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1. 1º ESO 
 
1.1. CONCRECIÓN DOS CONTIDOS DE AULA POR AVALIACIÓN (1º ESO) 
 
A secuencialización de contidos que se fai nesta Programación é flexible e calquera 

cambio que se realice nela aparecerá recollido nas actas de reunión de departamento. 
 

1ª AVALIACIÓN 
Comunicación oral e escrita 
- A comunicación. 

- A comunicación oral. Tipos. 

- A comunicación escrita. Tipos. 

- A narración. 

Funcionamento da lingua 

- Vocabulario: as profesións, a comunicación, os dereitos humanos, os recursos 

naturais. 
- O significado das palabras, a polisemia, a sinonimia e a antonimia. 

- Ortografía: o son R, G, K, Z, B, a diérese. 

- A lingua e a súa organización. 

- O texto e as súas propiedades. 

- O enunciado. A modalidade do enunciado. 

Lingua e sociedade 
- Diversidade cultural e lingüística. 

- O galego e a lusofonía. 

Educación literaria 

- A literatura: características. 

- Literatura popular e literatura culta. 

- Os xéneros literarios. 

- A narrativa. 

 

2ª AVALIACIÓN 
Comunicación oral e escrita 
- A narración persoal: a carta e o correo electrónico. 

- A narración xornalística: a noticia.  

- A descrición: de persoas (retrato). 

Funcionamento da lingua 
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- Vocabulario: as culturas, a ecoloxía, o cine, o baile. 

- A homonimia, a hiperonimia, o campo semántico e a familia léxica. 

- Ortografía: grafía H, X. O dígrafo LL. As regras xerais de acentuación e o acento 

diacrítico. 
- As palabras: clases e constituíntes: substantivo, artigo, adxectivo cualificativo e 

determinantes. 
Lingua e sociedade. 
- Variación lingüística: niveis e rexistros. 

Educación literaria 
- O conto popular. 

- A lenda e o mito. 

- A lírica: tradicións e formas. 

 

3ª AVALIACIÓN 
Comunicación oral e escrita 
- A descrición de lugares. 

- O diálogo: espontáneo (conversa dixital) e planificado (a entrevista). 

Funcionamento da lingua 

- Vocabulario: o mar, a artesanía, o universo, a radio. 

- Palabras simples e compostas, os sufixos, os prefixos, a parasíntese. 

- Ortografía: o guión, signos que limitan enunciados, a coma, o punto e coma, os dous 

puntos. 
- Os pronomes persoais, o verbo, a conxugación verbal, o adverbio e os enlaces. 

Lingua e sociedade 

- Usos e actitudes lingüísticos. 

- O galego na actualidade. 

Educación literaria 

- A lírica. Linguaxe e recursos. 

- O cómic ou a banda deseñada. 

- O teatro. Representación teatral. 
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1.2. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES (1º ESO) 
 
Os contidos mínimos esixibles tanto na convocatoria de xuño como na de setembro 

son os seguintes:  

 
1. Comunicación oral e escrita. 

- Expresión oral correcta e fluída, adaptada ás diferentes situacións comunicativas. 

- Resumo e esquematización  de textos. 

- Expresión escrita correcta, utilizando os procedementos básicos de 

coherencia,adecuación e cohesión, aplicándoos á produción de textos de diferente 

tipoloxía. 

- Realización de exposicións orais planificadas.  

- Identificación dos elementos que interveñen no proceso comunicativo. 

 

2. Funcionamento da lingua. 

- Emprego correcto das normas ortográficas. 

- Recoñecemento dos mecanismos de formación de palabras. 

- Coñecemento das relacións semánticas básicas. 

- Recoñecento das clases de palabras (substantivos, adxectivos, determinantes, 

pronomes, verbos, adverbios e elementos de enlace). 

- Adecuación das estruturas morfolóxicas e sintácticas ás producións propias. 

- Recoñecemento das funcións sintácticas básicas. 

- Adquisición de novo léxico mediante a utilización do dicionario e das TIC e mediante 

a realización das actividades do vocabulario temático correspondente a cada unidade.  

 

3. Lingua e sociedade. 

- Recoñecemento de niveis, rexistros e dialectalismos na lingua. 

- Coñecemento da situación lingüística no mundo, na Península Ibérica e en Galicia. 

- Coñecemento da situación do galego na actualidade. 

- Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e da riqueza da 

diversidade lingüística e cultural.  

 

4. Educación literaria. 

- Lectura, resumo e comentario de textos de diferentes xéneros literarios, recoñecendo 

os elementos que os caracterizan. 

- Lectura das obras marcadas como obrigatorias. 
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1.3. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN (1ºESO) 

Os procedementos e criterios que se empregarán para levar a cabo a avaliación son 

os seguintes: 

  

1.3.1. AVALIACIÓN TRIMESTRAL 

a) Valoración do proceso individual a través do traballo e do uso oral da lingua.  

Faremos unha observación e valoraremos positivamente: 

a.1.-Traballo: (20% da nota total da avaliación). 

• Seguimento das instrucións dadas polo docente. 

• Aproveitamento diario da clase. 

• Realización de deberes. 

• Realización e presentación de calquera traballo ou actividade en tempo e 

forma. 

• Autonomía e iniciativa persoal á hora de realizar unha actividade e resolver 

dúbidas. 

 

a.2.- Oralidade: (10% da nota total da avaliación). 

• Utilización do galego nas manifestacións espontáneas e de carácter 

académico. 

• Esforzo por mellorar a pronuncia e as estruturas gramaticais, así como a 

adquisición de novo vocabulario. 

• Rexeitamento de prexuízos.  

• Respectar a quenda de palabra. 

• Ser respectuoso coas opinións e comentarios dos compañeiros. 
 

b) Valoración do progreso individual a través de probas escritas (60% da nota 

total da avaliación). 

Ao longo de cada trimestre realizarase, como mínimo, unha proba escrita que recollerá 

preguntas nas que o alumnado terá que demostrar que sabe e que sabe facer. Esta(s) 

proba(s) sumará(n) á nota trimestral un 60% e as preguntas e exercicios que aparezan 

neses exames levarán ao seu carón a puntuación correspondente. 
 

c) Lectura obrigatoria dun libro (10% da nota total da avaliación). 

Cada trimestre o profesor determinará unha lectura obrigatoria da que terán que 

demostrar a súa lectura a través dunha proba escrita, oral ou traballo determinado 

polo docente. Desta proba valorarase: 
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- Contido: as respostas deben contestar de forma clara ao que se pide, sen lagoas nin 

información incompleta. Tamén se poderá avaliar a opinión crítica de calquera aspecto 

relacionado con ese libro. 

- Expresión oral/escrita: valoraranse as contestacións que respecten a adecuación, 

coherencia e cohesión. 

- Ortografía: esta debe seguir as normas ortográficas vixentes. 

Se da corrección desa proba se deduce que o libro non foi lido  por ese alumno, ese 

exame non sumará nada á nota desa avaliación aínda que haxa algunha pregunta ou 

apartado contestado correctamente. 

 

d) Lectura voluntaria dun libro (sumará 0.5 puntos á nota media desa avaliación). 

Este libro voluntario será determinado polo docente e a comprobación da lectura do 

mesmo será a través dun exame ou traballo. 

 

PROBAS ESCRITAS 60% 

TRABALLO 20% 

ORALIDADE 10% 

LIBRO DE LECTURA OBRIGATORIA 10% 

LECTURA VOLUNTARIA 0.5 puntos 

 
 

1.3.2. AVALIACIÓN FINAL DE XUÑO 
 

- O alumnado  que teña as tres avaliacións aprobadas superará o curso. A nota da 

convocatoria ordinaria de xuño será a resultante da media aritmética das tres 

avaliacións. 

