sobre cuestións 
específicas 

Primeiro trimestre É quen de identificar as funcións da 
linguaxe e os elementos que interveñen 
na comunicación 

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

Buscas específicas na aula de 
informática e na Biblioteca do centro 

Todos os trimestres É quen de buscar e seleccionar 
información en todos os formatos 

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

Observación nas intervencións e 
debates na aula 

Todos os trimestres Sabe diferenciar e identificar prexuízos e 
a súa intención en distintos tipos de 
mensaxes 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído 
e respecta a fidelidade ao texto. 

Observación na aula Todos os trimestres  

LGB2.8.2. Respecta os patróns  fonéticos 
do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción e o 
ritmo axeitado á lectura do texto. 

Observación na aula Todos os trimestres  

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

Produción de textos específicos Todos os trimestres  

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso 
ou dixital, textos xornalísticos, 

Elaboración na clase en traballos en 
grupo 

Segundo trimestre  
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fundamentalmente, entrevistas, 
crónicas, reportaxes. 
LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso 
ou dixital, textos expositivos e 
explicativos sobre distintas materias 
curriculares elaborados a partir de 
información obtida en bibliotecas e 
outras fontes de información. 

Elaboración na clase en traballos en 
grupo 

Segundo trimestre  

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

Aplicación aos traballos que se lle pidan Todos os trimestres É quen de demostrar o dominio do 
estándar lingüístico na produción dos 
seus textos e traballos 

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

Aplicación aos traballos que se lle pidan Todos os trimestres ´É quen de manexar os correctores 
ortográficos e os procesadores de textos 
ou outras ferramentas ofimáticas na 
elaboración dos seus traballos 

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

Aplicación aos traballos que se lle pidan Todos os trimestres  

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

Aplicación aos traballos que se lle pidan Todos os trimestres  

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

Exercicios específicos e probas orais e 
escritas 

Todos os trimestres Coñece e é quen de explicar as 
diferentes categorías gramaticais e os 
seus usos 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os 
procedementos de creación de palabras. 

Exercicios específicos 
Probas escritas 

Todos os trimestres Coñece e aplica os procedementos de 
formación de palabras 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando 
os procedementos de creación. 

Exercicios específicos 
Probas escritas 

Todos os trimestres  

LGB3.4.1. Recoñece e usa 
adecuadamente a fonética da lingua 
galega. 

Observación na aula Todos os trimestres Identifica a nosa estrutura fonética e 
fonolóxica 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras 
fontes de consulta en diferentes 
soportes, resolven as súas dúbidas sobre 
o uso correcto da lingua e progresa na 
aprendizaxe. 

Observación na aula e nas probas 
escritas entregadas polo alumnado 

Todos os trimestres É quen de utilizar con corrección e 
eficacia un dicionario e os dicionarios on 
line e tradutores 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e 
escritos e respecta as normas 
gramaticais. 

Observación das intervencións e do 
material escrito entregado 

Todos os trimestres  
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LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar 
correctamente. 

Observación e comprobación nas probas 
entregadas 

Todos os trimestres Coñece os signos de puntuación e aplica 
as regras aos seus escritos 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos 
as funcións sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos que as 
desempeñan. 

Análise na clase, exercicios abundantes 
e probas escritas 

Terceiro trimestre Coñece os aspectos básicos da sintaxe 

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

Análise na clase, exercicios abundantes 
e probas escritas 

Todos os trimestres Coñece e usa os conectores e outros 
mecanismos de cohesión textual 

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

Elaboración de textos propios n aclase Todos os trimestres  

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

Observación na clase Todos os trimestres  

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. 

Participación nos traballos de clase. 
 

Todos os trimestres  

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

Observación na aula da súa actitude Todos os trimestres  

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

Probas escritas Segundo trimestre É quen de definir e explicar os 
fenómneos sociolingüísticos que afectan 
o seu medio. 

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

Observación na aula da súa actitude Segundo trimestre Identifica os procesos de consolidación 
das linguas e a súa presenza en todas as 
manifestacións do ser humano. 
Sabe facer o mapa xeográfico e 
lingüístico de Galicia e o galego. 
Distingue audicións ou cancións en 
portugués, portugués do Brasil, crioulo e 
galego. 
Sabe debuxar o mapa da lusofonía. 
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LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman 
parte da nosa familia lingüística. 

Localizar en mapas os territorios da 
lusofonía. 
Identificar mediante audicións  as 
linguas correspondoentes aos territorios 
estudados. 

Segundo trimestre 
É quen de delimitar os prexuízos 
lingüísticos presentes no seu contexto 
familiar. 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas 
normalizadoras da lingua galega. 

Probas escritas e parladoiros Segundo trimestre É quen de facer unha exposición da 
historia sociolingüística do galego desde 
a Idade Media até 1916. 
É quen de identificar nos textos o 
período histórico ao que pertencen. 
É quen de identificar, oralmente e por 
escrito, as distintas variantes do 
estándar lingüístico, producir textos nos 
que alternen e contrapoñelas á 
variedade estádar. 

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

Probas escritas e parladoiros Segundo trimestre É quen de facer unha exposición da 
historia sociolingüística do galego desde 
a Idade Media até 1916. 
É quen de identificar nos textos o 
período histórico ao que pertencen. 
É quen de identificar, oralmente e por 
escrito, as distintas variantes do 
estándar lingüístico, producir textos nos 
que alternen e contrapoñelas á 
variedade estádar. 

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

Observación na aula Todos os trimestres  

LGB4.4.1. Recoñece os principais 
elementos na orixe e formación da 
lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 

Probas escritas Todos os trimestres É quen de tracexar un cadro da 
formación do noso idioma 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos 
relevantes da historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

Probas escritas Todos os trimestres  

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos 
máis relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 

Probas escritas Todos os trimestres  

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias 
dos feitos máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

Probas escritas Todos os trimestres  
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LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, 
textos e información dos medios e das 
TIC, relacionados coa historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 

Observación na elaboración de traballos 
na clase 

Todos os trimestres  

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e 
autonómica que regula a  
utilización do galego e a súa promoción. 

Probas escritas e parladoiros Segundo trimestre É quen de identificar a lexislación en 
materia lingüística 

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

Observación na clase e debate Segundo trimestre  

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 
variedade estándar da lingua galega e 
valóraa como variante unificadora. 

Probas escritas e observación do uso 
oral 

Todos os trimestres Ë quen de identificar a variedade 
estándar do galego e saber o que 
implica 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as 
variedades dialectais e utiliza os trazos 
propios da súa zona. 

Observación na clase e debate Segundo trimestre Diferencia niveis e rexistros lingüísticos 
e sabe utilizalos en función das súas 
posibilidades 

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

Probas escritas Todos os trimestres Coñece basicamente a historia da nosa 
literatura 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente as distintas épocas e 
períodos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e sinala os seus 
principais trazos característicos. 

Probas escritas Todos os trimestres Coñece as particularidades de cada un 
dos seus períodos 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios 
razoados, textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916 para a súa lectura. 

Probas escritas Todos os trimestres Identifica a época á que pertencen 
distintos tipos de texto 

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

Probas escritas e prácticas orais na clase Todos os trimestres Le e entende textos pertencentes a 
distintos períodos da nosa historia 
literaria 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, 
textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, 

Probas escritas e exercicios na clase Todos os trimestres 
Sabe explicar as diferencias de cada 
período histórico da nosa literatura a 
través dos textos máis representativos. 
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cultural e sociolingüístico do período da 
literatura galega correspondente. 
LGLB5.2.4. Compara textos literarios 
dunha mesma época ou período ou de 
diferentes épocas e períodos atendendo 
aos seus principais contidos, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e 
pon todo en relación co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico da(s) 
época(s) ou do(s) período(s). 

Entrega de probas escritas. 
Exercicios de clase. 
Proba escrita onde teña que determinar 
razoadamente as partes dun texto. 
Aplicación aos textos de lectura na aula 
e avaliación das respostas aportadas 
polo alumnado. 

Todos os trimestres 

Sabe aplicar aos textos os elementos 
básicos de análise literaria. 

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

Probas escritas e exercicios na clase Todos os trimestres  

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

Observación das mesmas Todos os trimestres  

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

Elaboración de textos propios e orixinais Todos os trimestres É quen de crear ou recrear textos con 
finalidade estética 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 
escrita como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 

Observación na aula Todos os trimestres É quen de valorar a importancia social 
da literatura como fonte de 
comunicación e pracer 

 
 
 
4.4.4 4º ESO 
 
 Ao igual que nos restantes cursos de secundaria, os contidos correspondentes aos bloques de lingua serán abordados como contidos progresivos dos cursos 
anteriores, avaliados e traballados nunha preavaliación que servirá de diagnóstico para a abordaxe dos estándares do curso. Os estándares de literatura, dado que teñen 
entidade propia polo período que estudan serán abordados especificamente neste curso, a través de traballos e exposicións dos mesmos. 
 
 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global 
de textos orais dos medios de 
comunicación audiovisuais, identifica o 
propósito, a tese e os argumentos de 
noticias debates ou declaracións, 

Avaliación oral mediante debates e 
parladoiros 

Todo o curso É quen de tirar información coherente e 
relevante dos medios de comunicación 
audiovisuais  
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determina o tema e recoñece a 
intención comunicativa do/da falante. 
LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se 
estruturan as mensaxes orais, o tema, 
así como a idea principal e as 
secundarias. 

Avaliación na aula co seguimento do 
alumnado e a súa resposta a cuestións 
específicas 

Todo o curso É quen de sinalar o tema, as ideas 
principais e secundarias dun texto oral 

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

Seguimento na aula das diferentes 
actividades realizadas en distintos 
soportes 

Todo o curso É quen de ler entre liñas 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non 
verbais, en especial a imaxe (mensaxe 
icónica) e o son (diálogo, ruídos e 
música), en anuncios publicitarios ou 
outro tipo de comunicacións orais. 

Seguimento das diferentes actividades 
realizadas na aula 

Todo o curso É quen de analizar mensaxes non 
verbais 

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. 

Prácticas escritas na aula Todo o curso  

LGB1.5.1. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia 
e cohesión ao discurso. 

Avaliarase nas exposicións orais e 
escritas que realice o alumnado 

Todo o curso É quen de producir textos orais e 
escritos con coherencia e cohesión. 

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

Avaliación da actitude nos debates Todo o curso  

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. 

Avaliación nas exposicións orais e 
debates 

Todo o curso  

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

Observación na aula Todo o curso  

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

Observación na aula Segundo trimestre  

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

Avaliación das exposicións e debates 
que o alumnado realice na aula ao longo 
do curso 

Todo o curso É quen de facer intervencións correctas 
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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). 

Avaliación das exposicións e debates 
que o alumnado realice na aula ao longo 
do curso 

Todo o curso É quen de non cometer erros de 
colocación do pronome átono e ter 
unha fonética propia nas exposicións 
que realice. 

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

Avaliación das exposicións e debates 
que o alumnado realice na aula ao longo 
do curso 

Todo o curso É quen de expresarse con fraseoloxía 
propia e uso do infinitivo conxugado 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e variado. 

Avaliación das exposicións e debates 
que o alumnado realice na aula ao longo 
do curso 

Todo o curso Ten un certo dominio do léxico 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura 
crítica ante as mensaxes 
discriminatorias que proveñen dos 
medios de comunicación. 

Avaliación da súa actitude na aula. 
 

Todo o curso  

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente 
os usos lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos ou discriminacións. 

Avaliación da súa actitude na aula. 
 

Todo o curso  

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, 
estrutura o contido, revisa os 
borradores e esquemas. 

Observación na aula Todo o curso  

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 

Observación na aula Todo o curso  

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 

Observación na aula  Todo o curso É quen de diferenciar os distintos niveis 
e rexistros lingüísticos e producir textos 
orais acordes 

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

Avaliación dos traballos que realice Todo o curso É quen de utilizar as TIC para 
documentarse e elaborar presentacións 
e textos correctos formal e 
lingüisticamente 

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. 

Avaliación e seguimento dos traballos 
que se realizan na aula 

Todo o curso  

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e convincente e 

Observación na aula Todo o curso  
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comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. 
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. 

Observación na aula 
 

Todo o curso  

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

Observación na aula Todo o curso  

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. 

Observación na aula Todo o curso  

LGB2.1.3. Elabora o esquema 
xerarquizado de ideas dun texto. 

Observación na aula  Todo o curso É quen de elaborar esquemas e resumos 

LGB2.1.4. Deduce información global do 
texto a partir de contidos explícitos e 
implícitos. 

Exercicios escritos na aula e preguntas 
orais 

Todo o curso É quen de tirar a información 
fundamental dun texto 

LGB2.1.5. Entende o significado de 
palabras propias do rexistro culto e 
incorpóraas ao seu discurso. 

Demostración na produción textual Todo o curso É quen de incorporar á súa produción 
escrita palabras propias do rexistro culto 

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). 

Elaboración na aula de distintos tipos de 
documentos e análise das súas 
características máis salientables 

Primeiro trimestre Acada unha visión xeral das 
características dos distintos documentos 
da vida cotiá 

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. 

Avaliación na práctica cotiá , tanto na 
produción oral coma escrita 

Todo o curso  

LGB2.3.2. Interpreta a información de 
mapas, gráficas, diagramas. 

Comprobación na aula mediante a súa 
realización 

Todo o curso Aprende a interpretar mapas, gráficas e 
diagramas 
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LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención 
comunicativa de textos argumentativos. 

Probas escritas e preguntas na aula que 
esixan resposta oral 

Todo o curso  

LGB2.4.2. Elabora a súa propia 
interpretación a partir dos argumentos 
expresados nun texto. 

Exercicios escritos Todo o curso É quen de expresar unha opinión 
razoada a partir dos argumentos 
expresados nun textos 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos 
característicos dos textos xornalísticos 
de opinión: carta ao director, editorial, 
columna e artigo de opinión. 

Exercicios na clase 
Traballos en grupo 

Primeiro trimestre É quen de diferenciar as partes dun 
xornal e os elementos que caracterizan 
cada unha delas 

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

Comprobación na aula mediante a 
lectura de xornais nos distintos formatos 

Primeiro trimestre  

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

Comprobación na aula mediante a 
análise de anuncios publicitarios 
preseleccionados. 
 

Primeiro trimestre É quen de analizar mensaxes 
publicitarias e descubrir a finalidade das 
mesmas 

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

Debates na aula Primeiro trimestre  

LGB2.7.1. Reflexiona sobre os usos 
lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

Debates na aula. 
 

Todo o curso  

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

Debates na aula. 
 

Todo o curso  

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

Observación e valoración nos traballos 
preparados na aula 

Todo o curso  

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que 
ofrecen as bibliotecas ou as TIC para 
integrar os coñecementos adquiridos 
nos seus escritos. 

Observación e valoración nos traballos 
preparados na aula 

Todo o curso É quen de manexar as TIC e Bibliotecas 
para conseguir información e elaborar 
traballos e presentacións correctas 
desde o punto de vista formal e 
lingüístico. 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en 
función da tipoloxía textual e do acto 
comunicativo. 

Observación nas intervención orais. 
Textos e traballos escritos. 

Todo o curso Sabe escoller o rexistro adecuado en 
función da situación comunicativa 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os 
contidos en unidades sintácticas 
consecutivas e encadeadas con 

Nas intervencións orais e en todas as 
prácticas e probas escritas 

Todo o curso Domina as estruturaas sintácticas e 
utiliza correctamente os conectores nas 
súas exposicións orais e escritas 
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conectores e outros elementos de 
cohesión. 
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. 

Observación na aula e en todas as 
produción orais e escritas do alumnado 

Todo o curso É quen de producir textos 
ortograficamente correctos e 
coherentes desde o punto de vista 
morfosintáctico. 
Axúdase de correctores, gramaticas, 
dicionarios... para acadar esa corrección 

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección 
dos textos: corrector ortográfico 
do procesador de textos, dicionarios en 
liña e outras páxinas especializadas no 
estudo da lingua galega. 

Observación do traballo na aula e 
comprobación na entrega dos traballos 
finais 

Todo o curso  

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de 
divulgación de textos propios, de 
coñecemento doutros alleos e de 
intercambio de opinións. 

Observación na aula. 
Parladoiros sobre as redes sociais 

Todo o curso  

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso 
ou dixital, textos argumentativos, 
redactados a partir da información 
obtida de distintas fontes. 

Prácticas escritas na aula. Primeiro Trimestre Coñece as características dos textos 
argumentativos e é quen de elaboralos 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou 
dixital, un texto argumentativo propio a 
partir dun tema dado sen 
documentación previa. 

Exercicios escritos na clase Primeiro trimestre Coñece as características dos textos e é 
quen de elaboralos sen documentación 
previa 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e 
resume textos argumentativos sen 
repetir nin parafrasear o texto de 
partida. 