- Os contidos serán avaliables ao longo de todo o curso e os alumnos que aproben as 

avaliacións posteriores recuperan, dese xeito, a anterior. 

- O alumnado que suspenda a 3ª avaliación fará unha proba para recuperar a materia. 
 

1.3.3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

De seren negativos os resultados, en setembro ese alumnado deberá realizar unha 

proba escrita que incluirá preguntas que teñan como referencia os criterios de 

avaliación e as súas concrecións nos estándares de aprendizaxe do seu nivel. Non 

incluirá preguntas dos libros de lectura. 

A nota a partir da que se considera aprobada a materia, froito exclusivamente desa 

proba extraordinaria, será de 5 puntos ou superior. 
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1.3.4. OUTRAS  ESPECIFICACIÓNS 
 

- Nas diferentes probas escritas que se realicen ao longo do curso tamén se terá en 

conta a corrección lingüística, polo que sobre a cualificación dos exames se poderá 

restar ata un máximo de 2 puntos por erros, que descontarán do seguinte xeito: 0.1 

polas faltas moi graves (uso inadecuado de maiúsculas e minúsculas, reescribir mal 

palabras que aparezan nos enunciados, uso de tempos verbais compostos)  e 0.025 

polas menos graves (emprego de grafías alleas ao galego como y ou j, confusións 

entre b, v, h, s, x, erros de acentuación, colocación do pronome átono ao comezo de 

oración…) 

- Só se repetirá un exame ante unha causa debida e documentalmente xustificada. Se 

a falta de asistencia non é xustificable, a cualificación que se lle outorgará a esa proba 

para establecer a nota media será cero. 

-  Aquel alumno ao que se sorprenda copiando nun exame será cualificado cun cero 

na dita proba. 

- Para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua o profesorado deste 

departamento, seguindo o protococolo de actuación elaborado polo centro, preparará 

probas escritas semellantes aos exames extraordinarios de setembro que recollerán 

os contidos de cada curso. 

 
 
2. 2º ESO 
 
2.1. CONCRECIÓN DOS CONTIDOS DE AULA POR AVALIACIÓN (2º ESO) 
 

A secuencialización de contidos que se fai nesta Programación é flexible e calquera 

cambio que se realice nela aparecerá recollido nas actas de reunión de departamento. 

 

1ª AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- A narración e a descrición. 

- A exposición. 

- A exposición xornalística: a reportaxe. 

- A exposición xornalística: o informe. 

Funcionamento da lingua 

- Vocabulario: seres míticos, aciencia, a democracia, as crenzas. 

- A orixe do léxico. 

- Palabras patrimoniais e cultismos. 

- Os préstamos e os estranxeirismos. 
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- Maiúsculas. 

- Regras xerais de acentuación. 

- Acentuación de ditongos, tritongos e hiatos. 

- A lingua e a súa organización. 

- A oración. Modalidade oracional. 

- O suxeito. Oracións impersoais. 

- O predicado. 

Lingua e sociedade 

- O plurilingüismo. As linguas do  Estado español. 

- O galego e a lusofonía. 

Educación literaria 

- Os textos literarios. 

- A narrativa. 

- A novela. 

- A narrativa de aventuras. 

 

2ª AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- A exposición administrativa: a solicitude. 

- A prescrición. 

- A argumentación. 

- A argumentación xornalística: a carta á dirección. 

Funcionamento da lingua 

- Vocabulario: a hostalaría, a telefonía, a igualdade, o tempo cronolóxico. 

- Os neoloxismos, vulgarismos e dialectalismos. 

- As relacións semánticas. 

- Casos especiais de acentuación. A diérese. 

- O acento diacrítico. 

- As comiñas e a raia. 

- Signos que delimitan incisos. 

- Os complementos e as súas clases. 

- Os complementos do  verbo. 

- Complementos do verbo e do substantivo. 

Lingua e sociedade 

- Valoración social das linguas. Os  prexuízos. 

- O galego na actualidade. 
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Educación literaria 

- A narrativa de ficción científica. 

- O texto poético. 

- A poesía social. 

- A poesía intimista. 

 

3ª AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- A argumentación académica: a recensión. 

- A argumentación administrativa: a reclamación. 

- A publicidade. Promotores e finalidade. 

Funcionamento da lingua 

- Vocabulario: o fútbol, a administración, o comercio, a publicidade. 

- Signidicado recto e figurado. 

- Significado denotativo e connotativo. 

- Palabras tabú e eufemismos. 

- As abreviaturas e as siglas. 

- Grupos consonánticos. 

- Por que, porque, porqué. Con que, con que. 

- Se non, senón. De máis, demais. 

- Oracións copulativas e predicativas. 

- Oracións transitivas e intransitivas. 

- Oracións con verbo pronominal. 

- Análise da oración simple. 

Lingua e sociedade 

- A normalización lingüística. 

- A variación lingüística. Os rexistros. 

Educación literaria 

- Poesía e outras artes. 

- A comedia. 

- A traxedia. 

- O drama. 
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2.2. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES (2º ESO) 

Os contidos mínimos esixibles tanto na convocatoria de xuño como na de setembro 

son os seguintes:  

 

1. Comunicación oral e escrita. 

- Expresión oral e escrita fluída, coherente, cohesionada, axustada á norma e 

adaptada ás diversas situacións comunicativas. 

- Resumo e esquematización  de textos. 

- Realización de exposicións orais planificadas.  

- Recoñecemento e uso das características das diferentes tipoloxías textuais. 

 

2. Funcionamento da lingua. 

- Emprego correcto das normas ortográficas: acentuación, puntuación, grafías, 

abreviaturas, siglas... 

- Coñecemento da ortografía dos grupos consonánticos. 

- Coñecemento das modalidades oracionais. 

- Recoñecemento dos mecanismos de formación de palabras. 

- Coñecemento das relacións semánticas. 

- Recoñecento das clases de palabras (substantivos, adxectivos, determinantes, 

pronomes, verbos, adverbios e elementos de enlace). 

- Recoñecemento das funcións sintácticas. 

- Distinción entre oración e frase. 

- Diferenciación dos distintos tipos de oracións. 

- Adquisición de novo léxico mediante a utilización do dicionario, das TIC eda 

realización das actividades do vocabulario temático correspondente a cada unidade.  

3. Lingua e sociedade. 

- Recoñecemento de rexistros na lingua. 

- Coñecemento da situación lingüística no mundo, na Península Ibérica e en Galicia. 

- Coñecemento da situación do galego na actualidade. 

- Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e da riqueza da 

diversidade lingüística e cultural.  

 

4. Educación literaria. 

- Lectura expresiva, resumo e comentario de textos de diferentes xéneros literarios, 

recoñecendo os elementos que os caracterizan. 

- Lectura das obras marcadas como obrigatorias. 
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2.3. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN 

(2ºESO) 

Os procedementos e criterios que se empregarán para levar a cabo a avaliación son 

os seguintes: 

 

2.3.1. AVALIACIÓN TRIMESTRAL 

a) Valoración do proceso individual a través do traballo e do uso oral da lingua.  

Faremos unha observación e valoraremos positivamente: 

a.1.-Traballo: (20% da nota total da avaliación). 

• Seguimento das instrucións dadas polo docente. 

• Aproveitamento diario da clase. 

• Realización de deberes. 

• Realización e presentación de calquera traballo ou actividade en tempo e 

forma. 

• Autonomía e iniciativa persoal á hora de realizar unha actividade e resolver 

dúbidas. 

 

a.2.- Oralidade: (10% da nota total da avaliación). 

• Utilización do galego nas manifestacións espontáneas e de carácter 

académico. 

• Esforzo por mellorar a pronuncia e as estruturas gramaticais, así como a 

adquisición de novo vocabulario. 

• Rexeitamento de prexuízos.  

• Respectar a quenda de palabra. 

• Ser respectuoso coas opinións e comentarios dos compañeiros. 
 

b) Valoración do progreso individual a través de probas escritas (60% da nota 

total da avaliación). 

Ao longo de cada trimestre realizarase, como mínimo, unha proba escrita que recollerá 

preguntas nas que o alumnado terá que demostrar que sabe e que sabe facer. Esta(s) 

proba(s) sumará(n) á nota trimestral un 60% e as preguntas e exercicios que aparezan 

neses exames levarán ao seu carón a puntuación correspondente. 
 

c) Lectura obrigatoria dun libro (10% da nota total da avaliación). 

Cada trimestre o profesor determinará unha lectura obrigatoria da que terán que 

demostrar a súa lectura a través dunha proba escrita, oral ou traballo determinado 

polo docente. Desta proba valorarase: 
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- Contido: as respostas deben contestar de forma clara ao que se pide, sen lagoas nin 

información incompleta. Tamén se poderá avaliar a opinión crítica de calquera aspecto 

relacionado con ese libro. 

- Expresión oral/escrita: valoraranse as contestacións que respecten a adecuación, 

coherencia e cohesión. 

- Ortografía: esta debe seguir as normas ortográficas vixentes. 

Se da corrección desa proba se deduce que o libro non foi lido  por ese alumno, ese 

exame non sumará nada á nota desa avaliación aínda que haxa algunha pregunta ou 

apartado contestado correctamente. 

 

d) Lectura voluntaria dun libro (sumará 0.5 puntos á nota media desa avaliación). 

Este libro voluntario será determinado polo docente e a comprobación da lectura do 

mesmo será a través dun exame ou traballo. 

 

PROBAS ESCRITAS 60% 

TRABALLO 20% 

ORALIDADE 10% 

LIBRO DE LECTURA OBRIGATORIA 10% 

LECTURA VOLUNTARIA 0.5 puntos 

 
 

2.3.2. AVALIACIÓN FINAL DE XUÑO 
 

- O alumnado  que teña as tres avaliacións aprobadas superará o curso. A nota da 

convocatoria ordinaria de xuño será a resultante da media aritmética das tres 

avaliacións. 

- Os contidos serán avaliables ao longo de todo o curso e os alumnos que aproben as 

avaliacións posteriores recuperan, dese xeito, a anterior. 

- O alumnado que suspenda a 3ª avaliación fará unha proba para recuperar a materia. 
 

2.3.3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

De seren negativos os resultados, en setembro ese alumnado deberá realizar unha 

proba escrita que incluirá preguntas que teñan como referencia os criterios de 

avaliación e as súas concrecións nos estándares de aprendizaxe do seu nivel. Non 

incluirá preguntas dos libros de lectura. 

A nota a partir da que se considera aprobada a materia, froito exclusivamente desa 

proba extraordinaria, será de 5 puntos ou superior. 
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2.3.4. OUTRAS  ESPECIFICACIÓNS 
 

- Nas diferentes probas escritas que se realicen ao longo do curso tamén se terá en 

conta a corrección lingüística, polo que sobre a cualificación dos exames se poderá 

restar ata un máximo de 2 puntos por erros, que descontarán do seguinte xeito: 0.1 

polas faltas moi graves (uso inadecuado de maiúsculas e minúsculas, reescribir mal 

palabras que aparezan nos enunciados, uso de tempos verbais compostos)  e 0.025 

polas menos graves (emprego de grafías alleas ao galego como y ou j, confusións 

entre b, v, h, s, x, erros de acentuación, colocación do pronome átono ao comezo de 

oración…). 

- Só se repetirá un exame ante unha causa debida e documentalmente xustificada. Se 

a falta de asistencia non é xustificable, a cualificación que se lle outorgará a esa proba 

para establecer a nota media será cero. 

-  Aquel alumno ao que se sorprenda copiando nun exame será cualificado cun cero 

na dita proba. 

- Para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua o profesorado deste 

departamento, seguindo o protococolo de actuación elaborado polo centro, preparará 

probas escritas semellantes aos exames extraordinarios de setembro que recollerán 

os contidos de cada curso. 

 

3. 3º ESO 

 

3.1. CONCRECIÓN DOS CONTIDOS DE AULA POR AVALIACIÓN (3º ESO) 

A secuencialización de contidos que se fai nesta Programación é flexible e calquera 

cambio que se realice nela aparecerá recollido nas actas de reunión de departamento. 

 

1ª AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- Tipos de textos: modalidades e finalidades. 

- A narración. 

- Tipos de textos narrativos. 

- A descrición. 

Funcionamento da lingua 

- Vocabulario: o libro, as relacións sociais, a vestimenta, o tempo. 

- A polisemia, o campo léxico, a familia de palabras, significado recto e figurado. 

- A lingua e a súa organización. 

- O texto e as súas propiedades. 

- Os enunciados e os sintagmas. 
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- O sintagma nominal: o núcleo. 

- Ortografía: regras ortográficas xerais, as grafías B, V e H. 

Lingua e sociedade 

- As linguas peninsulares: formación e evolución. 

- A etapa medieval da Lingua Galega. 

- Plurilingüismo. Linguas do Estado español. 

- Contacto entre linguas: bilingüismo. 

Educación literaria 

- Características e linguaxe da literatura. 

- A literatura na Idade Media. 

- As cantigas de amigo. 

- As cantigas de amor. 

 

2ª AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- O diálogo. 

- A exposición. Tipos de textos expositivos. 

- A argumentación. 

Funcionamento da lingua 

- Vocabulario: os sentimentos, as novas tecnoloxías, a educación en valores, a 

xustiza. 

- Significado denotativo e connotativo, sinonimia e antonimia, homonimia e 

hiperonimia. 

- A derivación: prefixos. 

- O sintagma nominal: os complementos. 

- O sintagma nominal: os determinantes. 

- O sintagma verbal. 

- As grafías S e X, o dígrafo LL, as letras N e Ñ, regras xerais de acentuación, 

acentuación de ditongos, tritongos e hiatos. 

Lingua e sociedade. 

- Contacto entre linguas: diglosia e conflito lingüístico. 

- A consideración social das linguas. 

- O galego nos Séculos Escuros. 

- O galego e a lusofonía. 

Educación literaria 

- As cantigas satíricas. Os xéneros menores. 

- As cantigas de Santa María. A prosa medieval. 



 15 

- A literatura nos Séculos Escuros. 

- A literatura no século XIX (1808-1863). 

 

3ª AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- Os medios de comunicación e os xéneros xornalísticos. 

- A noticia e a crónica. 

- A entrevista. 

- A reportaxe de opinión. 

Funcionamento da lingua 

- Vocabulario: os medios de comunicación, a arquitectura, a natación, a educación. 

- A derivación: sufixos. 

- A composición e a parasíntese. 

- A abreviación. 

- Os pronomes persoais. 

- O adverbio. Os enlaces. 

- A oración e os seus constituíntes. 

- Os complementos do verbo. 

- Acentuación diacrítica. 

- Os signos de puntuación. 