Prácticas na aula Primeiro trimestre  

LGB2.14.1. Identifica e describe os 
valores da escritura non só como unha 
ferramenta para organizar os 
pensamentos senón tamén como un 
instrumento para relacionarse 
cos demais e enriquecerse como persoa. 

Observación na aula 
Xogos creativos 

Todo  o curso É quen de usar a lingua para expresarse, 
para comunicar cos demais e como 
fonte de pracer 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un 
léxico amplo e preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

Avaliarase en todas as producións do 
alumnado 

Todo o curso  

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 
fraseoloxía diversa da lingua galega nas 
súas producións orais e escritas. 

Avaliarase en todas as producións do 
alumnado 

Todo o curso  

LGB3.2.1. Recoñece e usa 
correctamente as formas verbais e as 

Probas escritas. 
Xogos verbais na aula 

Segundo trimestre Coñece a conxugación verbal e as 
perífrases 
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perífrases verbais da lingua galega e 
distingue os diversos tipos. 
LGB3.3.1. Recoñece e explica os 
procedementos de creación de palabras. 

Probas e exercicios escritos Segundo trimestre Coñece a morfoloxía nominal e os 
procedementos de creación de palabras 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando 
os procedementos de creación léxica. 

Exercicios orais, probas e exercicios 
escritos, xogos de palabras 

Segundo trimestre É quen de crear palabras novas a partir 
dos procedementos anteriores 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de 
prefixos e sufixos e as súas posibilidades 
combinatorias para crear novas 
palabras. 

Exercicios na aula e probas escritas. 
Reflexións e xogos sobre palabras 
concretas 

Segundo trimestre Coñece e identifica os afixos nunha 
palabra 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega 
ou latina de prefixos e sufixos habituais 
no uso da lingua galega. 

Exercicios e probas partindo de palabras 
de uso habitual en distintos rexistros 
lingüísticos 

Segundo trimestre É quen de identificar os principais 
prefixos e sufixos grecolatinos 

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. 

Avaliación da súa pronuncia na linguaxe 
espontánea do alumnado na aula 

Terceiro trimestre Identifica os principais elementos 
fonéticos e fonolóxicos do noso idioma 

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. 

Observación na aula Todo o curso  

LGB3.6.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega nos discursos orais e 
escritos. 

Observación e avaliación de toda a 
produción do alumnado 

Todo o curso  

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 

Observación e avaliación de toda a 
produción do alumnado 

Todo o curso  

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e 
identifica a palabra nuclear que o 
organiza sintáctica e semanticamente. 

Práctica na aula e probas escritas Segundo trimestre Coñece e identifica as principais 
unidades sintácticas 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna 
das oracións, identificando o verbo e os 
seus complementos. 

Práctica na aula e probas escritas Segundo trimestre Recoñece as principais funcións 
sintácticas e sabe identificalas  

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos 
elementos da estrutura sintáctica 
galega. 

Observación en todas as producións do 
alumnado 

Todo o curso  
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LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a 
natureza do predicado. 

Exercicios de análise 
Probas escritas 

Segundo trimestre Coñece os mecanismos da análise 
sintáctica. 
Realízaa sen dificultades 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica 
correcta. 

Observación na súa expresión ao 
respecto 

Segundo trimestre  

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. 

Preguntas específicas en exercicios e 
probas escritas, así como a observación 
nas propias producións do alumnado 

Todo o curso É quen de identificar os principais nexos 
e aplicalos ás súas producións 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha 
estrutura apropiada, divididos en 
parágrafos e empregando os 
mecanismos de progresión temática. 

Avaliación da produción escrita do 
alumnado 

Todo o curso  

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e 
emprega nas producións propias, os 
distintos procedementos lingüísticos 
para a expresión da subxectividade. 

Exercicios na clase 
Elaboración de textos das distintas 
modalidades 
Probas escritas 

Primeiro trimestre Diferencia a subxectividade e a 
obxectividade nos textos 

LGB3.12.2. Elabora producións 
lingüísticas cunha adecuación apropiada 
ao contexto, ao tema e ao xénero 
textual. 

Práctica textual abundante na clase Todo o curso  

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. 

 Traballos en grupo e interdisciplinares Todo o curso É quen de implicarse en proxectos 
colectivos e responsabilizarse das súas 
tarefas 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e 
produción dos textos traballados en 
calquera das outras. 

Observación na aula da súa actitude e a 
evolución da súa produción textual 

Todo o curso  

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio 
de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e argumenta 
fundamentadamente e cun discurso 
propio a súa postura. 

Avaliación de actitudes 
Debates e parladoiros 

Todo o curso  

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo 
inclusivo, desde a lingua propia, como 

Avaliación de actitudes 
Debates e parladoiros 

Terceiro trimestre É quen de identificar a situación 
sociolingüística en que se atopa 
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expresión da riqueza cultural da 
humanidade e argumenta cun discurso 
propio a súa postura. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman 
parte da comunidade lusófona e sabe 
describir a súa importancia dentro das 
linguas do mundo no século XXI. 

Audicións que acheguen o mundo da 
lusofonía 

Terceiro trimestre Recoñece as linguas irmás 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá 
os principais recursos da rede en 
portugués (buscadores, enciclopedias e 
portais de noticias). 

Navegación por redes sociais  Terceiro trimestre  

LGB4.2.1. Coñece e describe a 
lexislación estatal e autonómica básica 
en materia lingüística. 

Probas escritas Terceiro trimestre Coñece a nosa lexislación en materia 
lingüística 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con 
criterios sociolingüísticos a situación 
galega actual. 

Probas escritas 
debates 

Terceiro trimestre  

LGB4.2.4. Describe a situación 
sociolingüística de Galicia e emprega a 
terminoloxía apropiada. 

Debates 
Probas escritas 

Terceiro trimestre  

LGB4.3.2. Distingue normativización e 
normalización e explica axeitadamente 
cada fenómeno. 

Probas escritas Terceiro trimestre Diferencia os conceptos normalización e 
normativización 

LGB4.4.1. Recoñece os principais 
elementos da evolución da lingua galega 
desde 1916 ata a actualidade. 

Probas escritas 
Traballos específicos 

Todo o curso É quen de sinalar os períodos da 
evolución da nosa lingua 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos 
relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1916 e elabora textos 
expositivos sobre as diferentes etapas. 

Probas escritas 
Traballos en grupo 
Presentacións 

Todo o curso  

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre 
as linguas, detecta os prexuízos, en caso 
de os ter, e rebáteos 
argumentadamente. 

Debates e exposicións orais Terceiro trimestre  

LGB4.7.1. Recoñece os principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas da lingua galega. 

Exercicios na aula 
Elaboración de mapas 
Busca de información na rede 

Terceiro trimestre Coñece e identifica as variedades 
dialectais do galego 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 
variedade estándar da lingua galega. 

Probas escritas Terceiro trimestre É quen de identificar a variedade 
estándar e a súa formación 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como 
variedade unificadora. 

Observación na aula 
debates 

Terceiro trimestre  

LGB4.7.4. Valora as variedades 
xeográficas da lingua galega como 
símbolo de riqueza lingüística e cultural 

Observación na aula 
debates 

Terceiro trimestre  
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e rexeita fundamentadamente calquera 
prexuízo sobre a variación diatópica. 
LGB4.7.5. Recoñece as variedades 
diastráticas e diafásicas da lingua galega 
e describe o influxo da situación 
sociolingüística nelas. 

Observación na aula 
Exercicios prácticos 

Terceiro trimestre Recoñece as variedades diastráticas e 
diafásicas 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos 
períodos e xeracións da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade. 

Crebacabezas 
Probas escritas 

Todo o curso É quen de especificar os períodos da 
nosa historia literaria desde 1916 até 
hoxe 

LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente os distintos períodos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade sinalando os seus principais 
trazos característicos. 

Probas escritas 
Traballos e presentacións 

Todo o curso É quen de establecer as súas 
características. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios 
razoados, obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade para a súa lectura. 

Probas escritas Todo o curso É quen de aportar os títulos máis 
representativos dos distintos períodos 

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. 

Probas escritas Todo o curso  

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 

Probas escritas Todo o curso É quen de comentar correctamente 
textos literarios de distintos xéneros 

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. 

Traballos  
Probas escritas 
Exposicións 

Todo o curso  

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva 
e/ou dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 

Avaliación na aula Todo o curso  
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ensaísticos representativos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 
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. 

Avaliación na aula Todo o curso  

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes 
recursos das TIC para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 

Observación e avaliación do seu uso 
mentres se realizan os mesmos 

Todo o curso  

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula. 

Avaliación na clase Todo o curso É quen de producir textos propios con 
finalidade estética 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 
escrita como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 

Avaliación na clase Todo o curso  

 
 
 

4..5. PRIMEIRO DE BACHARELATO. LINGUA E LITERATURA. 
 
 
 Comezamos os estudos posobrigatorios, é pois un período iniciático no que, sobre o verniz adquirido durante a educación secundaria, vanse consolidar 
xa as matrices que, xunto coas de segundo, pecharán o ciclo e serán avaliables nas probas de ABAU. Dado que é unha especie de punto de partida, no que 
non só conclúe o alumnado do noso centro que inicia esta etapa senón que tamén se incorpora novo alumnado procedente doutros centros, comezaremos 
unificando os estándares previos que nos permiten comezar con éxito esta andaina. 
 
 
 
 

 

 

 
 

  TRIMESTRE SESIÓNS  

B1.3. 1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes 
de programas de radio, televisión (entrevistas, documentais, series e 
películas). 
B1.3.2. Identifica as características propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión procedentes dos medios de comunicación social. 

Exercicios de lectura 
comprensiva na aula. 
Realización e entrega de 
resumos e esquemas sobre 
diversos temas. 

1º,2º e 3º Unha por 
unidade 

Le fluidamente e 
expresivamente en voz alta  
e é quen de explicar con 
coherencia a esencia do 
lido. 
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B.1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais. 
B.1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
B.1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
B.1.5.2. Consulta as fontes de información diversas e revisa borradores e 
esquemas. 
B.1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
B.1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 
B.1.5.5. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos, a linguaxe 
corporal e o autocontrol das emocións ao falar en público. 
B.1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincentes e 
comenta as contribucións das persoas interlocutoras. 
B.1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinión alleas e emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
B.1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria 
así como noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais, 
B.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades expresivas 
e identifica interferencias e desviacións da norma. 
 

 
 
 
 

Entrega puntual e correcta 
dos exercicios anteriores. 
Lectura obrigatorio do 
libro escollido e valoración 
do traballo realizado sobre 
o mesmo. 
Observación das regras en 
debates orais realizados 
na aula. 

É quen de interpretar o 
dobre sentido e a ironía.. 

B.2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
B.2.1.2.Interpreta o sentido global, identifica o propósito comunicativo do 
autor e emite opinións e xuízos sobre a mensaxe. 
B.2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema 
xerarquizado das ideas do texto. 
B.2.1.4. Utiliza os recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para 
facilitar a comprensión e complementar a información do texto. 

 

  

É quen de participar nun 
debate con corrección e 
orde, respectando os 
restantes contertulios. 

B.2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e 
ordenada. 
B.2.2.2. Identifica e describe as características lingüísticas dos distintos 
tipos de rexistro. 
B.2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das 
súas producións. 
B.2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. 
B.2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

Valoración das exposicións 
realizadas atendendo aos 
recursoso utilizados e a 
corrección no uso dos 
mesmos e a calidade do 
resultado final. 

  

Sabe expoñer un power 
point sobre un tema 
traballado previamente. 

B.2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de materiais de 
consulta como textos argumentativos e expositivos. 

 
  É quen de producir os seus 

propios discursos sobre 
diversos temas  
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B.2.3.2. 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. 
B.2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias de textos 
de carácter expositivo e argumentativo do ámbito educativo. 
B.2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos textos expositivos e 
argumentativos de tema especializado e valóraos en función da intención 
comunicativa do autor e do xénero textual. 
B.2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección 
ortográfica e gramatical. 
B.2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

incorporando o léxico 
adquirido. 
Determina o tema, delimita 
a estrutura e identifica a 
progresión temática en 
producións propias e alleas. 
Elabora textos nos que ten 
en conta os parámetros 

anteriores. 

B.2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios 
e periodísticos de carácter informativo ou de opinión. 
B.2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os elementos de 
persuasión dos anuncios. 
B.2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos discriminatorios 
dos textos publicitarios. 

Avaliación do uso do léxico 
nas probas escritas 
realizadas ao longo do 
trimestre e, do curso. 

  Selecciona o léxico e as 
expresións axeitadas en 
contextos comunicativos de 
uso formal da lingua. 
Produce textos de 
diferentes xéneros cun 
correcto uso das distintas 
categorías gramaticais. 
Recoñece e explica os 
procedementos de creación 
de palabras. 
Crea palabras novas usando 
os ditos procedementos. 
Emprega textos con 
corrección normativa. 

 
B.2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, 
de contido e as características lingüísticas dos textos descritivos e produce 
outros textos similares. 

 
   

B.2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura 
formal, de contido e as características lingüísticas dos textos expositivos. 
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B.2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura 
formal e de contido e as características lingüísticas dos textos narrativos. 
B.2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura 
formal e de contido e as características lingüísticas dos textos dialogados. 
B.2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura 
formal e de contido e as características lingüísticas dos textos 
argumentativos. 
B.2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a información 
relevante mediante fichas-resumo. 
B.2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e revisa o 
proceso de escritura con axuda de ferramentas dixitais. 
B.2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a 
organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía... 

 1º,2ºe 3º Catro por 
avaliación 

É quen de entender as 
textos variados. 
É quen de facer unha busca  
en distintas fontes e 
soportes. 
Sabe estruturar os textos de 
produción propia. 
Ao construír os seus propios 
textos revisa os aspectos 
ortográficos, morfolóxicos, 
sintácticos e tipográficos do 
mesmo. 
Sabe extraer información 
de enciclopedias, webs 
especializadas…. 
Identifica correctamente 
textos pertencentes a 
tipoloxías textuais 
diferentes. 

 

B.3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e 
diversas disciplinas lingüísticas. 
B.3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en 
función da itención comunicativa. 
B.3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada 
situación comunicativa e aplícao nas súas producións orais e escritas. 
B.3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando 
un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección. 
B.3.4.1. 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. 
B.3.5.1. 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. 
B.3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das perífrases 
verbais e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a 
tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 
B.3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que lle 
proporcionan cohesión a un texto. 

Recoñece e explica os 
valores do léxico temático 
e da fraseoloxía. 
Aplica os coñecementos 
sobre as distintas 
categorías gramaticais aos 
seus textos. 
Recoñece e explica os 
precedementos de 
creación de palabras. 
Aplica con corrección as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas do galego. 
Usa correctamente a 
puntuación. 
 
Sintetiza o sentido e 
identifica a estrutura dos 
textos. 
Entrega dos mesmos e 
avaliación da construción 

   
 
 
 
 
 
 
 
Elabora textos ou corrixe 
textos alleos adaptándoos a 
diferentes situacións 
comunicativas. 
Produce textos ou distingue 
en textos alleos as distintas 
tipoloxías e respecta o uso 
correcto das diversas 
categorías gramaticais. 
Demostra a asimilación 
correcta dos 
procedementos de creación 
de palabras mediante a 
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B.3.8.1. 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. 
B.3.9.1. 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. 

textual, estilo, corrección 
lingüística… 

análise dos seus 
compoñentes e mediante a 
creación propia. 
Elabora textos 
correctamente 
estruturados e sinala nos 
mesmos as diferentes 
partes que configuran o seu 
corpo. 

 
B.4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do 
galego respecto a elas. 
B.4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na 
Península Ibérica. 
B.4.3.1.Describe a romanización e o nacemento das linguas románcias. 
B.4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do 
galego ao longo da historia (substato, estrato e superestrato). 
B.4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e 
cita algún exemplo. 
B.4.4.2. Distingue as familias léxicas regulares e irregulares e utilízaas 
correctamente. 
B.4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais 
do galego antigo. 
B.4.5.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego antigo así como 
a súa situación sociolingüística. 
B.4.5.3. Identifica o galego antigo en documentación literaria e non 
literaria. 
B.4.6.1. Distingue as caracterísitcas lingüísticas fundamentais do galego 
medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describe o seu contexto e identifícao en 
textos. 
B.4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio así como 
a súa situación sociolingüística. 
B.4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da lingua no 
desenvolvemento posterior do galego. 
B.4.6.4. Identifica o galego moderno en documentos non literarios e 
literarios. 
B.4.7.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde o século XIX até 1916). 
B.4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno así 
como a súa situación sociolingüística. 
B.4.7.3. Analiza as repercusións da etapa de nacemento do galego 
moderno no desenvolvemento posterior da lingua. 
B.4.7.4. Identifica o galego moderno en documentos non literarios e 
literarios. 