Lingua e sociedade 

- Historia social da lingua: consciencia lingüística e dignificación. 

- Contacto entre linguas: o proceso de normalización. 

- Variedade lingüística: niveis, rexistros e dialectos. 

- Contacto entre linguas: alternancia de códigos e interferencias. 

Educación literaria 

- O Rexurdimento. 

- Rosalía de Castro. 

- Manuel Curros Enríquez. 

- Eduardo Pondal. 
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3.2. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES (3º ESO) 

Os contidos mínimos esixibles tanto na convocatoria de xuño como na de setembro 

son os seguintes:  

 

1. Comunicación oral e escrita. 

- Resumo e esquematización  de textos. 

- Expresión oral fluída, clara e áxil. 

- Planificación de traballos con autonomía, recollendo información en diferentes 

soportes e respectando a coherencia, cohesión, correción e adecuación. 

- Comprensión da intención comunicativa dos textos dos medios de comunicación 

audiovisual e análise crítica do seu contido. 

 - Recoñecemento e uso das características das diferentes tipoloxías textuais. 

 

2. Funcionamento da lingua. 

- Recoñecemento e reflexión dos mecanismos morfosintácticos e léxico-semánticos da 

lingua galega e uso da terminoloxía lingüística adecuada. 

- Repaso das regras ortográficas: acentuación, puntuación e grafías. 

- Coñecemento das relacións semánticas. 

- Coñecemento dos mecanismos de formación de palabras. 

- Recoñecento das clases de palabras (substantivos, adxectivos, determinantes, 

pronomes, verbos, adverbios e elementos de enlace) e das funcións e características 

que as diferencian. 

- Diferenciación dos distintos tipos de sintagmas. 

- Coñecemento e utilización do vocabulario temático que se traballou na aula e 

adquisición de novo léxico consultando o dicionario e as TIC. 

- Aplicación das normas de uso lingüístico á produción dos propios textos.  

 

3. Lingua e sociedade. 

- Coñecemento da orixe e evolución do galego. 

- Identificación das voces patrimoniais e dos cultismos. 

- Coñecemento das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia da 

lingua galega anterior ao século XX. 

- Coñecemento da situación do galego na sociedade. 

- Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e da riqueza da 

diversidade lingüística e cultural.  

 

4. Educación literaria. 
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- Recoñecemento do contexto histórico en que se desenvolveu a historia da nosa 

literatura dende a Idade Media ata comezos do século XX. 

- Características dos diferentes xéneros literarios e das principais etapas, obras e 

autores significativos da literatura galega anteriores ao século XX. 

- Lectura e comentario de textos dalgúns dos autores estudados.  

- Lectura dos libros de lectura marcados como obrigatorios. 

 

3.3. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN (3ºESO) 

Os procedementos e criterios que se empregarán para levar a cabo a avaliación son 

os seguintes: 
 

3.3.1. AVALIACIÓN TRIMESTRAL 

a) Valoración do proceso individual a través do traballo e do uso oral da lingua.  

Faremos unha observación e valoraremos positivamente: 

a.1.-Traballo: (20% da nota total da avaliación). 

• Seguimento das instrucións dadas polo docente. 

• Aproveitamento diario da clase. 

• Realización de deberes. 

• Realización e presentación de calquera traballo ou actividade en tempo e 

forma. 

• Autonomía e iniciativa persoal á hora de realizar unha actividade e resolver 

dúbidas. 

 

a.2.- Oralidade: (10% da nota total da avaliación). 

• Utilización do galego nas manifestacións espontáneas e de carácter 

académico. 

• Esforzo por mellorar a pronuncia e as estruturas gramaticais, así como a 

adquisición de novo vocabulario. 

• Rexeitamento de prexuízos.  

• Respectar a quenda de palabra. 

• Ser respectuoso coas opinións e comentarios dos compañeiros. 
 

b) Valoración do progreso individual a través de probas escritas (60% da nota 

total da avaliación). 

Ao longo de cada trimestre realizarase, como mínimo, unha proba escrita que recollerá 

preguntas nas que o alumnado terá que demostrar que sabe e que sabe facer. Esta(s) 
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proba(s) sumará(n) á nota trimestral un 60% e as preguntas e exercicios que aparezan 

neses exames levarán ao seu carón a puntuación correspondente. 
 

c) Lectura obrigatoria dun libro (10% da nota total da avaliación). 

Cada trimestre o profesor determinará unha lectura obrigatoria da que terán que 

demostrar a súa lectura a través dunha proba escrita, oral ou traballo determinado 

polo docente. Desta proba valorarase: 

- Contido: as respostas deben contestar de forma clara ao que se pide, sen lagoas nin 

información incompleta. Tamén se poderá avaliar a opinión crítica de calquera aspecto 

relacionado con ese libro. 

- Expresión oral/escrita: valoraranse as contestacións que respecten a adecuación, 

coherencia e cohesión. 

- Ortografía: esta debe seguir as normas ortográficas vixentes. 

Se da corrección desa proba se deduce que o libro non foi lido  por ese alumno, ese 

exame non sumará nada á nota desa avaliación aínda que haxa algunha pregunta ou 

apartado contestado correctamente. 

 

d) Lectura voluntaria dun libro (sumará 0.5 puntos á nota media desa avaliación). 

Este libro voluntario será determinado polo docente e a comprobación da lectura do 

mesmo será a través dun exame ou traballo. 

 

PROBAS ESCRITAS 60% 

TRABALLO 20% 

ORALIDADE 10% 

LIBRO DE LECTURA OBRIGATORIA 10% 

LECTURA VOLUNTARIA 0.5 puntos 

 
 

3.3.2. AVALIACIÓN FINAL DE XUÑO 
 

- O alumnado  que teña as tres avaliacións aprobadas superará o curso. A nota da 

convocatoria ordinaria de xuño será a resultante da media aritmética das tres 

avaliacións. 

- Os contidos serán avaliables ao longo de todo o curso e os alumnos que aproben as 

avaliacións posteriores recuperan, dese xeito, a anterior. 

- O alumnado que suspenda a 3ª avaliación fará unha proba para recuperar a materia. 
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3.3.3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

De seren negativos os resultados, en setembro ese alumnado deberá realizar unha 

proba escrita que incluirá preguntas que teñan como referencia os criterios de 

avaliación e as súas concrecións nos estándares de aprendizaxe do seu nivel. Non 

incluirá preguntas dos libros de lectura. 

A nota a partir da que se considera aprobada a materia, froito exclusivamente desa 

proba extraordinaria, será de 5 puntos ou superior. 

 

3.3.4. OUTRAS  ESPECIFICACIÓNS 
 

-Nas diferentes probas escritas que se realicen ao longo do curso tamén se terá en 

conta a corrección lingüística, polo que sobre a cualificación dos exames se poderá 

restar ata un máximo de 2 puntos por erros, que descontarán do seguinte xeito: 0.1 

polas faltas moi graves (uso inadecuado de maiúsculas e minúsculas, reescribir mal 

palabras que aparezan nos enunciados, uso de tempos verbais compostos)  e 0.025 

polas menos graves (emprego de grafías alleas ao galego como y ou j, confusións 

entre b, v, h, s, x, erros de acentuación, colocación do pronome átono ao comezo de 

oración…). 

- Só se repetirá un exame ante unha causa debida e documentalmente xustificada. Se 

a falta de asistencia non é xustificable, a cualificación que se lle outorgará a esa proba 

para establecer a nota media será cero. 

-  Aquel alumno ao que se sorprenda copiando nun exame será cualificado cun cero 

na dita proba. 