Recoñece e explica os 
valores do léxico temático 
e da fraseoloxía. 
Aplica os coñecementos 
sobre as distintas 
categorías gramaticais aos 
seus textos. 
Recoñece e explica os 
precedementos de 
creación de palabras. 
Aplica con corrección as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas do galego. 
Usa correctamente a 
puntuación. 
 
Sintetiza o sentido e 
identifica a estrutura dos 
textos. 
Valorar as linguas como 
medios de relación 
interpersoal e sinal de 
identidade dun pobo, 
valorar positivamente o 
plurilingüismo como 
expresión da riqueza da 
humanidade e coñecer a 
lusofonía 
 
Descrición e análise da 
situación sociolingüística 
de Galicia 

1º, 2º e 3º Seis 
unidades 

Identifica os procesos de 
consolidación das linguas e 
a súa presenza en todas as 
manifestacións do ser 
humano. 
 Sabe as linguas faladas no 
EE. Sabe facer o mapa 
xeográfico e lingüístico de 
Galicia e o galego. 
Distingue as grafias da 
lusofonía e a súa pronuncia. 
Sabe debuxar o mapa da 
lusofonía. 
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B.4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se 
describen e analizan textos anteriores a 1916. 
B.5.1.1. 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. 
B.5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir 
dos seus trazos formais e estruturais definitorios. 
B.5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da historia 
da literatura galega. 
B.5.3.1. 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. 
B.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. 
B.5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio: 
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta 
etapa, e describe e analiza as obras e autores principais. 
B.5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do galego 
medio, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 
B.5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento: 
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do 
Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno até 1916 e describe e analiza 
as obras e autores principais deste período. 
B.5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do 
Rexurdimento, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos 
en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

Traballos e probas escritas 
Avaliación oral na aula e 
probas escritas. 
Exposición correcta dos 
mesmos. 
Identificar e comprender 
as distintas épocas e 
períodos da literatura 
galega desde as súas orixes 
até 1916 
Seleccionar, ler 
autonomamente e 
comentar textos 
representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media até 1916. 
 
Escribir textos  con 
intención estética 

  

É quen de participar nunha 
lectura  de distintas obras 
ou fragmentos de obras 
literarias e extraer 
conclusións como lector, 
situándoas no período ao 
que corresponden. 
Sabe explicar as diferencias 
de cada período histórico 
da nosa literatura a través 
dos textos máis 
representativos. 
Sabe aplicar aos textos os 
elementos  de análise 
literaria. 
É quen de construír os seus 
propios textos creados con 
intención estética. 

 

 

 

 
4.4.6. PRIMEIRO DE BACHARELATO. LITERATURA UNIVERSAL. 
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CONTIDOS 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
AVALIABLE 

TEMPORALIZACIÓN  
 

OBXECTIVOS 

B1  Trimestre Sesións  

Lectura e 
comentario de 
fragmentos de 

obras 
significativas da 

literatura 
universal 

 
Relación entre 

estas obras 
literárias e o 

resto das artes.  
Observación, 
recoñecemento 
e valoración da 
evolución de 
temas e formas 
creados pola 
literatura nas 
diferentes 
formas artísticas 
da literatura 
universal 

 

.LUB1.1.1,LUB1.1.2,LUB1.2.1,LUB1.2.2,LUB1.3.2 
1º,2º,3º. 

 

20 por 
av 

C,h, i,l, n 

B2     

  Literatura 
Antiga e 
medieval: os 
mitos e 
nacemento da 
literatura. 
Lectura 
comentada 
dunha obra do 

LUB2.1.1, LUB2.2.1, LUB2.3.1, LUB2.3.2, 
LUB2.3.3 

1ª, 2º, 3º 
20 por 
av. 

B, g, h, n 
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teatro isabelino, 
Hamlet de 
Shakespeare 
Renacemento e 
Clasicismo. 
O Século das 
Luces. 
O 
Romanticismo, a 
literatura na 2ª 
parte do S. XIX. 
Lectura 
comentada 
dunha obra de 
teatro realista  
Casa de Bonecas  
de Ibsen 
Os novos 
enfoques da 
literatura 
no século XX e 
as 
transformacións 
dos xéneros 
literarios. 
Lectura 
comentada 
dunha novela A 
Metamorfose e 
unha obra do 
teatro do 
absurdo Á 
espera de Godot 
 
 

 

 

 

BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
 

GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN 
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B1  .. 

Ler, comprender, analizar e 
comentar obras breves, 
fragmentos 
ou obras completas significativas 
de distintas épocas, interpretando 
o seu contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos sobre 
temas e formas literarias, así como 
sobre períodos e os/as autores/as 
significativos/as. 

 Le fragmentos significativos 
ou textos completos de obras 
da literatura universal, 
identificando 
algúns elementos, mitos ou 
arquetipos 
creados pola literatura e 
que chegaron a converterse en 
puntos de referencia da cultura 
universal. 
 
 
  

 Le fragmentos significativos 
da literatura universal, 
identificando 
algúns elementos 

Interpreta obras ou 
fragmentos representativos de 
distintas épocas, situándoas no 
seu contexto histórico, social e 
cultural,identificando a presenza 
de 
determinados temas e motivos, 
e 
recoñecendo as características 
do 
xénero e do movemento en que 
se inscriben, así como os trazos 
máis salientables do estilo 
literario 

Partindo de fragmentos 
representativos de distintas 
épocas, é quen de situalas no 
seu contexto histórico, social e 
cultural, identificando a 
presenza de determinados 
temas e motivos 

Interpretar obras narrativas, 
líricas e dramáticas da literatura 
universal nomeadamente 
significativas, 
relacionando a súa forma 
e o seu contido coas ideas 
estéticas 
dominantes do momento en 
que se escribiron, e coas 
transformacións 
artísticas e históricas producidas no 

resto das artes 

Interpreta determinadas 
obras narrativas, líricas e 
dramáticas 
da literatura universal 
nomeadamente 
significativas e relaciónaas 
coas ideas estéticas dominantes 
do momento en que se 
escribiron, 
analizando as vinculacións 
entre elas e comparando a súa 
forma de expresión. 

É quen de comparar obras 
narrativas, líricas e dramáticas 
vendo semellanzas e diferenzas. 
 

Observar, recoñecer e valorar 
a evolución dalgúns temas e 
formas creados pola literatura e o 
seu valor permanente en diversas 

Comenta textos literarios 
de diferentes épocas e describe 
a evolución de determinados 
temas e formas creados pola 

É quen de ver a evolución 
de determinados tema se 
formas en textos literarios 
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manifestacións artísticas da cultura 
universal.  
 
 
 

literatura. de distinta época 

 

Recoñece o valor permanente 
destes temas e formas 
da literatura noutras 
manifestacións 
artísticas da cultura universal 

 

B2 
. 
 

 

Ler, comprender e analizar 
obras breves, fragmentos ou 
obras completas, significativas de 
distintas épocasinterpretando o 
seu contido de acordo cos 
coñecementos 
adquiridos sobre temas 
e formas literarias, así como sobre 
períodos e autores/as 
significativos/ 
as. 
 

 Le e analiza textos 
literarios universais de distintas 
épocas, interpretando o seu 
contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos sobre 
temas e formas 
literarias, así como sobre 
períodos 
e autores/as significativos/as. 

 É quen de relacionar os 
coñecementos adquiridos sobre 
fragmentos significativos da 
literatura de diversas épocas 

Realizar traballos críticos 
sobre a lectura dunha obra 
significativa 
dunha época, interpretándoa 
en relación co seu contexto 
histórico e literario, obtendo a 
información 
bibliográfica necesaria 
e efectuando unha valoración 
persoal. 
 

  Realiza traballos críticos 
sobre unha obra lida na súa 
integridade, relacionándoa co 
seu 
contexto histórico, social e 
literario 
e, de ser o caso, co significado e 
a 
relevancia do/da autor/a na 
época 
ou na historia da literatura, e 
consultando 
fontes de información diversas 

Entrega traballos críticos 
sobre unha obra lida na súa 
integridade, consultando 
fontes de información diversas 

Realizar exposicións orais 
ou escritas acerca dunha obra, 
un/unha autor/a ou unha época 
con axuda de medios audiovisuais 
e das tecnoloxías da información 
e da comunicación, expresando 
as propias opinións, seguindo un 

Realiza presentacións 
orais ou escritas planificadas 
integrando 
coñecementos literarios e 
lectura, cunha correcta 
estruturación 
do contido, argumentación 

Realiza presentacións 
orais ou escritas planificadas  
poñendo interese en integrar 
coñecementos adquiridos 
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esquema preparado previamente, 
valorando as obras literarias como 
punto de encontro de ideas e 
sentimentos 
colectivos e como instrumentos 
para acrecentar o caudal 
da propia experiencia. 
. 
 

coherente e clara das propias 
opinións, 
consulta e cita de fontes, 
selección de información 
relevante 
e utilización do rexistro 
apropiado 
e da terminoloxía literaria 
necesaria 

Realizar exposicións orais 
ou escritas acerca dunha obra, 
un/unha autor/a ou unha época 
con axuda de medios audiovisuais 
e das tecnoloxías da información 
e da comunicación, expresando 
as propias opinións, seguindo un 
esquema preparado previamente, 
valorando as obras literarias como 
punto de encontro de ideas e 
sentimentos 
colectivos e como instrumentos 
para acrecentar o caudal 
da propia experiencia. 

Explica oralmente ou 
por escrito os cambios 
significativos 
na concepción da literatura e 
dos xéneros literarios, en 
relación 
co conxunto de circunstancias 
históricas, 
sociais e culturais, e 
establecendo 
relacións entre a literatura 
e o resto das artes. 
 

Elabora um power point para 
explicar  os cambios 
significativos 
na concepción da literatura e 
dos xéneros literários.  
 

 

Explica oralmente ou 
por escrito os cambios 
significativos 
na concepción da literatura e 
dos xéneros literarios, en 
relación 
co conxunto de circunstancias 
históricas, 
sociais e culturais, e 
establecendo 
relacións entre a literatura 
e o resto das artes. 
 

Explica oralmente ou 
por escrito os cambios 
significativos da literatura ao 
longo do tempo 
 

 

Valora oralmente ou 
por escrito unha obra literaria, 
recoñecendo 
a lectura como unha 
fonte de enriquecemento da 
propia 
personalidade e como un medio 
para profundar na comprensión 

Recoñece a lectura como unha 
fonte de enriquecemento 
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do mundo interior e da 
sociedade 

 

 

BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
B1  .. 

Ler, comprender, analizar e 
comentar obras breves, 
fragmentos 
ou obras completas significativas 
de distintas épocas, interpretando 
o seu contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos sobre 
temas e formas literarias, así como 
sobre períodos e os/as autores/ 
as significativos/as. 

 Le fragmentos significativos 
ou textos completos de obras 
da literatura universal, 
identificando 
algúns elementos, mitos ou 
arquetipos 
creados pola literatura e 
que chegaron a converterse en 
puntos de referencia da cultura 
universal. 
 
 
  

Lectura de fragmentos 
significativos 
da literatura universal,  
traballos de identificación de 
elementos, posta en común 

Interpreta obras ou 
fragmentos representativos de 
distintas épocas, situándoas no 
seu contexto histórico, social e 
cultural,identificando a presenza 
de 
determinados temas e motivos, 
e 
recoñecendo as características 
do 
xénero e do movemento en que 
se inscriben, así como os trazos 
máis salientables do estilo 
literario 

Partindo de fragmentos 
representativos de distintas épocas 
fornecidos pola profesora, situar  o  
contexto histórico, social e cultural, 
identificando a presenza de 
determinados temas e motivos 

Interpretar obras narrativas, 
líricas e dramáticas da literatura 
universal nomeadamente 
significativas, 
relacionando a súa forma 
e o seu contido coas ideas 

Interpreta determinadas 
obras narrativas, líricas e 
dramáticas 
da literatura universal 
nomeadamente 
significativas e relaciónaas 

Traballo tanto oral como escrito  
para comparar obras narrativas, 
líricas e dramáticas vendo 
semellanzas e diferenzas. 
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estéticas 
dominantes do momento en 
que se escribiron, e coas 
transformacións 
artísticas e históricas producidas 
no resto das artes 

coas ideas estéticas dominantes 
do momento en que se 
escribiron, 
analizando as vinculacións 
entre elas e comparando a súa 
forma de expresión. 

Observar, recoñecer e valorar 
a evolución dalgúns temas e 
formas creados pola literatura e o 
seu valor permanente en diversas 
manifestacións artísticas da cultura 
universal.  
 
 
 

Comenta textos literarios 
de diferentes épocas e describe 
a evolución de determinados 
temas e formas creados pola 
literatura. 

Comentario de textos literarios, 
oral ou escrito,  descrición 
comparativa da evolución de 
determinados temas se formas en 
textos literarios de distinta época 

 

Recoñece o valor permanente 
destes temas e formas 
da literatura noutras 
manifestacións 
artísticas da cultura universal 

Busca doutras formas artísticas  
que teñan que ver cos temas 
utilizando diversas fontes 

B2 
. 
 

 

Ler, comprender e analizar 
obras breves, fragmentos ou 
obras completas, significativas de 
distintas épocasinterpretando o 
seu contido de acordo cos 
coñecementos 
adquiridos sobre temas 
e formas literarias, así como sobre 
períodos e autores/as 
significativos/ 
as. 
 

 Le e analiza textos 
literarios universais de distintas 
épocas, interpretando o seu 
contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos sobre 
temas e formas 
literarias, así como sobre 
períodos 
e autores/as significativos/as. 

 Lectura e análise de textos 
literarios de diversas épocas 

Realizar traballos críticos 
sobre a lectura dunha obra 
significativa 
dunha época, interpretándoa 
en relación co seu contexto 
histórico e literario, obtendo a 
información 
bibliográfica necesaria 
e efectuando unha valoración 
persoal. 

  Realiza traballos críticos 
sobre unha obra lida na súa 
integridade, relacionándoa co 
seu 
contexto histórico, social e 
literario 
e, de ser o caso, co significado e 
a 
relevancia do/da autor/a na 
época 

Entrega traballos críticos 
sobre unha obra lida na súa 
integridade, consultando 
fontes de información diversas 
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 ou na historia da literatura, e 
consultando 
fontes de información diversas 

Realizar exposicións orais 
ou escritas acerca dunha obra, 
un/unha autor/a ou unha época 
con axuda de medios audiovisuais 
e das tecnoloxías da información 
e da comunicación, expresando 
as propias opinións, seguindo un 
esquema preparado previamente, 
valorando as obras literarias como 
punto de encontro de ideas e 
sentimentos 
colectivos e como instrumentos 
para acrecentar o caudal 
da propia experiencia. 
. 
 

Realiza presentacións 
orais ou escritas planificadas 
integrando 
coñecementos literarios e 
lectura, cunha correcta 
estruturación 
do contido, argumentación 
coherente e clara das propias 
opinións, 
consulta e cita de fontes, 
selección de información 
relevante 
e utilización do rexistro 
apropiado 
e da terminoloxía literaria 
necesaria 

Realización de  presentacións 
orais ou escritas planificadas  
poñendo interese en integrar 
coñecementos adquiridos 

Realizar exposicións orais 
ou escritas acerca dunha obra, 
un/unha autor/a ou unha época 
con axuda de medios audiovisuais 
e das tecnoloxías da información 
e da comunicación, expresando 
as propias opinións, seguindo un 
esquema preparado previamente, 
valorando as obras literarias como 
punto de encontro de ideas e 
sentimentos 
colectivos e como instrumentos 
para acrecentar o caudal 
da propia experiencia. 

Explica oralmente ou 
por escrito os cambios 
significativos 
na concepción da literatura e 
dos xéneros literarios, en 
relación 
co conxunto de circunstancias 
históricas, 
sociais e culturais, e 
establecendo 
relacións entre a literatura 
e o resto das artes. 
 

Elaborar un power point para 
explicar  os cambios significativos 
na concepción da literatura e 
dos xéneros literários, autor/ 
autora ou época. 
 

 

Explica oralmente ou 
por escrito os cambios 
significativos 
na concepción da literatura e 
dos xéneros literarios, en 
relación 
co conxunto de circunstancias 
históricas, 
sociais e culturais, e 
establecendo 
relacións entre a literatura 
e o resto das artes. 

Explicacións  orais ou 
por escrito dos cambios 
significativos da literatura ao longo 
do tempo 
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Valora oralmente ou 
por escrito unha obra literaria, 
recoñecendo 
a lectura como unha 
fonte de enriquecemento da 
propia 
personalidade e como un medio 
para profundar na comprensión 
do mundo interior e da 
sociedade 

Ler  algunha obra de literatura 
universal procurada a través do 
propio gusto ou interese por 
xénero, autor/ autora  ou época. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.7. SEGUNDO DE BACHARELATO. LINGUA E LITERATURA 
 
 Na táboa que presentamos a seguir eliminamos o apartado dos contidos mínimos pois entendemos que todos son necesarios para promocionar neste 
nivel educativo, e serán tamén esixidos nas probas ABAU, cuxas matrices veñen ratificar os mesmos. 
 A diferenza dos cursos anteriores, aquí si precisamos determinar os contidos que non puideron ser abordados o curso pasado, pois configuran as 
probas externas que o alumnado deberá realizar para continuar estudos superiores. Nese sentido, e dada tamén a súa relevancia na comprensión e adquisición 
de contidos específicos deste curso, comezaremos cun bloque 0 no que abordaremos a morfoloxía verbal e o estudo do adverbio, preposición e conxunción, 
bloques que non puideron ser estudados o curso anterior. Dada a menor duración e especiais características deste nivel educativo, o alumnado terá que 
facer un esforzo extra para poder garantir o cumprimento íntegro do currículo ao longo dos correspondentes meses. 
 
 

B1.1.Comprensión,interpretación e 

valoración de textos orais e 

audiovisuais de natureza diversa . 
 

LGB1.1.1.Identifica a intención 

comunicativa, a idea principal e as 

secundarias de calquera texto oral, 

formal ou informal, producido na 

Observación na clase 
Avaliación oral 

Todo o curso 
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variante estándar ou en calquera das 

variedades dialectais.  

LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e 

secundarias en resumos, esquemas ou 

mapas conceptuais. 

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite 

xuízos críticos sobre discursos orais de 

distinta natureza. 

estratexias de organización do contido 

nunha exposición oral sobre un tema 

especializado propio do ámbito 

educativo ou de divulgación científica ou 

cultural. 

da exposición oral. 
 

 B1.2. Comprensión interpretación e 

valoración de textos expositivos e 

argumentativos sobre temas 

especializados do ámbito educativo 

 

LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e 

contidos relevantes dunha presentación 

(charla ou conferencia sobre temas 

especializados do ámbito educativo). 

LGB1.2.2. Recoñece as distintas 

estratexias de organización do contido 

nunha exposición oral sobre un tema 

especializado propio do ámbito 

educativo ou de divulgación científica ou 

cultural. 

LGB1.2.3. Escoita de maneira activa, 

toma notas e formula preguntas con 

intención de aclara ou ampliar ideas que 

se desprenden da exposición oral. 

 

Exercicios orais na aula 
Probas e exercicios escritos (comentarios 
de texto, elaboración de textos a partir 
dun texto dado...) 

Todo o curso 

B.1.3.Comprensión,interpretación e 
valoración de textos orais 
procedentes dos medios de 
comunicación social (xéneros 
informativos e de opinión,  e da 
publicidade) 

 
LGB1.3.1. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema e a 
estrutura en anuncios sonoros e/ou 
audiovisuais. 
LGB1.3.2. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 

Observación na clase 
Debates e parladoiros 

Todo o curso 
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informativos e de opinión dos medios de 
comunicación social. 
LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e 
non verbais que se empregan na 
publicidade para convencer os 
destinatarios /as. 
LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

.B.1.4. Desenvolvemento das habilidades 
de escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto 

LGB1.4.1. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que 
rexen a cortesía na comunicación oral e 
respecta as opinións alleas. 
LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos, a linguaxe corporal 
adecuada, así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 

Observación na clase 
Avaliación actitudinal 

Todo o cuso 

B1.5  Produción adecuada á situación 
comunicativa, con coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC, así como 
de elementos non verbais e control das 
emocións ao falar en público. 

LGB1.5.1.Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
LGB1.5.2. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical, cínguese ao tema e non 
divaga. 
LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou circunloquios 
cando non encontra a expresión precisa. 
LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
LGB.1.5.8. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación adecuada á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 

Traballos, presentacións e probas 
escritas 

Todo o Ecurso 
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B.1.6. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados 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, 
es especial a colocación do pronome 
átono e a fonética galega. 
LGB1.6.3. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións propias do 
galego: infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada. 
LGB1.6.4. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 

Exposicións na aula sobre contidos 
teóricos da materia (literatura e 

sociolingüística) 

Todo o curso 

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

LGB1.7.1.Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical e fonética. 
LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

Probas escritas e exposicións orais Todo o curso 

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

LGB.1.8.1. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. 
LGB.1.8.2. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, respecta 
as quendas e as opinións alleas e 
emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 

Debates e parladoiros Todo o curso 

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

rexistros. 

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

Observación na aula Todo o curso 

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

LGB1.10.1.Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades expresivas 
e identifica interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
LGB1.10.2. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito autónomo. 

Probas escritas 
Debates orais e exposicións 

Todo o curso 

B1.11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e actitude 

LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha 
pronuncia galega correcta, identifica os 
erros e produce discursos orais que 

Observación na aula Todo o curso 
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crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

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

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. 

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en resumos, 
esquemas e mapas conceptuais. 
LGB2.1.2. Interpreta o sentido glogal e 
identifica a intención comunicativa do 
emisor en textos expositivos e 
argumentativos de distintos ámbitos. 
LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e 
secundarias e sintetiza o contido de 
textos expositivos e argumentativos de 
distintos ámbitos. 
LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos 
audiovisuais e dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e complementar 
as súas producións. 

Observación na aula 
Probas escritas 
Exercicios específicos 

Todo o curso 

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

LGB2.2.1 Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde predefinida e revisa 
o proceso de escritura para mellorar a 
produción final. 
LGB2.2.2. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o rexistro 
adecuado, organizando os enunciados en 
secuencias lineais e ben cohesionadas. 

Avaliación da produción escrita na aula e 
das probas escritas específicas. 
Avaliación das exposicións orais do 
alumnado. 

Todo o curso 

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

LGB2.3.1. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión ás 
condicións da situación comunicativa,  e 
emprega os recursos expresivos propios 
do rexistro formal. 
LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita 
o uso de coloquialismos ou palabras 
comodín. 
LGB2.3.4. Organiza os contidos dos seus 
traballos en función duns obxectivos 
fixados previamente, contrasta posturas 

Observación das exposicións orais e 
avaliación das producións escritas 
atendendo a estes criterios. 

Todo o curso 
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enfrontadas e defende a súa opinión con 
argumentos. 

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

LGB2.4.1. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-semánticos e 
pragmático-textuais de textos 
expositivos e argumentativos. 
LGB2.4.2. Recoñece e explica a función 
no texto dos distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 

Valoración dos exercicios realizados 
sobre estes estándares 
Probas escritas 

Todo o curso 

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

LGB2.5.1. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais e compila 
os datos máis relevantes en fichas-
resumo. 
LGB2.5.2. Respecta as normas de 
presentación dos traballos escritos, a 
organización en epígrafes, 
procedementos d citas, notas a pé de 
páxina, blibliografía. 
LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e 
correctores ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 

Valoración nos traballos presentados 
polo alumnado e nas presentacións 

Todo o curso 

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

LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza 
recursos de cohesión gramaticais e 
léxico-semánticos. 
LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e 
analiza as súas manifestacións 
lingüísticas. 

Avaliarase en todos os traballos escritos 
que entregue o alumnado, así como nas 
probas escritas 

Todo o curso 

B.3.1. Pronuncia correcta dos fonemas 
propios do galego e das transformacións 
fonéticas que se dan nas palabras ao 
longo da cadea falada. 

LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas 
vocálicos e consonánticos da lingua 
galega. 
LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas 
como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 

Exercicios específicos de fonética 
Probas escritas 

Segundo trimestre 

B.3.2. Coñecemento e explicación das 
variedades dialectais de Galicia. 

LGB3.2.1. Explica as principais variedades 
dialectais e valora a diversidade 
lingüística como parte do patrimonio 
cultural. 

Probas escritas 
Análise de mapas e gravacións 
dialectais 

Segundo trimestre 

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

LGB3.3.1. Explica os procedementos de 
formación de palabras. 
LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de 
morfemas así como a análise 
morfolóxica. 

Exercicios  
Probas escritas 

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

B3.4. Obsrvación, reflexión e explicación 
das unidades e funcións sintácticas. 

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

Análise sintáctica na aula 
Probas escritas 

Primeiro e segundo trimestres 

B3.5. Reflexión e explicación das 

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

Exercicios e probas escritas Segundo trimestre 

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

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

Observación na aula Todo o curso 

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

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos e determina a súa 
repercusión nos usos. 
LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que se 
describen e analizan cuestións 
sociolingüísticas. 

Debates e parladoiros 
Probas escritas 

Terceiro trimestre 

B.4.2. Construción da variedade estándar 
da lingua galega. 
B.4.3. Interferencias lingüísticas e 
castelanismos. 

LGB4.2.1. Describe e interpreta o 
proceso de construción da variante 
estándar da lingua galega. 
LGB4.2.2. Recoñece as interferencias 
lingüísticas no galego, con especial 
atención aos castelanismos e desenvolve 
un discurso propio libre destes 
elementos. 

Probas escritas 
Debates 

Terceiro trimestre 

B4.4. Historia da lingua: galego moderno 
(desde 1916 até 1978); contexto 
histórico e cultural, situación 
sociolingüística e características 

lingüísticas. 

LGB4.4.1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno. 
LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno, así como a 
súa situación sociolingüística. 
LGB4.4.3. Diferencia e describe as etapas 
que podemos establecer entre 1916 e 
1978 desde o punto de vista 
sociolingüístico. 
LGB.4.3.4. Analiza a importancia da 
etapa 1916-1978 no desenvolvemento 
posterior da ilngua. 

Traballos e exposicións 
Probas escritas 

Terceiro trimestre 
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LGB4.3.5. Identifica o galego moderno en 
documentos literarios e non literarios. 

B4.5. Historia da lingua: galego moderno 
(desde 1978 ata a actualidade); contexto 
histórico e cultural, situación 
sociolingüística, situación legal e 
características lingüísticas. 

LGB4.5.1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde 1978 até a actualidade). 
LGB4.45.2. Describe o contexto histórico 
e cultural do galego moderno desde 1978 
até hoxe, así como a súa situación 
sociolingüística. 
LGB4.5.3. Analiza a importancia da etapa 
desde 1978 até a actualidade no 
desenvolvemento do galego. 
LGB4.5.4. Recoñece o galego como unha 
lingua en vías de normalización e sinala 
as súas fortalezas e debilidades. 
LGB4.5.4.5 Sinala as pirncipais 
características en documentos literarios 
e non literarios desde 1978 até a 
actualidade. 

Traballos e exposicións 
Probas escritas 

Terceiro trimestre 

B4.6. Elaboración dunha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais 
características. 

LGB4.6. 1. Elabora unha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais 
características. 

Traballos 
Probas escritas 

Terceiro trimestre 

B4.7. A evolución da conciencia 
lingüística. 

LGB4.7.1. Analiza e interpreta a 
evolución da conciencia lingüística na 
historia da lingua galega. 

Observación na aula Terceiro trimestre 

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. 

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega de 1916 a 1936: autores/as 
de vangarda e outros/as autores/as. 
LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega de 1916 a 1936: autores/as 
das Irmandades, Grupo Nós e outros/as 
autores. 
LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o 
teatro de 1916 a 1936. 

Traballos  
Probas escritas 

Primeiro trimestre 

B5.2. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 1916 
a 1936, identificación das súas 
caracteríisticas temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e 

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

Lectura e comentarios na aula 
Probas escritas 

Primeiro trimestre 
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sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen. 

LGB5.2.2. Le e comenta textos 
representativos da prosa galega de 1916 
a 1936, caracterízaos forma, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
LGB5.2.3. Le e comenta textos 
representativos do teatro galego de 1916 
a 1936, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

B5.3. Literatura galega entre 1936 e 
1975: 

- Poesía: produción bélica e 

autores do exilio. A Xeración de 

1936, a Promoción de Enlace e a 

Xeración das Festas Minervais. 

- Prosa: produción bélica e 

autores do exilio. Os 

renovadores da prosa: Ánxel 

Fole, Eduardo Blanco-Amor, 

Álvaro Cunqueiro e Neira Vilas. 

A Nova Narrativa Galega. 

Autores dos primeiros 70. 

- Teatro: o teatro do exilio, a 

Xeración dos 50 e o Grupo de 

Ribadavia. 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe  a 
poesía galega entre 1936 e 1975: 
produción bélica e autores do exilio, a 
Xeración de 1936, a Promoción de Enlace 
e a Xeración das Festas Minervais. 
LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega entre 1936 e 1975: 
produción bélica e autores do exilio; os 
renovadores da prosa galega, a Nova 
Narrativa e os autores dos primeiros 70. 
LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego entre 1936 e 1975: teatro 
do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de 
Ribadavia. 

Traballos e probas escritas Segundo trimestre 

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

LGB5.4.1. Le e comenta textos 
representativos da poesía galega entre 
1936 e 1975, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
LGB5.4.2. Le e comenta textos 
representativos da prosa galega entre 
1936 e 1975, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
LGB5.4.3. Le e comenta textos 
representativos do teatro galego entre 

Lecturas e comentarios na aula 
Probas escritas 

Segundo trimestre 
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1936 e 1975, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

B5.5. Literatura galega de 1975 até a 
actualidade: 

- Poesía: temas, xéneros e 

subxéneros, e estéticas dos 

principais autores dos 80,90 e o 

novo século. 

- Prosa: temás, xéneros e 

subxéneros, e estéticos dos 

principais autores dos 80, 90 e o 

novo século. 

- Teatro: temás, xéneros e 

subxéneros, e estéticas dos 

principais autores dos 80, 90 e o 

novo século. 

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describre a 
poesía galega de 1975 até a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 
dos principais autores dos 80, 90 e o 
novo século. 
LGB5.5.2. Identifica, analiza e describre a 
prosa  galega de 1975 até a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 
dos principais autores dos 80, 90 e o 
novo século. 
LGB5.5.3. Identifica, analiza e describre o 
teatro galego de 1975 até a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 
dos principais autores dos 80, 90 e o 
novo século. 
 
 

Traballos e exposicións 
Probas escritas 

Terceiro trimestre 

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

LGB5.6.1. Le e comenta textos 
representativos da poesía galega de 1975 
até a actualidade, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
LGB5.6.2. Le e comenta textos 
representativos da prosa galega de 1975 
até a actualidade, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
LGB5.6.3. Le e comenta textos 
representativos do teatro galego de 1975 
até a actualidade, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
 

Prácticas na aula 
Probas escritas 

Terceiro trimestre 

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

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

Corrección na aula Todo o curso 
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4.4.8. SEGUNDO DE BACHARELATO: ARTES ESCÉNICAS 
 

 

 Artes Escénicas. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. As artes escénicas e o seu contexto histórico  

 b 

 h 

 l 

 B1.1. Concepto e tipoloxía das artes 
escénicas: teatro, danza, ópera e 
performance. 

 B1.2. Elementos comúns ás artes escénicas: 
dramaticidade e teatralidade. 

 B1.3. Natureza, descrición e clasificación 
dos códigos de significación escénica 

 B1.1. Demostrar un coñecemento sólido e 
crítico dos conceptos fundamentais das 
artes escénicas. 

 AEB1.1.1. Coñece e valora a xénese e a 
evolución histórica das modalidades de 
espectáculo escénico. 

 

 CCEC 

 m 

 n 

 i 

 B1.4. As artes escénicas e as súas grandes 
tradicións: Oriente e Occidente. 

 B1.5. As artes escénicas e a súa historia: 
momentos de cambio e transformación. 

 B1.2. Identificar, comprender e explicar as 
características fundamentais das formas da 
representación e o espectáculo escénico, 
nunha perspectiva histórica. 

 AEB1.2.1. Identifica os tipos de espectáculo 
escénico presentes no contorno en función 
das súas características. 

 CCEC 

 CAA 

 AEB1.2.2. Explica, utilizando un vocabulario 
específico e adecuado, as características das 
formas de representación.  

 CD 

 CCL 

 AEB1 2.3. Recoñece e sitúa no tempo e no 
estilo os espectáculos vistos na aula. 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 b 

 d 

 h 

 B1.2. Elementos comúns ás artes escénicas: 
dramaticidade e teatralidade. 

 B1.3. Natureza, descrición e clasificación 
dos códigos de significación escénica 

 B1.3. Identificar, valorar e saber utilizar os 
estilos escénicos e os paradigmas 
interpretativos. 

 AEB1 3.1. Utiliza diferentes formas de crear 
mundos dramáticos en función de criterios 
estéticos e artísticos.  

 CAA 

 CSIEE 

 AEB1 3.2. Aplica os recursos expresivos 
dispoñibles para a construción de 
personaxes. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 Bloque 2. A expresión e a comunicación escénica   
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 Artes Escénicas. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 n 

 i 

 e 

 B2.1. Exploración e desenvolvemento 
harmónico dos instrumentos do/da 
intérprete: expresión corporal, xestual, oral 
e rítmico-musical. 