- Para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua o profesorado deste 

departamento, seguindo o protococolo de actuación elaborado polo centro, preparará 

probas escritas semellantes aos exames extraordinarios de setembro que recollerán 

os contidos de cada curso. 
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4º ESO 
 
4.1. CONCRECIÓN DOS CONTIDOS DE AULA POR AVALIACIÓN (4º ESO) 
A secuencialización de contidos que se fai nesta Programación é flexible e calquera 

cambio que se realice nela aparecerá recollido nas actas de reunión de departamento. 

 

1ª AVALIACIÓN 
Comunicación oral e escrita 

- A exposición. 

- Xéneros xornalísticos informativos. 

- A argumentación. 

- Xéneros xornalísticos de opinión. 

Funcionamento da lingua 

- Vocabulario: o atletismo, a historia, a sanidade e a migración. 

- A procedencia do léxico. 

- A formación do léxico. 

- A ampliación do léxico. 

- O enunciado e as súas clases. 

- A oración. O suxeito e o predicado. 

- Os complementos verbais. 

- A oración composta. 

- As maiúsculas. 

- Acentuación gráfica. 

- A coma e o punto e coma. 

Lingua e sociedade 

- Historia social da lingua: o galego moderno (1916-1936). 

- Multilingüismo. Linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas. 

- A valoración social das linguas. Os prexuízos lingüísticos. 

Educación literaria 

- A poesía das Irmandades. 

- A poesía das vangardas. 

- A prosa da época das Irmandades. O Grupo Nós. 

 

2ª AVALIACIÓN 
Comunicación oral e escrita 

- Os textos científicos. 
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- Comunicación administrativa: a solicitude. 

- Comunicaión laboral: o currículo e a carta de presentación. 

Funcionamento da lingua 

- Vocabulario: a Rede, a cidade, o traballo e a arte. 

- A ampliación do léxico. 

- Procedementos de formación de palabras. 

- Denotación e connotación. 

- A xustaposición e a coordinación. 

- A subordinación. Enlaces subordinantes. 

- A subordinación substantiva e a subordinación adxectiva. 

- A subordinación adverbial (I). 

- Os dous puntos e as comiñas. 

- As parénteses, a raia e o guión. 

- Os puntos suspensivos. 

- A grafía B. 

Lingua e sociedade 

- Historia social da lingua: o galego moderno (1936-1978). 

- A linguas do Estado español. 

- Variación lingüística. Niveis e rexistros. 

Educación literaria 

- A literatura galega no exilio. 

- A poesía de 1936 a 1976. 

- A prosa de 1936 a 1976 (I). 

 

3ª AVALIACIÓN 
Comunicación oral e escrita 
- Comunicación laboral: o contrato. 

- A prescrición. 

- A publicidade. 

- A publirreportaxe. 

Funcionamento da lingua 
- Vocabulario: as viaxes, as plantas, a cultura e o consumo. 

- Relacións semánticas. 

- A subordinación adverbial (II). 

- Sinopse da oración composta. 

- O texto. 

- A grafía V. 
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- A grafía X. Parónimos con S e con X. 

- A grafía H. Parónimos con H e sen H. 

- O dígrafo LL. Parónimos con LL e con L. 

Lingua e sociedade 

- Variacións lingüísticas. Os dialectos. 

- Historia social da lingua: o galego moderno (de 1978 ata a actualidade). 

- O galego e a lusofonía. 
Educación literaria 

- A prosa de 1936 a 1976 (II). 

- A poesía de 1976 á actualidade. 

- A prosa de 1976 á actualidade. 

- O teatro de 1976 á actualidade. 

 

4.2. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES (4º ESO) 

Os contidos mínimos esixibles tanto na convocatoria de xuño como na de setembro 

son os seguintes:  

 

1. Comunicación oral e escrita. 

- Expresión oral fluída, clara e áxil. 

- Redacción de textos (carta, currículo, solicitude...) 

- Recoñecemento e uso das características das diferentes tipoloxías textuais. 

- Coñecemento  e análise de textos dos medios de comunicación. 

 

2. Funcionamento da lingua. 

- Repaso das regras ortográficas: acentuación, puntuación e grafías. 

- Coñecemento das relacións semánticas. 

- Recoñecemento das clases de palabras (substantivos, adxectivos, determinantes, 

pronomes, verbos, adverbios e elementos de enlace) e das funcións e características 

que as diferencian. 

- Recoñecemento das funcións sintácticas. 

- Diferenciación e análise sintáctica dos diferentes tipos de oracións. 

- Coñecemento e utilización do vocabulario temático que se traballou na aula e 

adquisición de novo léxico consultando o dicionario e as TIC. 

- Aplicación das normas de uso lingüístico á produción dos propios textos.  

 

 

3. Lingua e sociedade. 
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- Coñecemento da historia social e das características do galego nas diferentes etapas 

do século XX. 

- Coñecemento da situación do galego na sociedade. 

- Coñecemento da situación lingüística no mundo e España en xeral, e en Galicia en 

particular. 

- Distinción das diferentes variacións lingüísticas: niveis, rexistros e dialectos. 

- Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e da riqueza da 

diversidade lingüística e cultural.  

 

4. Educación literaria. 

- Coñecemento do contexto histórico en que se desenvolveu a historia da nosa 

literatura durante o século XX. 

- Coñecemento das características dos diferentes xéneros literarios e das principais 

etapas, obras e autores significativos da literatura galega no século XX. 

- Lectura e comentario de textos dos autores estudados.  

- Lectura dos libros de lectura marcados como obrigatorios. 

 

4.3. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN (4º ESO) 

Os procedementos e criterios que se empregarán para levar a cabo a avaliación son 

os seguintes: 
 

4.3.1. AVALIACIÓN TRIMESTRAL 

a) Valoración do proceso individual a través do traballo e do uso oral da lingua.  

Faremos unha observación e valoraremos positivamente: 

a.1.-Traballo: (20% da nota total da avaliación). 

• Seguimento das instrucións dadas polo docente. 

• Aproveitamento diario da clase. 

• Realización de deberes. 

• Realización e presentación de calquera traballo ou actividade en tempo e 

forma. 

• Autonomía e iniciativa persoal á hora de realizar unha actividade e resolver 

dúbidas. 

 

a.2.- Oralidade: (10% da nota total da avaliación). 

• Utilización do galego nas manifestacións espontáneas e de carácter 

académico. 



 24 

• Esforzo por mellorar a pronuncia e as estruturas gramaticais, así como a 

adquisición de novo vocabulario. 

• Rexeitamento de prexuízos.  

• Respectar a quenda de palabra. 

• Ser respectuoso coas opinións e comentarios dos compañeiros. 
 

b) Valoración do progreso individual a través de probas escritas (60% da nota 

total da avaliación). 

Ao longo de cada trimestre realizarase, como mínimo, unha proba escrita que recollerá 

preguntas nas que o alumnado terá que demostrar que sabe e que sabe facer. Esta(s) 

proba(s) sumará(n) á nota trimestral un 60% e as preguntas e exercicios que aparezan 

neses exames levarán ao seu carón a puntuación correspondente. 
 

c) Lectura obrigatoria dun libro (10% da nota total da avaliación). 

Cada trimestre o profesor determinará unha lectura obrigatoria da que terán que 

demostrar a súa lectura a través dunha proba escrita, oral ou traballo determinado 

polo docente. Desta proba valorarase: 

- Contido: as respostas deben contestar de forma clara ao que se pide, sen lagoas nin 

información incompleta. Tamén se poderá avaliar a opinión crítica de calquera aspecto 

relacionado con ese libro. 