 B2.2. Exploración dos elementos na 
expresión: personaxe, situación, acción e 
conflito. 

 B2.3. Exploración e desenvolvemento de 
procesos: análise, caracterización e 
construción do personaxe. 

 B2.4. Exploración e desenvolvemento de 
técnicas: xogo dramático, improvisación, 
dramatización e creación colectiva. 

 B2.5. Análise e control de recursos literarios 
e outros materiais 

 B2.1. Demostrar as capacidades expresivas 
e creativas necesarias para a recreación da 
acción dramática e dos elementos que a 
configuran. 

 AEB2.1.1. Desenvolve as súas capacidades 
expresivas e creativas.  

 CCEC 

 CSC 

 AEB2.1.2. Demostra implicación na mellora 
das súas capacidades a través do traballo 
individual e colectivo. 

 CAA 

 CCL 

    

 b 

 l 

 n 

 B2.1. Exploración e desenvolvemento 
harmónico dos instrumentos do/da 
intérprete: expresión corporal, xestual, oral 
e rítmico-musical. 

 B2.2. Exploración dos elementos na 
expresión: personaxe, situación, acción e 
conflito. 

 B2.3. Exploración e desenvolvemento de 
procesos: análise, caracterización e 
construción do personaxe. 

 B2.4. Exploración e desenvolvemento de 
técnicas: xogo dramático, improvisación, 
dramatización e creación colectiva. 

 B2.2. Interpretar pezas nas que se valoren as 
destrezas e as habilidades adquiridas. 

 AEB2.2.1. Aplica as habilidades técnicas 
necesarias nas actividades de 
interpretación.  

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 AEB2.2.2. Colabora co grupo e respecta as 
regras fixadas para lograr un resultado 
acorde coas súas propias posibilidades.  

 CSC 

 m 

 n 

 l 

 c 

 B2.5. Análise do rol e do personaxe: da 
conduta dramática á conduta teatral. 

 B2.6. Estudo da escena como espazo 
significante. 

 B2.7. Exploración e desenvolvemento de 
recursos plásticos: deseño da escena, 
indumentaria, maquillaxe, iluminación e 
recursos sonoros. 

 B2.3. Coñecer e utilizar diferentes técnicas 
para a recreación da acción dramática, o 
deseño de personaxes e a configuración de 
situacións e escenas. 

 AEB2.3.1. Constrúe personaxes e sitúaos en 
todos os tipos de situacións, desenvolvendo 
as accións propias destes. 

 CCEC 

 CAA 

 AEB2.3.2. Manexa con propiedade todos os 
conceptos referidos aos elementos que 
interveñen na expresión e na comunicación 
escénica. 

 CAA 

 CD 

 Bloque 3. A interpretación nas artes escénicas  

 l 

 g 

 B3.1. Presentación e estudo das teorías da 
interpretación. 

 B3.1. Investigar sobre as teorías de 
interpretación. 

 AEB3.1.1. Coñece e explica razoadamente 
as teorías da interpretación. 

 CAA 

 CD 
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 Artes Escénicas. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 CCL 

 m 

 n 

 d 

 B3.2. Análise do personaxe a partir da 
situación, a acción, o conflito, os seus 
obxectivos e as súas funcións. 

 B3.3. A partitura interpretativa e a súa 
execución 

 B3.2. Amosar motivación, interese e 
capacidade para o traballo en grupo e para 
a asunción de tarefas e responsabilidades 
en proxectos colectivos. 

 AEB3.2.1. Manexa fontes de documentación 
en procesos básicos de indagación e 
investigación. Valora a implicación no 
traballo diario da aula e a participación 
activa nas actividades e nas tarefas 
implícitas nos procesos de aprendizaxe. 

 CCL 

 CSC 

 h 

 b 

 B3.2. Análise do personaxe a partir da 
situación, a acción, o conflito, os seus 
obxectivos e as súas funcións. 

 B3.3. A partitura interpretativa e a súa 
execución. 

 B3.3. Desenvolver destrezas, capacidades e 
habilidades expresivas e creativas coa 
finalidade de abordar a recreación e a 
representación da acción dramática. 

 AEB3.3.1. Amosa interese polo 
desenvolvemento das súas propias 
capacidades interpretativas e expresivas. 

 CSIEE 

 Bloque 4. A representación e a escenificación  

 d 

 e 

 f 

 g 

 i 

 B4.2. Tipoloxías básicas do espectáculo 
escénico: clásico, de vangarda, corporal, 
occidental, oriental, de obxectos, musical, 
de interior e de rúa. 

 B4.1. Participar no deseño e na realización 
de proxectos de creación e difusión 
escénica, asumindo diferentes roles. 

 AEB4.1.1. Valora a implicación na creación e 
na exhibición de espectáculos escénicos, 
asumindo e realizando as tarefas do rol que 
en cada caso deba desempeñar. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 i 

 h 

 l 

 B4.3. Outras formas de presentación 
escénica: happening, performance, vídeo-
teatro e teatro-danza. 

 B4.2. Coñecer e comprender os procesos e 
as fases presentes nun proxecto de 
escenificación, identificando e valorando as 
tarefas e as responsabilidades de cada 
creador/a individual. 

 AEB4.2.1. Participa activamente no deseño 
e na realización dun proxecto escénico. 

  

 CSIEE 

 AEB4.2.2. Identifica con precisión os 
diferentes roles e as actividades e tarefas 
propias de cada rol. 

 CAA 

 CCEC 

 g 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. O espectáculo escénico: concepto e 
características de cada arte escénica 
(teatro, danza, ópera, etc.). 

 B4.2. Tipoloxías básicas do espectáculo 
escénico: clásico, de vangarda, corporal, 
occidental, oriental, de obxectos, musical, 
de interior e de rúa. 

 B4.3. Organizar e planificar os ensaios e a 
distribución de tarefas aos equipos de 
traballo. 

 AEB4.3.1. Asume o papel que debe cumprir 
como integrante da nómina teatral e 
desempeña de xeito responsable as súas 
funcións. 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 
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 Artes Escénicas. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B4.3. Outras formas de presentación 
escénica 

   : happening, performance, vídeo-teatro e 
teatro-danza. 

 B4.4. Deseño dun espectáculo: equipos, 
fases e áreas de traballo. 

 B4.5. A dramaturxia no deseño dun 
proxecto escénico. 

 B4.6. Produción e realización dun proxecto 
de creación escénica. 

 B4.7. Dirección de escena de proxectos 
escénicos. 

 B4.8. Ensaios: tipoloxía, finalidades e 
organización, finalidades e organización. 

 B4.9. Exhibición e distribución de produtos 
escénicos. 

 B4.10. A coreografía na creación dun 
proxecto escénico. 

      

 Bloque 5. A recepción de espectáculos escénicos  

 l 

 d 

 h 

 B5.1. O público: concepto e tipoloxías. 

 B5.2. Aspectos básicos do proceso de 
recepción. 

 B5.3. Análise dos espectáculos escénicos. 

 B5.4. A crítica escénica nos seus aspectos 
básicos. 

 B5.1. Analizar e comentar, con actitude 
reflexiva e espírito crítico, calquera tipo de 
textos dramáticos e espectáculos teatrais, 
identificando e valorando as súas 
características singulares e os seus 
presupostos artísticos. 

 AEB5.1.1. Identifica e reflexiona con espírito 
crítico sobre as características e os 
presupostos de textos dramáticos e 
espectáculos teatrais. 

 CAA 

 CSIEE 

 AEB5.1.2. Realiza críticas escénicas, con 
rigor e solidez, utilizando a terminoloxía 
adecuada. 

 CCEC 

 CSC 

 AEB5.1.3. Consulta as fontes de información 
adecuadas para a elaboración dos traballos 
encomendados. 

 CCL 

 CMCCT 

 b 

 a 

 B5.1. O público: concepto e tipoloxías.  B5.2. Coñecer o concepto de público, e 
realizar unha lectura reflexiva e crítica do 

 AEB5.2.1. Coñece e describe o concepto de 
público, e afonda no proceso de recepción. 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 m 

 p 

 B5.2. Aspectos básicos do proceso de 
recepción. 

 B5.3. Análise dos espectáculos escénicos. 

 B5.4. A crítica escénica nos seus aspectos 
básicos. 

acontecer artístico e cultural, con rigor e 
coherencia. 

 AEB5.2.2. Comprende a complexidade do 
fenómeno artístico, extrae conclusións 
propias e reelabora os coñecementos 
adquiridos na materia 

 CCEC 

 b 

 l 

 p 

 B5.1. O público: concepto e tipoloxías. 

 B5.2. Aspectos básicos do proceso de 
recepción. 

 B5.3. Análise dos espectáculos escénicos. 

 B5.4. A crítica escénica nos seus aspectos 
básicos. 

 B5.3. Analizar os procesos de creación e 
difusión escénica en Galicia. 

 ADB5.3.1. Coñece, identifica e valora a 
oferta cultural en materia de artes escénicas 
nunha cidade ou comarca. 

 CCEC 

 CAA 

 
 
 
4.4.9. ANTROPOLOXÍA 
 
 

Materia de libre configuración que o noso departamento aborda por vez primeira. O curso pasado non tivo matrícula, polo que non hai contidos por 
impartir. Ademais é materia sen continuidade, polo que tampouco sería factible avaliar os contidos que quedasen por dar. 
 
 
 

CONTIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN CONTIDOS MÍNIMOS 
ESIXIBLES 

B1.2 ANTB2.6.1. Realización de composicións 
escritas con planificación, orde, 
coherencia, claridade e 
corrección 

1ª Avaliación Características, 
obxecto método e 
técnicas dos estudos 
antropolóxicos 

B2.2 ANTB3.9.2 Participar no diálogo 
construtivo de maneira 
colaborativa. Unha actitude de 
respecto e aprezo das persoas e 
contidos, actividades e 
materiais implicados no 
proceso ensino-aprendizaxe 

1ª Avaliación Ramas da antropoloxía 
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B2.5 ANTB1.3.1 Aplicación das técnicas de 
estudo e lectura activa: 
subliñar, esquematizar e 
resumir 

1ª Avaliación Escolas antropolóxicas 

B3.2  Probas escritas: disertacións, 
exames e traballos 
monográficos 

2ª Avaliación Bases fisiolóxico--
biolóxicas do 
comportamento 
humano 

B3.3  Rúbricas para avaliar a 
comprensión 

2ª Avaliación Antropoloxía e 
arqueoloxía: do 
Paleolítico ao 
xurdimento dos 
primeiros estados 
modernos 

B3.4  Visualización de material 
audiovisual e debates, tarefas e 
traballos específicos sobre os 
mesmos 

2ª Avaliación Interiorización da 
cultura: axentes e 
procesos da 
endoculturación 

B3.8   2ª Avaliación Análise da cultura: 
perspectivas EMIC e 
ETIC 

B3.9   2ª Avaliacióm Dinámica das culturas e 
diversidade cultural 

B4.2   3ª Avaliación Linguaxe 

B4.5   3ª Avaliación Arte e técnica 
B5.2   3ª Avaliación Relixión 

    Produción de bens e 
economía 

    Reprodución social e 
sexualidade 

    Relacións de 
parentesco 

    Lei, orde e conflito. 
Guerras e xurdimento 
do Estado 

    Análise filosófica da 
especificidade humana 

 
 



5. CONCRECIÓN METODOLÓXICA 
 

5.1. 1º ESO 

 

 A metodoloxía didáctica nesta etapa será fundamentalmente activa e participativa, mecanismos fundamentais para poder avaliar as destrezas orais 
do alumnado. Procurarase desenvolver ao máximo posible o traballo individual e cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das 
competencias correspondentes. Con todo, queremos deixar constancia de que será sen dúbida un curso difícil, dada a situación epidemiolóxica que vivimos 
e o longo período sen contacto coas aulas. Descoñecemos aínda as dificultades específicas do alumnado de nova incorporación e as medidas de atención á 
diversidade que será preciso artellar. Tampouco sabemos se imos poder manter a presencialidade como modalidade habitual e constante ao longo do curso 
ou se imos ter que combinala con outras modalidades dependendo dos diferentes cambios de escenario cos que nos poidamos ir atopando. Intentaremos 
debuxar diversos escenarios e a adaptación metodolóxica que poidamos ofrecer en cada caso. 

 Partiremos como ferramenta básica de aprendizaxe do material fornecido polo proxecto Edixgal, sendo conscientes de que non todo o alumnado 
poderá ter un aproveitamento completo do mesmo, polo que se incluirán exercicios e actividades de aprendizaxe a través do repositorio Abalar e outras 
plataformas. O cambio introdúcese logo dunha reflexión sobre o vivido no período de confinamento e as dificultades detectadas no alumnado. Consideramos 
que permitirá un mellor aproveitamento do curso tanto a nivel presencial como facilitar a continuidade da aprendizaxe en caso de posibles novos 
confinamentos. Con todo, esixirá un proceso de adaptación -rematado setembro aínda non temos ao noso dispor o material nin se celebraron os cursos de 
formación dos docentes que van traballar co mesmo- para o que será preciso recorrer a material do departamento e do repositorio Abalar para comezar o 
traballo na aula. 

 Se houber alumnado co que haxa que traballar telemáticamente, botariamos man tamén da aula virtual e da ferramenta webex para a comunicación 
online e a continuación da actividade docente, co convencemento de que grazas a esta escolla reducimos a fenda dixital na aprendizaxe e progreso do noso 
alumnado. 

 As actividades valoraranse día a día no traballo de aula (virtual ou real), tendo unha avaliación específica as probas escritas que se realicen ao longo 
do trimeste e a proba escrita que pecha o trimestre, o exame de avaliación e o traballo sobre o libro de lectura obrigatoria. 
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5.2 2º ESO 

 

 A metodoloxía didáctica nesta etapa será fundamentalmente activa e participativa, mecanismos fundamentais para poder avaliar as 

destrezas orais do alumnado. Procurarase desenvolver ao máximo posible o traballo individual e cooperativo do alumnado, así como o logro 
dos obxectivos e das competencias correspondentes. Somos conscientes das limitacións físicas que o traballo cooperativo ha ter neste curso debido á 
situación epidemiolóxica que atravesamos, pero a importancia do mesmo dará pé a situacións imaxinativas que reduzan ese problema, á fin e ao cabo o 
importante son os resultados das aportacións conxuntas, non como nos dispoñemos para efectuar o traballo. 
  O  grupo presenta grande variedade de alumnado con casuísticas diversas e, sobre todo, co principal problema que temos no centro nos cursos 
baixos de secundaria: o absentismo. Evidentemente, o problema traduciuse na etapa do confinamento na desconexión absoluta das plataformas 
telemáticas de aprendizaxe e a entrega de tarefas, non sempre xustificada pola imposibilidade de acceso aos medios técnicos para facelo, senón baseados 
fundamentalmente na desídia e falta de valoración da educación no propio núcleo familiar. 
 En principio, e situándonos nun escenario de ensinanza presencial, partiremos do libro de texto :  lectura , exercicios de comprensión lectora,  
práctica oral, adquisición de vocabulario e a teoría lingüística ou literaria pertinente, aínda que haxa que adaptar ou ralentizar as actividades en función do 
avance xeral do grupo. Se temos que mudar de escenario e pasar a unha ensinanza telemática, botaremos man das plataformas institucionais ao noso 
dispor para manter sesións de explicacións online e adaptación das actividades aos novos escenarios. 
Para o alumnado que non poida seguir unha ensinanza telemática regular recompilaremos materiais e tarefas que se entregarán nun punto de recollida 
(se a situación o permite) periodicamente, intentando non deixar ninguén atrás. 
 As actividades valoraranse día a día no traballo de aula, tendo unha avaliación específica as probas escritas que se realicen ao longo 
do trimeste e a proba escrita que pecha o trimestre, o exame de avaliación e o traballo sobre o libro de lectura obrigatoria. 

 

 

 

5.2 3º ESO 
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A metodoloxía didáctica neste curso será, igualmente, activa e participativa, favorecendo o traballo individual e en grupo do alumnado, así como o 
logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. Ao igual que fixemos cos cursos anteriores, teremos previstos varios escenarios en función do 
desenvolvemento da pandemia. O traballo telemático e as estratexias correspondentes están algo máis perfiladas logo do vivido no curso pasado, polo que 
un posible cambio de escenario xa non collerá por sorpresa nin a alumnado nin a profesorado. Se ben durante o escenario presencial a figura principal 
será o libro de texto, ante escenarios virtuais utilizaremos os recursos institucionais para colgar os cursos e materiais precisos para regularizar o traballo, 
e programaremos en horario lectivo a teledocencia preceptiva que explique e oriente o devandito traballo. 

No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que desenvolverá o profesorado para alcanzar os estándares de 
aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como a adquisición das competencias.  

 O resto do traballo responderá ao seguimento do libro de texto a través dos controis cotiáns na aula e as probas orais ou escritas de carácter 
específico que se vaian concretando ao longo do curso alén, por suposto, da proba obrigatoria de avaliación trimestral á que debe acompañar o 
traballo sobre o libro de lectura obrigatoria que corresponda. 
 
5..4. 4º ESO 
 

A metodoloxía didáctica neste curso será, igualmente, activa e participativa, favorecendo o traballo individual e en grupo do alumnado, así como o 
logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 

 O grupo está moi cohesionado e, en xeral, non tivo unha desconexión importante durante o período de confinamento vivido o curso anterior, polo 
que será relativamente doado volver á presencialidade. 

No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que desenvolverá o profesorado para alcanzar os estándares de 
aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como a adquisición das competencias.  

 O resto do traballo responderá ao seguimento do libro de texto a través dos controis cotiáns na aula e as probas orais ou escritas de carácter 
específico que se vaian concretando ao longo do curso alén, por suposto, da proba obrigatoria de avaliación trimestral á que debe acompañar o 
traballo sobre o libro de lectura obrigatoria que corresponda. Evidentemente esta situación poderá mudar en función da evolución da situación 
epidemiolóxica, e iremos adaptando as tarefas ás contornas virtuais correspondentes, como xa vimos ao falar dos cursos anteriores. Temos 
que pensar que, a medida que subimos no tramo de idade do alumnado, máis fácil resulta tamén o traballo telemático, pois a madurez e 
mellor manexo das novas tecnoloxías axudan a un maior aproveitamento dos recursos e unha maior autonomía para a realización de traballos. 
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5.5.1.1º DE BACHARELATO LINGUA E LITERATURA 
 

A metodoloxía didáctica neste curso pretende ser activa e participativa, fomentando a oralidade e favorecendo o traballo individual e en grupo do 
alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes. 

No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que desenvolverá o profesorado para alcanzar os estándares de 
aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como a adquisición das competencias.  

 O resto do traballo responderá ao seguimento do libro de texto e apuntamentos fornecidos pola profesora, a través dos controis cotiáns na aula e as 
probas orais ou escritas de carácter específico que se vaian concretando ao longo do curso, alén da proba obrigatoria de avaliación trimestral á que debe 
acompañar o traballo sobre o libro de lectura obrigatoria que corresponda. 
 Ao igual que salientamos para os cursos anteriores, estamos a falar dun contexto de ensinanza presencial, reformulándonos a metodoloxía no caso 
de termos que pasar a unha ensinanza telemática, na que botaríamos man dos recursos institucionais para poder continuar a prá ctica docente. 
Evidentemente neste tipo de situacións, a madurez e autonomía do alumnado de bacharelato favoreceria esta metodoloxía, na que a nosa función de guia 
ten que se centrar en consolidar a competencia de aprender a aprender a través do discernimento das fontes utilizadas. 
 
 
 
 
5.5.2. 1º BACHARELATO. LITERATURA UNIVERSAL 
 

 

 A metodoloxía didáctica neste curso pretende ser activa e participativa, fomentando o intercambio de ideas e opinións e estimulando o gosto estético 
para deleite propio ou para iniciarse na autoría da arte da palabra, á  luz dos modelos que nos ofrece a literatura universal. Favorecerase o traballo individual 
e en grupo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes Terase en conta, como constatou a avaliación inicial, que 
maior parte do grupo escolle a materia por descarte, non por auténtico interese e que grande parte non teñen hábito lector. Por tanto, comezarase con 
lecturas guiadas para que vaian collendo habilidades básicas e a descoberta da lectura como pracer. 
 A profesora fornecerá os apuntamentos básicos para seguir a materia e encargará pequenos traballos de investigación para que se afagan a elaborar 
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textos expositivos que lles servirán de material de estudo. 
 Cada trimestre será obrigatorio  dous libros de lectura sobre os que centraremos a análise e que será tarefa do alumnado procuralo en tempo para 
posibilitar o traballo na aula e na casa. No caso de existiren PDF libres a profesora colocaraos na aula virtual. 
 Aínda que todo o anterior está pensado para un contexto de presencialidade, non se verá excluído polo feito de termos que recuperar modelos 
telemáticos, tan só poderá ser readaptado a o tempo que se estableza e ás plataformas utilizadas. 
 
 
5.5.3. 1º BACHARELATO. ANTROPOLOXÍA 
 

O tratamento didáctico para cada tema segue os principios psicopedagóxicos da concepción construtivista da aprendizaxe significativa, aplicados nos 
seguintes pasos: 

1) Exposición dun asunto (problema) que fai pensar e implica conceptos, afectos e condutas. Isto causa un debate mental, a persoa experimenta unha 
cuestión -cognitiva, afectiva e práctica- que necesita resolver, está preocupada e ocupada, participa coas súas actitudes e aptitudes no problema. 
Necesita pensar, xa non é indiferente. 

2) Analizar o tema problemático mediante a información conceptual, unha mediación explicativa docente, a lectura comprensiva de textos, o diálogo 
construtivo, pescuda de coñecementos na internet e o uso de producións audiovisuais con valor teórico-práctico exemplificador. 

3) Aplicación dos coñecementos aos problemas da realidade. Así o discente demostra que comprende e ten interiorizada unha ferramenta coginitiva 
que lle permite proxectar luz sobre as cuestións reais. Deste xeito tamén experimenta o valor da formación cultural. A ignorancia non “ve”, non 
comprende e non resolve. 

4) O tratamento pedagóxico das imaxes terá as funcións de proporcionar un efecto sorpresa que axude a pensar sobre as ideas preestablecidas, favorecer 
unha asociación de experiencias, ofrecer a conexión coa realidade e amosar a importancia do tema e da problemática que suscita. 

Non hai libro de texto ou de lectura con carácter oficial. Será o docente quen subministre o material e os recursos precisos para a abordaxe de cada bloque 
temático. 
Realizarase un exame ou presentación de traballo escrito por avaliación como mínimo, se ben vai ser o traballo constante do alumnado, a súa propia 
investigación e as súas reflexións, reflectidas en exposicións, debates, comentarios ou traballos escritos as que configurarán a nota global do trimestre. 
 
A rúbrica para medir o grao de comprensión das distintas tarefas e textos traballados será a seguinte: 

 
 
  

 EXTRAER INTERPRETAR REFLEXIONAR ORGANIZAR 
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5 (9-10) Recollen e ordenan 
información que non está 
no corpus principal do 
texto. Fan a inferencia de 
moitos contidos implícitos. 
Manexan moitos elementos 
en relación de oposición. 

Aplican os conceptos cunha 
linguaxe con moitos 
matices. O que fan é unha 
proba clara da súa 
comprensión completa do 
texto. No diálogo 
construtivo fan achegas 
interesantes. 

Fan uso de coñecementos 
significativos para facer 
unha reflexión crítica ou 
formular hipóteses. 
Manexan conceptos en 
oposición e amosan unha 
comprensión profunda de 
textos longos e 
complicados. Utiliza 
contidos suplementarios. 

Os esquemas e resumos 
integran e sintetizan a 
información de fontes 
diversas. Tratan as 
diferentes relacións entre 
os conceptos-chave. 
Engaden información 
suplementaria moi 
significativa. Aportan unha 
perspectiva interdisciplinar. 

4 (7-8) Localiza e organiza 
información que non é 
explícita. Utiliza varios 
criterios. Fai inferencias 
significativas. 

Manexa ambigüidades e 
ideas opostas que é capaz 
de inferir. Aplica conceptos 
e categorías. Fan un diálogo 
construtivo con matices 

Amosa unha comprensión 
precisa de textos longos e 
complexos. Realiza unha 
análise crítica na que usa 
coñecementos variados e 
propón hipóteses. 

Supera as tarefas do nivel 
tres porque engade 
información implícita que é 
capaz de inferir. Vai máis 
alá dos contidos implícitos. 

3 (5-6) Recolle información 
aplicando varios criterios. 
Trata os contidos en 
contraste. 

Identifica as ideas primarias 
e secundarias. Pode facer 
comparacións e aplicar 
contidos opostos. O diálogo 
construtivo é apto. 

Trata relacións e 
comparacións no marco do 
texto. Coñece os contidos 
fundamentais e aplica 
algúns complementarios. 

Esquemas eficientes. Trata 
as relacións coas ideas 
secundarias. Fai 
comparacións e manexa 
contidos en oposición 
explícita. 

2 (3-4) Localizan a información 
básica. Aplican criterios 
sinxelos. 

Identifica a idea principal 
do texto. Fai unha análise 
simple con inferencias 
sinxelas. Non amosa 
diálogo construtivo. 

Fai algunha relación entre o 
texto e os seus 
coñecementos. Aporta unha 
mínima reflexión persoal. 

Pode facer esquemas e 
resumos con algunhas ideas 
fundamentais. Trata as 
diferenzas mínimas. 

1 (1-2) Recolle información moi 
básica de xeito 
fragmentado con moi 
pouco criterio. 

Recoñece a intención do 
texto, pero non analiza as 
ideas. Sen diálogo. 

A relación cos 
coñecementos persoais é 
moi simple. 

Non fai esquema e/ou 
resumo. Pobreza de 
contidos e sen selección. 
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5.6.1. SEGUNDO DE BACHARELATO. LINGUA E LITERATURA 
 
 Ao igual que nos cursos anteriores, a metodoloxía didáctica neste curso pretende ser activa e participativa, fomentando o intercambio de ideas e 
opinións,  a capacidade de reflexión e a súa aplicación á práctica discursiva e o coñecemento global da nosa literatura e de todas as circunstancias que rodean 
a nosa lingua como canle de expresión. 
 Novamente seguimos suxeitos aos distintos cambios que se poidan derivar da situación epidemiolóxica e á decisión das autoridades correspondentes 
sobre o modelo de probas ABAU que queren facer, dado que debido aos cortes no desenvolvemento das materias o curso pasado e a necesidade de retomar 
os temarios onde se deixaron faise moi difícil impartir a totalidade de estándares esixidos neste nivel educativo. Temos a incerteza de se vai haber convocatorio 
extraordinaria de setembro e o seu traslado a xuño, o que obriga a que o alumnado teña unha mellor planificación do seu traballo, xa que é moi difícil superar 
as probas extraordinarias sen un traballo previo ao quedar menos de un mes entre unhas probas e outras. Seguiremos  os apuntamentos elaborados pola 
docente. O alumnado complementará con traballos e exposicións os aspectos máis teóricos do currículo. Trimestralmente se recompilarán as cualificacións 
correspondentes na nota global de avaliación. Cómpre ter en conta que é preciso introducir no primeiro trimestre os estándares non abordados o curso 
pasado, o que esixirá un traballo máis autónomo por parte do alumnado con determinados aspectos do currículo. 
 Se houbese que retomar a ensinanza online, traballariamos coas plataformas institucionais habilitadas. Dado que a docente traballa habitualmente 
coa aula virtual, só se implementarían as sesións de videoconferencia, que se intentarían casar cos horarios oficiais para lle dar continuidade ao curso. 
 
 
5.6.2. SEGUNDO DE BACHARELATO. ARTES ESCÉNICAS 
 
Tendo en conta o carácter eminentemente práctico desta matéria a metodoloxía didáctica ten que fomentar a  participación directa,  o intercambio de ideas 
e opinións e o respecto para o traballo común e o papel que cada persoa ten que cumprir en cada momento. Estimulará o o labor creativo, para iniciarse no 
mundo da escena ou para formarse como espectador. Favorecerase o traballo en grupo do alumnado para o  logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes, así como o individual para poderen enfrotarse a un exame externo que avalíe tales competencias e obxectivos.  
A profesora fornecerá os apuntamentos básicos para seguir a materia e proporá postas en escena variadas en especial dos dous textos dramáticos propostos  

poloa CIUG este curso: Casa de bonecas de Ibsen   e  Saxo Tenor  de Roberto Vidal Bolaño que o alumnado deberá ter lido con anterioridade. 
Cada trimestre será obrigatorio asistir a um espectáculo dalgunha arte escénica para elaborar posteriormente unha crítica individual do mesmo, para mostrar 
na práctica que se repara nas cuestións fundamentais explicadas na clase. A profesora procurará organizar unha saída cada trimestre para facilitar a todo o 
alumnado a posibilidade de asistir a un espectáculo para realizar o traballo. 
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 Evidentemente, a situación epidemiolóxica fai case imposible este curso a asistencia a espectáculos, polo que se suplirán coa visualización de 
espectáculos grabados o en streaming.  
 

 
6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 O material básico de traballo para os cursos da ESO e Bacharelato é o libro de texto da Editorial Consorcio Editorial Galego, como xa se fixo público o 
pasado mes de xuño no taboleiro de anuncios do centro e na páxina Web. A única excepción é o primeiro curso de ESO que, como xa dixemos, este curso que 
comeza o fará co material de Edixgal. 

 A materia de Antropoloxía non ten libro de texto, sendo a docente quen vaia fornecendo o material a utilizar (audiovisual, fotocopias de tratados e 
libros específicos…). 

 Adicionalmente, cada alumno deberá facerse co libro de lectura obrigatoria trimestral que o Departamento indique, libro que tamén poden ler a 
través da biblioteca do centro, do resto das bibliotecas públicas da zona ou mesmo en formato electrónico. 

 É importante tamén que o alumnado conte cun lapis de memoria para a realización e presentación de traballos en formato electrónico. 

 As tabletas e smarphones particulares non se admitirán como ferramenta de traballo, debido ao uso incorrecto que adoitan darlle aos mesmos e os 
problemas que a cotío xeran no centro. O centro, como modelo de integración TIC, conta con recursos abondos para que o alumnado poida traballar cos 
soportes dixitais que se lle ofrecen sen ningún tipo de problema. Si son admisibles en casos particulares de alumnado con algunha problemática específica 
que impida o uso das ferramentas habituais de traballo e previa xustificación. Tamén serán válidos en caso de confinamento . 

 Os restantes materiais utilizados (audio, vídeo, textos…) serán fornecidos polas docentes, ben de xeito colectivo como individual. Tamén se utilizará 
a aula virtual como soporte para o subministro de materiais e entrega de actividades. 

 En Literatura Universal será obrigatorio tamén a adquisición dos libros de análise obrigatoria que forman parte do temario. 
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7. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

 Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o curso actual cada profesor e profesora do departamento, ao 

inicio do curso, dá ao alumnado a información básica  sobre a programación didáctica da súa materia. A verificación desta información rexístrase nun 

documento na xefatura de estudos. As programacións didácticas das materias poden ser consultadas polas familias na páxina web do centro no 

apartado Pais e nais. Ademais, cada profesor e profesora dispón dunha hora semanal de atención directa ás familias. 

 

 

 

 

7.1. ESO 

 

  
- As actividades correspondentes ao bloque oral suporán o 40% da cualificación. As do bloque escrito o 50%, tendo enconta que un 10% 
desta porcentaxe corresponde á lectura trimestral obrigatoria. O 10% restante corresponderá á avaliación acitudinal do alumnado. 

   - É obrigatorio puntuar nos cinco  bloques en que está dividida a materia. 
   - A cualificación establecerase sobre base 10, sendo obrigatorio obter o 5 para poder aprobar, tanto na convocatoria de       xuño como 
na de setembro, así como nas correspondentes avaliacións. 
   - As probas de recuperación de setembro, dado que é unha convocatoria extraordinaria, non se rexerán polo sistema de avaliación 
continua, polo que o alumnado debe obter unha puntuación de 5 no exame correspondente para poder superar a materia. 
    
 

CRITERIO XERAL :  
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SECUENCIACIÓN: Os contidos da materia e a totalidade dos bloques que a integran están abordados no libro de texto co que se traballa. O libro divídese en 
12 unidades didácticas. Abordaremos 4 unidades por trimestre. 
 
PROBAS: 
 

- Realizaranse normalmente un mínimo de dúas probas escritas por trimestre. Isto non impide que a profesora realice a maiores todas aquelas que 

considere precisas para unha boa aprendizaxe do alumnado e unha mellor avaliación do seu rendemento. A docente avaliará tamén todas aquelas 

actividades que, a maiores, se realicen no trimestre (traballos, presentacións, debates, creacións individuais, interpretacións...). Inclúese tamén a 

avaliación cotiá da aula, é dicir, o seguimento constante do traballo do alumnado (exercicios de clase, participación nas actividades...). 

- Todas as probas farán media coas restantes notas que a docente teña do alumno/a, quen deberá obter unha cualificación mínima de 5 para poder 

superar a materia. 

- Nas probas extraordinarias abonda con que o alumno/a chegue ao 5 para obter o apto. 