- Expresión oral/escrita: valoraranse as contestacións que respecten a adecuación, 

coherencia e cohesión. 

- Ortografía: esta debe seguir as normas ortográficas vixentes. 

Se da corrección desa proba se deduce que o libro non foi lido  por ese alumno, ese 

exame non sumará nada á nota desa avaliación aínda que haxa algunha pregunta ou 

apartado contestado correctamente. 

 

d) Lectura voluntaria dun libro (sumará 0.5 puntos á nota media desa avaliación). 

Este libro voluntario será determinado polo docente e a comprobación da lectura do 

mesmo será a través dun exame ou traballo. 

 

PROBAS ESCRITAS 60% 

TRABALLO 20% 

ORALIDADE 10% 

LIBRO DE LECTURA OBRIGATORIA 10% 

LECTURA VOLUNTARIA 0.5 puntos 
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4.3.2. AVALIACIÓN FINAL DE XUÑO 
 

- O alumnado  que teña as tres avaliacións aprobadas superará o curso. A nota da 

convocatoria ordinaria de xuño será a resultante da media aritmética das tres 

avaliacións. 

- Os contidos serán avaliables ao longo de todo o curso e os alumnos que aproben as 

avaliacións posteriores recuperan, dese xeito, a anterior. 

- O alumnado que suspenda a 3ª avaliación fará unha proba para recuperar a materia. 
 

4.3.3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

De seren negativos os resultados, en setembro ese alumnado deberá realizar unha 

proba escrita que incluirá preguntas que teñan como referencia os criterios de 

avaliación e as súas concrecións nos estándares de aprendizaxe do seu nivel. Non 

incluirá preguntas dos libros de lectura. 

A nota a partir da que se considera aprobada a materia, froito exclusivamente desa 

proba extraordinaria, será de 5 puntos ou superior. 

 

4.3.4. OUTRAS  ESPECIFICACIÓNS 
 

- Nas diferentes probas escritas que se realicen ao longo do curso tamén se terá en 

conta a corrección lingüística, polo que sobre a cualificación dos exames se poderá 

restar ata un máximo de 2 puntos por erros, que descontarán do seguinte xeito: 0.1 

polas faltas moi graves (uso inadecuado de maiúsculas e minúsculas, reescribir mal 

palabras que aparezan nos enunciados, uso de tempos verbais compostos)  e 0.025 

polas menos graves (emprego de grafías alleas ao galego como y ou j, confusións 

entre b, v, h, s, x, erros de acentuación, colocación do pronome átono ao comezo de 

oración…). 

- Só se repetirá un exame ante unha causa debida e documentalmente xustificada. Se 

a falta de asistencia non é xustificable, a cualificación que se lle outorgará a esa proba 

para establecer a nota media será cero. 

-  Aquel alumno ao que se sorprenda copiando nun exame será cualificado cun cero 

na dita proba. 

- Para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua o profesorado deste 

departamento, seguindo o protococolo de actuación elaborado polo centro, preparará 

probas escritas semellantes aos exames extraordinarios de setembro que recollerán 

os contidos de cada curso. 
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5. 3º ESO PMAR 

 
5.1. CONCRECIÓN DOS CONTIDOS DE AULA POR AVALIACIÓN 
 

Coa finalidade de que o alumnado que presenta dificultades significativas de 

aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo poida adquirir as 

competencias clave, os contidos, as destrezas e os instrumentos de traballo, as 

materias de Lingua castelá e Literatura, Lingua galega e Literatura e Xeografía e 

Historia agruparanse no Ámbito lingúístico e social, que englobará os aspectos 

básicos do currículo de cada materia. 

Os contidos organizaranse en seis unidades didácticas cuxa secuenciación será:  

- Primeiro trimestre: unidades 1 e 2.  

- Segundo trimestre: unidades 3 e 4.  

- Terceiro trimestre: unidades 5 e 6.  

Esta secuenciación estimativa pode variar segundo as necesidades do alumnado ou 

outros factores a ter en conta ao longo do curso, quedando recollidas as posibles 

variacións nas actas de reunión do Departamento de Lingua Galega e Literatura. 

 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 

COMUNICACIÓN (galego / castelán) 

• O texto oral. Os textos xonalísticos na radio. 

 

LINGUA E LITERATURA GALEGA 

• O substantivo e o adxectivo. 

• O alfabeto. 

• Formación de palabras: lexemas e morfemas. 

• A literatura medieval. As cantigas de amor. 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 

• A lingua é un sistema. As palabras. 

• O til. 

• O significado das palabras. 

• A literatura: un acto de comunicación. A literatura do Século de Ouro. O 

Barroco español. 
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XEOGRAFÍA E HISTORIA 

• O estudo da poboación. 

• A distribución da poboación. 

• A evolución da poboación. 

• As migracións na actualidade. 

• A Idade Moderna. 

• O humanismo. 

• A arte renacentista. 

• Mapa político de España. 

 

UNIDADE 2 

COMUNICACIÓN (galego / castelán) 

• O texto escrito. 

 

LINGUA E LITERATURA GALEGA 

• Os determinantes. 

• A sílaba. Acentuación ortográfica. 

• Clases de palabras segundo a súa morfoloxía. As familias léxicas. 

• As cantigas de amigo. As cantigas de escarnio e maldicir. Cantigas de Santa 

María. Prosa medieval. 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 

• Os singtagmas. A oración. 

• Palabras con ortografía dubidosa. 

• O significado das palabras. 

• A literatura renacentista: formas e temas. A narrativa no Renacemento. 

Lazarillo de Tormes. 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

• A actividade económica. 

• Os sistemas económicos. 

• As grandes expedicións xeográficas. 

• Conquista e colonización de América. 

• Mapa físico de España. 
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2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 

COMUNICACIÓN (galego / castelán) 

• A comunicación da imaxe. 

 

LINGUA E LITERATURA GALEGA 

• O pronome persoal. 

• A acentuación ortográfica: o acento diacrítico. 

• Linguas en contacto: prexuízos lingüísticos. 

• Os Séculos Escuros e os precursores. O Rexurdimento 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 

• A oración: o predicado. Os complementos verbais I. 

• As letras maiúsculas. 

• A orixe das palabras I. 

• A poesía e o teatro renacentistas. 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

• As atividades do sector primario. 

• As monarquías na Idade Moderna. 

• Economía, sociedade e cultura durante o goberno dos Reis Católicos. 

• Mapa político de Europa. 

 

UNIDADE 4 

COMUNICACIÓN (galego / castelán) 

• A narración, a descrición e o diálogo. 

 

LINGUA E LITERATURA GALEGA 

• O verbo. 

• Uso das grafias b/v, c/z/q e h. 

• Voces patrimoniais, semicultismos, cultismos e neoloxismos (1). 

• Rosalía de Castro. Cantares gallegos e Follas novas. 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 

• Os complementos verbais II. 

• Os signos de puntuación. 
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• A orixe das palabras II. 

• Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

• As actividades do sector secundario. 

• A actividade industrial. 

• Grandes áreas industriais do mundo. 

• A deslocalización industrial. 

• A construción industrial. 

• España no século XVI. 

• Reforma e Contrarreforma. 

• Mapa físico de Europa. 

 

3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 

COMUNICACIÓN (galego / castelán) 

• A exposición. 

 

LINGUA E LITERATURA GALEGA 

• O verbo e as perífrases verbais. 

• Uso de c, cc, ct. Uso de r, rr. Uso de x. 

• Voces patrimoniais, semicultismos e cultismos (2). 

• Manuel Curros Enríquez. 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 

• Clases de oracións. A oración pasiva. 

• Palabras xuntas e separadas. A partición de palabras. 

• A situación lingüística actual en España. 

• A literatura barroca. Luís de Góngora.Francisco de Quevedo. Lope de Vega. 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

• As actividades do sector terciario. 

• España no século XVII. O Antigo Réxime. 

• Os Austrias españois do século XVI. 

• Galicia na época dos Austrias. 

• Mapa político de América, Asia e África. 
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UNIDADE 6 

COMUNICACIÓN (galego / castelán) 

• A argumentación. 

 

LINGUA E LITERATURA GALEGA 

• Preposicións, adverbios, conxuncións e interxeccións. 

• Puntuación. 

• Lusofonía. 

• Eduardo Pondal. 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 

• O texto. As propriedades dos textos. 

• A escritura dos números. 

• O español no mundo. 

• A narrativa e o teatro no Barroco. El perro del hortelano. 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

• Desigualdades sociais e económicas. 

• Áreas en conflito. 

• Medidas para erradicar as desigualdades. 

• Ciencia e arte no século XVII. 

• Mapa físico de América, Asia e África. 

 

5.2. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
Os contidos mínimos esixibles tanto na convocatoria de xuño como na de setembro 

para Lingua galega e literatura e Lingua castelá e literatura son os seguintes:  

 

1. 2. Comunicación oral e escrita. 

- Resumo e esquematización  de textos. 

- Expresión oral fluída, clara e áxil. 

- Planificación de traballos con autonomía, recollendo información en diferentes 

soportes e respectando a coherencia, cohesión, correción e adecuación. 

- Comprensión da intención comunicativa dos textos dos medios de comunicación 

audiovisual e análise crítica do seu contido. 

 - Recoñecemento e uso das características das diferentes tipoloxías textuais. 
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3. Funcionamento da lingua. 

- Recoñecemento e reflexión dos mecanismos morfosintácticos e léxico-semánticos da 

lingua galega e uso da terminoloxía lingüística adecuada. 

- Repaso das regras ortográficas: acentuación, puntuación e grafías. 

- Coñecemento das relacións semánticas. 

- Coñecemento dos mecanismos de formación de palabras. 

- Recoñecento das clases de palabras (substantivos, adxectivos, determinantes, 

pronomes, verbos, adverbios e elementos de enlace) e das funcións e características 

que as diferencian. 

- Diferenciación dos distintos tipos de sintagmas. 

- Coñecemento e utilización do vocabulario temático que se traballou na aula e 

adquisición de novo léxico consultando o dicionario e as TIC. 

- Aplicación das normas de uso lingüístico á produción dos propios textos.  

 

4. Lingua e sociedade. 

- Coñecemento das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia da 

lingua galega anterior ao século XX. 

- Coñecemento da situación do galego na sociedade. 

- Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e da riqueza da 

diversidade lingüística e cultural. 

- Coñecemento da presenza do español no mundo. 

 

5. Educación literaria. 

- Recoñecemento do contexto histórico en que se desenvolveu a historia da literatura 

galega dende a Idade Media ata comezos do século XX. 

- Características dos diferentes xéneros literarios e das principais etapas, obras e 

autores significativos da literatura galega anteriores ao século XX. 

- Características da literatura castelá do Renacemento e do Barroco. 

- Lectura e comentario de textos dalgúns dos autores estudados.  

- Lectura dos libros de lectura marcados como obrigatorios. 

 
Os contidos mínimos esixibles tanto na convocatoria de xuño como na de setembro 
para Xeografía e Historia son os seguintes: 
 
1. Xeografía. 

- Distribución e evolución da poboación no planeta. 

- O sector primario. 

- O sector secundario. 
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- O sector terciario. 

- Coñecemento do mapa físico e político de España. 

- Localización e coñecemento de países, capitais e accidentes xeográficos máis 

representativos do mundo. 

 

2. Historia. 

- O Humanismo. 

- A arte renacentista. 

- A Idade Moderna. 

- As grandes expedicións: conquistas e colonizacións. 

- As monarquías na Idade Moderna. 

 

5.3. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 
 

5.3.1. AVALIACIÓN TRIMESTRAL 
 

 
***ESPECIFICACIÓNS ao apartado de Traballo diario	 
 Faremos unha observación directa e valoraremos positivamente: 

• 1A. Seguimento das instrucións dadas pola docente. 
• 1B. Aproveitamento diario da clase. 
• 1C. Conservación das fichas que se repartan  e que sirvan de apoio e reforzo á 

aprendizaxe. 
• 1D. Corrección dos exercicios e actividades, tanto no caderno coma de forma 

oral na clase. 
• 1E. Presentación  diaria e correcta do caderno de aula. 
• 1F. Realización de deberes. 
• 1G. Autonomía e  iniciativa persoal á hora de realizar unha actividade ou 

resolver dúbidas. 
• 1H. Esforzo por mellorar no proceso de aprendizaxe. 
• 1I. Participar de xeito activo no proceso de aprendizaxe. 

EXAMES (MÍNIMO DOUS CADA AVALIACIÓN) 
Por tratarse dun ámbito que engloba tres materias (LCL, 
LGL e XeH), cada disciplina sumará un  25% á nota total. 
Faranse exames independentes para cada materia e a 
partir deles calcularase a nota media. 

75% 

TRABALLO DIARIO*** 
 

15% 

LIBROS DE LECTURA (un para Lingua Galega e outro 
para Lingua Castelá) 
 

10% 
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• 1L. Ser respectuoso coas opinións dos compañeiros e respectar a quenda para 
falar. 

Cando durante o trimestre se incumpra algún destes aspectos, descontarase 0,15 á 

porcentaxe deste apartado. 

 
5.3.2. AVALIACIÓN  FINAL DE XUÑO 

 
- O alumnado que teña as tres avaliacións aprobadas non terá que facer un 

exame global. A nota da convocatoria ordinaria de xuño será a resultante da 

media entre as tres avaliacións. O redondeo será ascendente se os decimais 

son iguais a 0,5 ou superiores. De non ser así, o redondeo será descendente.  

- De haber unha avaliación suspensa, farase a recuperación oportuna dos 

contidos desa avaliación, ou mesmo só dalgunha das materias que forman o 

ámbito, sendo a nota da convocatoria ordinaria de xuño a resultante da media 

entre as tres avaliacións. 

- Ás persoas  con dúas ou tres avaliacións suspensas  faráselles un exame 

global que suporá o 100% da nota. Esta nota será a que apareza na avaliación 

final. 

 
5.3.3.  AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 
A  nota que figurará no boletín procederá exclusivamente dun exame escrito que 

conterá preguntas das tres materias integradoras do ámbito. 

Para aprobar a materia nesta convocatoria é necesario ter como mínimo 5 puntos no 

dito exame. 

 

5.3.4. OUTRAS ESPECIFICACIÓNS 

- Só se repetirá un exame ante unha causa debida e documentalmente xustificada. Se 

a falta de asistencia non é xustificable, a cualificación que se lle outorgará a esa proba 

para establecer a nota media será cero. 

- Aquel alumno ao que se sorprenda copiando nun exame, independentemente das 

medidas disciplinarias que adopte a  Dirección do centro, será cualificado cun cero na 

dita proba. 