- A corrección ortográfica acorde ao nivel académico en que se atopa o alumno/a é esixible nas probas escritas, polo que se penalizará con até 0,5 

puntos menos da cualificación final os erros considerados graves e 0,25 os restantes. 

- Para avaliar a oralidade, a docente tomará nota do uso oral que o alumnado faga na clase, tanto en conversas espontáneas como en exposicións e 

debates. Terase tamén en conta a lectura oral para a avaliación deste bloque. No caso de que non se tivese información e rexistros abondos sobre un 

alumno/a para ter unha avaliación global do alumnado neste bloque poderanse facer exames orais específicos no Departamento, procurando crear 

un clima de relaxación que permita que o alumnado se solte e fale coa necesaria espontaneidade. 

- Se a docente considerase oportuno poderá elaborar rúbricas específicas para a realización do proceso avaliador. 

- No caso de que se detecte algún alumno que realice unha proba de xeito irregular precederase do seguinte xeito: 

- Se se atopa consultando algún tipo de apuntamento, en calquera soporte, retiraráselle a proba, que será cualificada cun cero.  
- Se se detecta algunha consulta a un compañeiro, procederase como segue:  
1ª vez: amoestación verbal e baixada dun punto na proba.  
2ª vez: amoestación verbal e retirada do exame.  
Isto aplicarase tanto a quen realiza a consulta como a quen a recibe, no caso de que a atenda.  

- Cando exista a sospeita fundada de que se consultaron apuntamentos ou compañeiros ao realizar unha proba, aínda que isto non se detectara durante 

o desenvolvemento da mesma, a profesora poderá facer unha proba de contraste, que trate dos contidos obxecto da sospeita. 
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. 
 
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN: Dado que o sistema que rexe nesta etapa educativa é o de avaliación continua, non se farán, con carácter xeral,  probas 
específicas de recuperación. Isto non impide que, en casos particulares ou partes específicas da materia a docente poida realizar algunha proba específica de 
recuperación. O sistema xeral de recuperación dunha avaliación suspensa farase coa recuperación da avaliación seguinte, onde volverá a entrar a materia da 
avaliación anterior, dado que o estudo dunha lingua consideramos que non se pode facer en compartimentos estanco, senón como un conxunto unitario. 
 
SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE AVALIACIÓN 

 
O alumnado con adaptación curricular individualizada realizará probas específicas adaptadas ao seu nivel, preparadas coa colaboración do 

Departamento de Orientación. 
O alumnado que falta á realización dalgunha proba de avaliación realizará as probas de acordo coas Normas de organización e funcionamento do 

centro. 
O alumnado con protocolo específico recoñecido (dislexia, TDHA, TEA…) terá probas adaptadas á súa especificidade en tempo e forma. 

 
 Evidentemente, os sistemas de avaliación serán reconducidos en caso de novos confinamentos, readaptándose en función da duración dos períodos 
de non presencialidade. A avaliación da ensinanza online centrarase na constatación de tres feitos fundamentais : que o alumnado é quen de aprender, 
que é quen de plasmar correctamente por escrito o produto desa aprendizaxe e que tamén é quen de defendela oralmente. Desgraciadamente, a 
constatación máis amarga de moitos docentes no período de confinamento vivido foi ver que grande parte dos traballos que o alumnado presentaba non 
eran da súa autoría. Evidentemente, isto non redunda na formación do alumno nin no académico nin no persoal, polo que consideramos importante establecer 
procedementos de avaliación que, sen se converter nunha especie de caza de bruxas, si redunden na visualización do grao real de aprendizaxe e das destrezas 
desenvolvidas polo alumnado para a súa consecución. A xestión de recursos, o manexo de bibliografía, as probas centradas no razoamento e interiorización 
da aprendizaxe... terán que ser explicitadas e xustificadas nunha proba oral a través de videoconferencia, que tamén servirá para poder avaliar a oralidade, 
destreza relegada no proceso de avaliación do anterior confinamento. 
 
 
 
7.2. PRIMEIRO DE BACHARELATO. LINGUA E LITERATURA. 
 
 

 CRITERIO XERAL :  
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- As actividades correspondentes ao bloque oral suporán o 20% da cualificación. As do bloque escrito o 70% . O 10% restante corresponderá á avaliación 
acitudinal do alumnado. 
   - É obrigatorio puntuar nos cinco  bloques en que está dividida a materia e obter no exame, cando menos, a metade da cualificación 
do valor de cada bloque. 
   - A cualificación establecerase sobre base 10, sendo obrigatorio obter o 5 para poder aprobar, tanto na convocatoria de       xuño como 
na de setembro, así como nas correspondentes avaliacións. 
    
 
SECUENCIACIÓN: Os contidos da materia e a totalidade dos bloques que a integran están abordados no libro de texto co que se traballa e na aula virtual 
estará colgado tamén o material fornecido pola docente. En cada avaliación  abordaremos 3 unidades , correspondentes ao libro de texto, mais unha,  
elaborada pola profesora, resumindo temas de literatura.  
 
 
PROBAS: 
 

- Realizaranse normalmente un mínimo de dúas probas escritas por trimestre. Isto non impide que a profesora realice a maiores todas aquelas que 

considere precisas para unha boa aprendizaxe do alumnado e unha mellor avaliación do seu rendemento. A docente avaliará tamén todas aquelas 

actividades que, a maiores, se realicen no trimestre (traballos, presentacións, debates, creacións individuais, interpretacións...). Inclúese tamén a 

avaliación cotiá da aula, é dicir, o seguimento constante do traballo do alumnado (exercicios de clase, participación nas actividades...). 

- Estas probas farán media con todas as cualificacións que do alumno teña a docente. Será preciso obter unha puntuación mínima de 5 para poder 

superar a materia. 

- Nas probas extraordinarias abondará con que o alumnado obteña o 5 nesa única proba. 

- A corrección ortográfica acorde co nivel académico en que se atopa o alumno/a é esixible nas probas escritas, polo que se penalizará con até 0,5 

puntos menos da cualificación final os erros considerados graves, e 0,25 os restantes. 

- Para avaliar a oralidade, a docente tomará nota do uso oral que o alumnado faga na clase, tanto en conversas espontáneas como en exposicións de 

traballos e debates. Se non se tivese información abonda sobre o alumnado para facer esta avaliación, farase un exame oral no Departamento nes 

mesmas condicións que para o alumnado da ESO. 

- Se a docente o considerase oportuno poderá elaborar rúbricas específicas para a realización do proceso avaliador. 
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- No caso de que se detecte algún alumno que realice unha proba de xeito irregular precederase do seguinte xeito: 

- Se se atopa consultando algún tipo de apuntamento, en calquera soporte, retiraráselle a proba, que será cualificada cun cero. 
- Se se detecta algunha consulta a un compañeiro, procederase como segue:  
1ª vez: amoestación verbal e baixada dun punto na proba.  
2ª vez: amoestación verbal e retirada do exame.  
Isto aplicarase tanto a quen realiza a consulta como a quen a recibe, no caso de que a atenda.  

- Cando exista a sospeita fundada de que se consultaron apuntamentos ou compañeiros ao realizar unha proba, aínda que isto non se detectara durante 

o desenvolvemento da mesma, a profesora poderá facer unha proba de contraste, que trate dos contidos obxecto da sospeita. 

- A utilización de métodos fraudulentos para a superación da proba pode implicar o suspenso automático. 

 
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN: Faranse probas  específicas de recuperación a final de curso, para recuperar aquelas partes non superadas, incluíndo as 
lecturas obrigatorias de non terse feito. O alumnado que tiver suspensas todas as avaliacións  fará un exame extraordinario  de carácter  global, incluíndo 
as lecturas non realizadas. 
 

Evidentemente, os sistemas de avaliación serán reconducidos en caso de novos confinamentos, readaptándose en función da duración dos períodos de non 
presencialidade. A avaliación da ensinanza online centrarase na constatación de tres feitos fundamentais: que o alumnado é quen de aprender, que é quen 
de plasmar correctamente por escrito o produto desa aprendizaxe e que tamén é quen de defendela oralmente. Desgraciadamente, a constatación máis 
amarga de moitos docentes no período de confinamento vivido foi ver que grande parte dos traballos que o alumnado presentaba non eran da súa autoría. 
Evidentemente, isto non redunda na formación do alumno nin no académico nin no persoal, polo que consideramos importante establecer procedementos 
de avaliación que, sen se converter nunha especie de caza de bruxas, si redunden na visualización do grao real de aprendizaxe e das destrezas desenvolvidas 
polo alumnado para a súa consecución. A xestión de recursos, o manexo de bibliografía, as probas centradas no razoamento e interiorización da 
aprendizaxe... terán que ser explicitadas e xustificadas nunha proba oral a través de videoconferencia, que tamén servirá para poder avaliar a oralidade, 
destreza relegada no proceso de avaliación do anterior confinamento. 
 
 

 
 

 
7.3. PRIMEIRO DE BACHARELATO. LITERATURA UNIVERSAL. 
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As actividades  correspondentes ao bloque 1 ( lectura e análise) serán o 50% da nota. As correspondentes ao bloque 2  ( aspectos teóricos da historia da 
literatura) o 40%. O 10% será do traballo diario, actitude, constancia e interese. 
 
- É obrigatorio puntuar nos dous  bloques en que está dividida a materia e obter no exame, cando menos, a metade da cualificación do valor de cada bloque. 
 
- A cualificación establecerase sobre base 10, sendo obrigatorio obter o 5 para poder aprobar, tanto na convocatoria de xuño como na de setembro, así como 
nas correspondentes avaliacións. 
 
  SECUENCIACIÓN: Os contidos da materia  será o material fornecido pola docente e  colgado na aula virtual e o traballo individual de análise 
realizado individualmente polo alumnado, despois dunha posta en común e autocorrección dos erros. En cada avaliación  analizaremos dous libros co 
conseguinte traballo  e abordaremos dúas unidades didácticas de historia da literatura. 
 
 
PROBAS: 
 

- Realizaranse normalmente tres probas escritas por trimestre.  Unha por cada libro analizado e outra correspondente á historia da literatura. Isto non 

impide que a profesora realice a maiores todas aquelas que considere precisas para unha boa aprendizaxe do alumnado e unha mellor avaliación do 

seu rendemento. A docente avaliará tamén todas aquelas actividades que, a maiores, se realicen no trimestre (traballos, presentacións, debates, 

creacións individuais, interpretacións...). Inclúese tamén a avaliación cotiá da aula, é dicir, o seguimento constante do traballo do alumnado (exercicios 

de clase, participación nas actividades...). 

- Estas probas farán media con todas as cualificacións que do alumno teña a docente. Será preciso obter unha puntuación mínima de 5 para poder 

superar a materia. 

Nas probas extraordinarias abondará con que o alumnado obteña o 5 nesa única proba.  
 

 

CRITERIO XERAL :  
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SISTEMAS DE RECUPERACIÓN: Faranse probas  específicas de recuperación a final de curso, para recuperar aquelas partes non superadas.. O alumnado 
que tiver suspensas todas as avaliacións  fará un exame extraordinario  de carácter  global.  

 
 
 
Evidentemente, os sistemas de avaliación serán reconducidos en caso de novos confinamentos, readaptándose en función da duración dos períodos de non 
presencialidade. A avaliación da ensinanza online centrarase na constatación de tres feitos fundamentais: que o alumnado é quen de aprender, que é quen 
de plasmar correctamente por escrito o produto desa aprendizaxe e que tamén é quen de defendela oralmente. Desgraciadamente, a constatación máis 
amarga de moitos docentes no período de confinamento vivido foi ver que grande parte dos traballos que o alumnado presentaba non eran da súa autoría. 
Evidentemente, isto non redunda na formación do alumno nin no académico nin no persoal, polo que consideramos importante establecer procedementos 
de avaliación que, sen se converter nunha especie de caza de bruxas, si redunden na visualización do grao real de aprendizaxe e das destrezas desenvolvidas 
polo alumnado para a súa consecución. A xestión de recursos, o manexo de bibliografía, as probas centradas no razoamento e interiorización da 
aprendizaxe... terán que ser explicitadas e xustificadas nunha proba oral a través de videoconferencia, que tamén servirá para poder avaliar a oralidade, 
destreza relegada no proceso de avaliación do anterior confinamento. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.4. SEGUNDO DE BACHARELATO. LINGUA E LITERATURA 
 
 
  

- As actividades correspondentes ao bloque oral suporán o 30% da cualificación. As do bloque escrito o 60%, . O 10% restante 
corresponderá á avaliación acitudinal do alumnado. 

CRITERIO XERAL :  
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   - É obrigatorio puntuar nos cinco  bloques en que está dividida a materia e obter no exame, cando menos, a metade da cualificación 
do valor de cada bloque. 
   - A cualificación establecerase sobre base 10, sendo obrigatorio obter o 5 para poder aprobar, tanto na convocatoria de       xuño como 
na de setembro, así como nas correspondentes avaliacións. 
    
 
SECUENCIACIÓN: Os contidos da materia e  co que se traballa e na aula virtual está colgado tamén o material fornecido pola docente. O libro divídese en 16 
unidades didácticas. Abordaremos 6 unidades nos dous primeiros trimestres e catro no terceiro. 
 
 
PROBAS: 
 

- Realizaranse normalmente un mínimo de dúas probas escritas por trimestre. Isto non impide que a profesora realice a maiores todas aquelas que 

considere precisas para unha boa aprendizaxe do alumnado e unha mellor avaliación do seu rendemento. A docente avaliará tamén todas aquelas 

actividades que, a maiores, se realicen no trimestre (traballos, presentacións, debates, creacións individuais, interpretacións...). Inclúese tamén a 

avaliación cotiá da aula, é dicir, o seguimento constante do traballo do alumnado (exercicios de clase, participación nas actividades...). 

- Estas probas farán media con todas as cualificacións que do alumno teña a docente. Será preciso obter unha puntuación mínima de 5 para poder 

superar a materia. 

- Nas probas extraodinarias abondará con que o alumnado obteña o 5 nesa única proba. 

- A corrección ortográfica acorde co nivel académico en que se atopa o alumno/a é esixible nas probas escritas, polo que se penalizará con até 0,5 

puntos menos da cualificación final os erros considerados graves, e 0,25 os restantes. 

- Para avaliar a oralidade, a docente tomará nota do uso oral que o alumnado faga na clase, tanto en conversas espontáneas como en exposicións de 

traballos e debates. Se non se tivese información abonda sobre o alumnado para facer esta avaliación, farase un exame oral no Departamento nes 

mesmas condicións que para o alumnado da ESO. 

- Se a docente o considerase oportuno poderá elaborar rúbricas específicas para a realización do proceso avaliador. 

- A duración das probas de avaliación estimativamente será de 90 minutos, o mesmo tempo que se adoita utilizar nas ABAU. 

- No caso de que se detecte algún alumno que realice unha proba de xeito irregular precederase do seguinte xeito: 

- Se se atopa consultando algún tipo de apuntamento, en calquera soporte, retiraráselle a proba, que será cualificada cun cero.  
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- Se se detecta algunha consulta a un compañeiro, procederase como segue:  
1ª vez: amoestación verbal e baixada dun punto na proba.  
2ª vez: amoestación verbal e retirada do exame.  
Isto aplicarase tanto a quen realiza a consulta como a quen a recibe, no caso de que a atenda.  

- Cando exista a sospeita fundada de que se consultaron apuntamentos ou compañeiros ao realizar unha proba, aínda que isto non se detectara durante 

o desenvolvemento da mesma, a profesora poderá facer unha proba de contraste, que trate dos contidos obxecto da sospeita. 

- A utilización de métodos fraudulentos para a superación da proba pode implicar o suspenso automático. 

 
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN: Dado que o sistema que rexe nesta etapa educativa é o de avaliación continua, non se farán, con carácter xeral,  probas 
específicas de recuperación. Isto non impide que, en casos particulares ou partes específicas da materia a docente poida realizar algunha proba específica de 
recuperación. O sistema xeral de recuperación dunha avaliación suspensa farase coa recuperación da avaliación seguinte, onde volverá a entrar a materia da 
avaliación anterior, dado que o estudo dunha lingua consideramos que non se pode facer en compartimentos estanco, senón como un conxunto unitario. 
Con todo, haberá a final de curso un exame a maiores que, con carácter global, aumenta as posibilidades do alumnado de superar a materia. 
 
SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE AVALIACIÓN 

 
O alumnado que falta á realización dalgunha proba de avaliación realizará as probas de acordo coas Normas de organización e funcionamento do 

centro. 
O alumnado de Bacharelato que non asista regularmente ás clases nalgunha das materias, realizará unha proba única de avaliación na convocatoria 

correspondente. Os criterios de avaliación serán os sinalados nos apartados anteriores. 
 
Evidentemente, os sistemas de avaliación serán reconducidos en caso de novos confinamentos, readaptándose en función da duración dos períodos 

de non presencialidade. A avaliación da ensinanza online centrarase na constatación de tres feitos fundamentais: que o alumnado é quen de aprender, que é 
quen de plasmar correctamente por escrito o produto desa aprendizaxe e que tamén é quen de defendela oralmente. Desgraciadamente, a constatación máis 
amarga de moitos docentes no período de confinamento vivido foi ver que grande parte dos traballos que o alumnado presentaba non eran da súa autoría. 
Evidentemente, isto non redunda na formación do alumno nin no académico nin no persoal, polo que consideramos importante establecer procedementos 
de avaliación que, sen se converter nunha especie de caza de bruxas, si redunden na visualización do grao real de aprendizaxe e das destrezas desenvolvidas 
polo alumnado para a súa consecución. A xestión de recursos, o manexo de bibliografía, as probas centradas no razoamento e interiorización da aprendizaxe... 
terán que ser explicitadas e xustificadas nunha proba oral a través de videoconferencia, que tamén servirá para poder avaliar a oralidade, destreza relegada 
no proceso de avaliación do anterior confinamento. 



< 

 143 

 
 
7.5. SEGUNDO DE BACHARELATO. ARTES ESCÉNICAS 
 
 

 
-Un 10% da nota obterase da práctica escénica: a receptividade, interese, responsabilidade, solidariedade do traballo en grupo e afán 

de superación, neste curso, polas particularidades á que nos somete a pandemia covid 19, será avaliaddo o interese , traballo diario e  constancia, dado que 
será máis difícil facer práctica .O 50% obterase dos traballos de análise dramatúrxica  e creación de posta en escena propostas. Un 10%  corresponderá do 
traballo de crítica da obra visionada en cada avaliación O restante 30% procederá de probas sobre aspectos teóricos da materia. 

 
 -É obrigatorio puntuar nos cinco  bloques en que está dividida a materia e obter no exame, cando menos, a metade da cualificación do valor de cada bloque. 
- A cualificación establecerase sobre base 10, sendo obrigatorio obter o 5 para poder aprobar, tanto na convocatoria de       xuño como na de setembro, así 
como nas correspondentes avaliacións. 
    
 
SECUENCIACIÓN: Os contidos da materia será  o material fornecido pola docente e o colgado na aula virtual. Cada avaliación da análise dunha das obras  
propostas( na 3ª av. serán as dúas obras)  e proxecto da posta en escena, dúas unidades didácticas  de teoría das artes escénicas e  o visionado para crítica da 
obra proposta pola profesora.  
 
 
PROBAS: 
 

- Realizaranse normalmente un mínimo de dúas probas escritas por trimestre. Correspondentes á proposta escénica e á teoría das artes escénicas. Isto 

non impide que a profesora realice a maiores todas aquelas que considere precisas para unha boa aprendizaxe do alumnado e unha mellor avaliación 

do seu rendemento. A docente avaliará tamén todas aquelas actividades que, a maiores, se realicen no trimestre (traballos, presentacións, debates, 

creacións individuais, interpretacións...). Inclúese tamén a avaliación cotiá da aula, é dicir, o seguimento constante do traballo do alumnado (exercicios 

de clase, participación nas actividades...). 

- Estas probas farán media con todas as cualificacións que do alumno teña a docente. Será preciso obter unha puntuación mínima de 5 para poder 

superar a materia. 

CRITERIO XERAL :  
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- Nas probas extraodinarias abondará con que o alumnado obteña o 5 nesa única proba. Que serán similares ás probas das ABAU. 

- A corrección expresiva  acorde co nivel académico en que se atopa o alumno/a é esixible nas probas escritas, polo que será avaliada globalmente 

xunto co contido das probas. 

- Se a docente o considerase oportuno poderá elaborar rúbricas específicas para a realización do proceso avaliador. 

- A duración das probas de avaliación estimativamente será de 60 minutos,  para  a posta en escena e 30 minutos para a teoría das Artes Escénicas para 

adecuarse aos 90 minutos   que se adoita utilizar nas ABAU. 

- No caso de que se detecte algún alumno que realice unha proba de xeito irregular precederase do seguinte xeito: 

- Se se atopa consultando algún tipo de apuntamento, en calquera soporte, retiraráselle a proba, que será cualificada cun cero.  
- Se se detecta algunha consulta a un compañeiro, procederase como segue:  
1ª vez: amoestación verbal e baixada dun punto na proba.  
2ª vez: amoestación verbal e retirada do exame.  
Isto aplicarase tanto a quen realiza a consulta como a quen a recibe, no caso de que a atenda.  

- Cando exista a sospeita fundada de que se consultaron apuntamentos ou compañeiros ao realizar unha proba, aínda que isto non se detectara durante 

o desenvolvemento da mesma, a profesora poderá facer unha proba de contraste, que trate dos contidos obxecto da sospeita. 

- A utilización de métodos fraudulentos para a superación da proba pode implicar o suspenso automático. 

 
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN: Farase recuperación da parte teórica da materia que se teña suspensa, a posta en escena  e a crítica será recuperada se é 
aprobada a seguinte, dado o caracter de avaliación continua que ten esta parte específica da materia. 
Evidentemente, os sistemas de avaliación serán reconducidos en caso de novos confinamentos, readaptándose en función da duración dos períodos de non 
presencialidade. A avaliación da ensinanza online centrarase na constatación de tres feitos fundamentais: que o alumnado é quen de aprender, que é quen 
de plasmar correctamente por escrito o produto desa aprendizaxe e que tamén é quen de defendela oralmente. Desgraciadamente, a constatación máis 
amarga de moitos docentes no período de confinamento vivido foi ver que grande parte dos traballos que o alumnado presentaba non eran da súa autoría. 
Evidentemente, isto non redunda na formación do alumno nin no académico nin no persoal, polo que consideramos importante establecer procedementos 
de avaliación que, sen se converter nunha especie de caza de bruxas, si redunden na visualización do grao real de aprendizaxe e das destrezas desenvolvidas 
polo alumnado para a súa consecución. A xestión de recursos, o manexo de bibliografía, as probas centradas no razoamento e interiorización da 
aprendizaxe... terán que ser explicitadas e xustificadas nunha proba oral a través de videoconferencia, que tamén servirá para poder avaliar a oralidade, 
destreza relegada no proceso de avaliación do anterior confinamento. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
 

 Indicadores de logro do proceso de ensino 

 
 
 

 
 

Indicadores de logro da práctica docente  

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         
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2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das 
probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         

 
 
 
 
9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 

ESO 
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 En Educación Secundaria Obrigatoria optamos por un sistema de traballo real, que faga que o alumnado recupere os coñecementos que ten sen 
superar dun xeito progresivo que sirva para a consolidación dos mesmos. Por iso recorremos ao sistema de contidos progresivos, é dicir, dado que grande 
parte dos contidos vanse ampliando nas diferentes etapas ou hai sempre un repaso sobre os mesmos, o alumnado que traballe de forma constante e 
regular ao longo do curso no que se atopa e supere as primeiras avaliacións, validaráselle o resultado da avaliación de pendentes neses trimestres. Dado 
que a avaliación final de pendentes é anterior á terceira avaliación do curso en curso, se ten superadas as anteriores realizará un traballo sobre o tema 
que o Departamento lle encomende e deberá entregalo antes da avaliación de pendentes para poder corrixilo con anterioridade. 
 No caso de que o alumno/a suspenda a materia nas avaliacións do curso ordinario terase que examinar na proba final de pendentes convocada a 
comezos do mes de xuño. Igualmente terán que presentarse á dita proba os alumnos/as que, aprobando algún trimestre no curso ordinario, non teñen 
superadas todas as avaliacións. 
 De non obter a cualificación final de 5, poderanse presentar á convocatoria extraordinaria de setembro, sendo examinados do temario oficial da 
materia para o curso que non teñan superado. A cualificación mínima para poder obter un aprobado é 5. 

 
 
 
 
 
BACHARELATO 
 
 En Bacharelato, realizaranse dúas probas específicas (unha en xaneiro e outra en marzo ou abril) que farán media entre si. Se o alumno obtén un 5 
nestas probas recuperará a pendente. A maiores, a finais de abril ou principios de maio, realizarase unha proba final á que o alumno que teña un dos 
parciais suspensos, ou os dous se for o caso, poderá concorrer para superar a materia na convocatoria de xuño. A cualificación mínima precisa para 
superar a materia é 5. 
 Se o alumno non supera a materia en maio, deberá presentarse á convocatoria extraordinaria de xuño, onde deberá obter unha cualificación de 5 
para poder aprobar. Nesta convocatoria o alumno/a deberá superar unha proba única sobre o temario completo da materia do curso non superado. 
Para facilitar a preparación da proba, o Departamento fai coincidir no primeiro parcial os temas específicos de lingua, pois estes contidos repásanse ou 
amplíanse no primeiro trimestre do curso seguinte, facilitando así o estudo do alumnado con materias pendentes. 
 
 A principios de curso o Departamento convocará o alumnado con materias pendentes a unha reunión  para lles explicar os criterios e procedementos 
de avaliación, así como a materia correspondente a cada parcial e á proba total da materia. O Departamento está aberto durante todos os recreos para 
as consultas, dúbidas e todo tipo de cuestións que o alumnado queira formular. 
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10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO  ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 
 

 Ofreceráselle ao alumnado dúas posibilidades de carácter opcional: 
 
a) matricularse como pendente do curso anterior, e seguir os procedementos sinalados para tal fin no apartado anterior. 
b) Realizar unha proba oral e outra escrita de carácter global onde demostre a súa competencia na materia. Os procedementos de avaliación serán os 

delimitados na programación para o curso correspondente. 
 
 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 
 
 Tendo en conta os distintos protocolos que seguía o centro como integrante da rede de centros de calidade, continuamoms aplicando  o que 
deseñaramos para este cometido, polo que as avaliacións inicias realízanse na primeira quincena do mes de outubro. 
 As docentes practican probas orais e escritas desde o comezo de curso onde van observando o comportamento do alumnado en todos os bloques 
fixados para a materia, así como o seu comportamento e actitude na aula. Esa información trasládase á ficha correspondente, que se debate na sesión de 
avaliación e trasládanse as conclusións finais para que o titor llas faga chegar ás familias. 
 Os resultados das ditas probas son importantes porque axudan a ter un retrato do grupo, establecer as medidas de atención á diversidade precisas e 
prevén resultados negativos en alumnos que non están a dar o rendemento adecuado. 
 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
 
  

 

Medidas ordinarias e extraordinarias  
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Medidas ordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

• Adecuación para algún alumno/a ou grupo da 
estrutura organizativa do centro e/ou da aula. 
 
 

a) Tempos diferenciados, horarios específicos, etc. 
 
 
 

b) Espazos diferenciados. 
 

 

 

c) Materiais e recursos didácticos diferenciados. 
 

 
 
• Desdobramento de grupos. 
 
 
 
 
• Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula. 
 
 
 

• Adaptacións metodolóxicas para algún alumno / grupo, 
como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 
titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc. 
 
 
 
 
 
• Adaptación dos tempos e/ou os instrumentos de 
avaliación para algún alumno/a. 
 
 
 
 
 
 
• Programas de reforzo para o alumnado que tivo 
promoción sen superar todas as materias. 
 
 
 
 
 
 
• Programa específico para alumnado repetidor da 
materia. 
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• Aplicación personalizada dese programa específico para 
repetidores da materia. 
 
 
 
 

 

 

Medidas extraordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

• Alumnado que recibe apoio por parte do profesorado 
especialista en PT / AL. 
 
 
 
 
 
 
 

 

• De ser o caso, grupos de adquisición das linguas (para 
alumnado estranxeiro). 
 

• Adaptacións curriculares na materia. 
 
 
 
 
 
 
• De ser o caso, agrupamento flexible ou específico 
autorizado na materia. 
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• De ser o caso, grupos de adaptación da competencia 
curricular (alumnado estranxeiro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Outras medidas organizativas: escolarización 
domiciliaria, escolarización combinada, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Alumnado con flexibilización na escolarización. 
 
 
 
 
 
• Descrición do protocolo de coordinación co profesorado 
que comparte co titular da materia os reforzos, apoios, 
adaptación, etc. (coordinación cos PT / AL / outro 
profesorado de apoio / profesorado do agrupamento / etc. 
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13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO CURSO QUE CORRESPONDAN 
 
Os temas transversais están , ou deben estar presentes en todas as actividades que nel se levan a cabo. Pero nas conmemoracións especiais tratamos os 
temas de xeito especial: 

• 25 de Novembro: Día internacional contra a violencia de xénero. As actividades deste día soen estar coordinadas polo equipo directivo, máis desde a área 
aportamos unha loita diaria pola igualdade efectiva de homes como mulleres, facendo grupos heteroxéneos en xénero, poñendo exemplos de 
mulleres de profesións tradicionalmente de homes e exemplos de homes en profesións tradicionais de mulleres. Reasignando, se é preciso a 
distribución de tarefas dentro dos grupos e implementando o Plan Proxecta co programa “Donas de seu”. 

• Do 1 ao 11 de decembro: Constitución e Estatuto de Autonomía de Galicia. Animamos o noso alumnado a participar nos actos que se convocan desde a 
dirección. Facemos debates na aula sobre os valores fundamentais que o texto aporta á nosa convivencia social. 

• 10 de decembro: Día da declaración dos dereitos humanos. Usamos as TIC para realizar traballos que supoñan un coñecemento para o alumnado de cales 
son, cando se aprobaron, por que etc. 

• 8 de marzo: Día internacional da muller. Participamos co noso alumnado nas actividades organizadas no centro e facemos unha achega, se hai actividades 
temáticas, ás mulleres que as protagonizan. 

• 15 de marzo: Día dos dereitos do Consumidor: fomentamos o consumo responsable e ensinamos a exercer os seus dereitos como consumidores a través 
da achega a modelos textuais propios  deste ámbito como as follas de reclamación, as garantías… 

• Do 7 ao 11 de marzo, a semana da prensa, imos traballar en artigos para a revista do centro, da que este ano esperamos que saía un segundo número 
dixital. 

• 7 de abril, día mundial da saúde: ao longo do curso o departamento de orientación organiza charlas sobre as adiccións adolescentes. Nos traballaremos a 
educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, con recompilación 
periodística de accidentes da zona e análise da cadea de erros para chegar ao accidente. 

• Do 18 ao 22 de abril, o día do libro. Colaboramos activamente coa Biblioteca e a Dirección para organizar os actos correspondentes, dinamizando a 
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participación nos mesmos do noso alumnado. 

• 9 de maio. Día de Europa. Adoitamos facer algunha actividade interdisciplinar para a súa conmemoración. 

• Do 9 ao 17 de maio. Semana das Letras Galegas. Este ano é na honra de Antón Fraguas. Centrarémonos na súa figura humana e literaria. 

• 5 Xuño. Día mundial do Medio Ambiente. Procuraremos textos da nosa historia literaria nos que a natureza sexa o protagonista indiscutible. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 

 O noso Departamento participa activamente en moitas actividades complementarias, ben vinculadas ao ámbito do teatro, da arte, da natureza… Son 
moitas as actividades que van xurdindo ao longo do curso nas que acabamos participando, pero a estas alturas non podemos aínda aludir ás mesmas por 
non nos chegar aínda a súa convocatoria. Só podemos dicir que establecemos como actividades fixas as que figuran na PXA (o alumnado de Artes Escénicas 
debe visionar, ao longo do curso, tres obras teatrais), entre as que se encontran as do grupo de teatro TIXUCA e a participación, xunto co Departamento 
de Latín e grego, nos certames de teatro clásico e visita arqueolóxica a Lugo. Pretendemos tamén establecer charlas de autores cos rapaces sobre algunha 
das obras de lectura, algún actor de recoñecido prestixio que faga un percorrido pola historia do noso teatro e as charlas, relatorios ou actividades 
relacionadas coa nosa cultura que vaian xurdindo ao longo do curso. 
 
 Evidentemente, todo o anteriormente exposto só poderá ser levado a cabo no caso de remitir a situación epidemiolóxica na que nos atopamos, polo 
que, a día de hoxe, parece que a perspectiva para este curso pode acabar sendo a non realización de actividades complementarias e/ou extraescolares. 
 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
 
  
 O desenvolvemento da programación analizarase mensualmente nas reunións ordinarias do Departamento. As modificacións que se consideren 
oportunas realizaranse ao final de cada avaliación. 
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Indicadores  

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO e bach.].         

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.         

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.         
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas materias de 2º de 
bacharelato].         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato].         

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach].         

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO e bacharelato]         

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para ESO e bacharelato]         

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.         
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24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.         

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.         

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

 
 

Observacións: 
 
 

 
 
 
        
        
 
 

              
 
 
 
 
Ferrol, 30 de outubro de 2020 
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Pilar Patiño Pena                                                                                                                                    Patricia Romero Rodríguez 
                  
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Viveiro 
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