- Para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua o profesorado deste 

departamento, seguindo o protococolo de actuación elaborado polo centro, preparará 

probas escritas semellantes aos exames extraordinarios de setembro que recollerán 

os contidos de cada curso. 
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5.4. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES 
 
Os alumnos integrados nos Programas de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento 

presentan unhas características peculiares: carencias e dificultades na aprendizaxe, 

baixa autoestima, escasa motivación e outras deficiencias relativas á autonomía na 

formación, os recursos instrumentais e os hábitos de traballo. As características 

apuntadas requiren que o proceso de ensino e formación sexa eminentemente 

práctico e funcional.  Ante isto é necesario aplicar outros mecanismos para recuperar 

as materias pendentes dos cursos anteriores. 

Para o seguimento do alumnado que teña suspensas as materias de Ciencias Sociais, 

Lingua Castelá e Literatura e Lingua Galega e Literatura levaremos a cabo as 

seguintes medidas: 

- Superar a 1ª avaliación do Ámbito linguístico e social deste curso suporá 

aprobar a 1ª avaliación das materias pendentes correspondentes (Ciencias 

Sociais, Lingua Castelá e Lingua Galega).  

- Superar a 2ª avaliación do Ámbito linguístico e social deste curso suporá 

aprobar a 2ª avaliación das materias pendentes correspondentes (Ciencias 

Sociais Lingua Castelá e Lingua Galega).  

- Suspender a 1ª avaliación do Ámbito linguístico e social deste curso suporá ter 

que facer un exame da(s) materia(s) correspondente(s) da 1ª avaliación. 

- Suspender a 2ª avaliacióndo Ámbito linguístico e social deste curso suporá ter 

que facer un exame da(s) materia(s) correspondente(s) da 2ª avaliación. 

- Se así non se consegue aprobar as materias pendentes, o alumno terá que 

presentarse no mes de maio a un exame da(s) materia(s) correspondente(s). 

- Se con estas medidas o alumno non recupera as materias pendentes, realizará 

en setembro un exame das materias pendentes que aínda teña. 
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6. 1º BACHARELATO 

 

6.1. CONCRECIÓN DOS CONTIDOS DE AULA POR AVALIACIÓN(1º 

BACHARELATO) 

A secuencialización de contidos que se fai nesta Programación é flexible e calquera 

cambio que se realice nela aparecerá recollido nas actas de reunión de departamento. 

 

1ª AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- As unidades lingüísticas. 

- As unidades comunicativas: enunciado e texto. 

- Comunicación oral e escrita. 

- As propiedades textuais e os tipos de textos. 

- A narración: elementos da narración, o tempo nas secuencias narrativas, tipos 

de narrador, características lingüísticas e textuais da narración. 

Funcionamento da lingua 

- A comunicación e a linguaxe. 

- O signo lingüístico. 

- O estudo da linguaxe. 

- As linguas e as variedades lingüísticas. 

- A lingua estándar. 

- Lingua oral e lingua escrita. 

- O substantivo: recoñecemento, constituíntes morfolóxicos, substantivos simples, 

derivados, compostos e parasintéticos, clasificación semántica, xénero, número, 

diminutivos e aumentativos. 

- O adxectivo: recoñecemento, constituíntes morfolóxicos, clasificación,posición, 

función, gradación, xénero e número. 

- O artigo: recoñecemento, formas, usos e función. 

- O demostrativo. 

- O posesivo. 

- Signos de puntuación: o punto, a coma, o punto e coma, os dous puntos, os 

puntos suspensivos, uso do guión, o apóstrofo. 

- O acento diacrítico. 

- Acentuación de ditongos e hiatos. 
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Lingua e sociedade 

- Do latín ao galego. Aparición do galego. Cultismos, semicultismos e palabras 

patrimoniais. 

- O galego na Idade Media. 

- A diversidade lingüística na Península Ibérica. 

 

Educación literaria 

- A literatura e as súas formas. Verso e prosa, métrica, recursos estilísticos e 

xéneros literarios. 

- A literatura popular: poesía, narrativa e teatro. 

- A literatura na Idade Media: contexto, orixes, cronoloxía, lingua, autores e 

intérpretes. 

- As cantigas de amor: definición, personaxes, variedades, características 

temáticas, estruturais e formais. 

- As cantigas de amigo: orixe, definición, temas, personaxes, símbolos, 

modalidades xenéricas e recursos formais. 

 

2ª AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- A descrición: puntos de vista, características lingüísticas e textuais. O retrato. 

- A exposición: estrutura, características lingüísticas e textuais. 

- A argumentación: estrutura, situación comunicativas, tipos de argumentos, 

características lingüísticas e textuais. 

- Clasificación das unidades textuais: segundo a intención comunicativa e 

segundo o ámbito de uso. 

- Textos literarios e non literarios. 

Funcionamento da lingua 

- Outros pronomes determinantes. 

- Cuantificadores numerais e indefinidos. 

- Os identificadores. 

- O verbo: definición e recoñecemento, función e clases de verbos, paradigmas 

regular e irregular, constituíntes morfolóxicos, alternancias vocálicas, formas 

amodotemporais e perífrases verbais. 

- O pronome persoal tónico e átono: definición e recoñecemento, uso, función e 

posición. Valores de SE. 

- Preposicións, conxuncións e relativos. 
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- Os signos de puntuación: interrogación e admiración, diérese, parénteses, 

corchetes, guión e raia, comiñas. 

- Regras xerais de acentuación, acentuación de ditongos e hiatos, acentuación 

diacrítica. 

- Os grupos consonánticos CT e CC, L e R. 

- Maiúsculas e minúsculas. 

- O acento nos interrogativos e exclamativos e no verbo+pronome. 

Lingua e sociedade 

- A lusofonía. 

- A situación galego nos séculos XVI, XVII e XVIII. 

- A situación galego no século XIX. 

- As funcións sociais das linguas en xeral e do galego en particular. 

Educación literaria 

- As cantigas de escarnio e maldicir: orixe, tipos, clasificación temática, estilo e  

recursos retóricos. 

- Os xéneros menores. 

- As cantigas de Santa María: autoría, fontes e motivacións, códices conservados, 

tipos de cantigas, temas das cantigas narrativas, métrica e lingua. 

- A prosa e o teatro medievais. 

- A literatura nos séculos XVI, XVII e XVIII: contexto, situación da lingua, 

decadencia da lírica medieval, a escola galego-castelá, textos conservados. 

- A literatura no século XIX. O Rexurdimento: contexto, situación da lingua, etapas 

na  literatura do século XIX. 

 

3º AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- Os textos xornalísticos: características e xéneros. 

- Os textos publicitarios: características e técnicas. 

- Os textos académicos e científicos: características, propiedades e tipos. 

- Os textos profesionais, xurídicos e administrativos: características e tipos. 

Funcionamento da lingua 

- Os adverbios, as interxeccións e as onomatopeas. 

- As abreviaturas. 

- Contraccións de CON, DE, EN. 

- Tipos e tamaños de letra. 

- Presentación dun traballo. 

- Grafías B / V e H. 
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- Revisión e corrección de textos. 

- Grafía dos estranxeirismos. 

Lingua e sociedade 

- As funcións sociais da lingua e do galego. 

- Multilingüismo e bilingüismo: razóns e consecuencias. 

-  Linguas minoritarias e linguas minorizadas. O caso do galego. 

-  A diversidade lingüística. As linguas do mundo e as familias lingüísticas. 

Educación literaria 

- Rosalía de Castro: vida, obra. Significado, estrutura e temas de 

Cantaresgallegos e Follas novas. Escritos en prosa. Lingua, métrica, recursos 

literarios e interpretación da súa obra. 

-  Eduardo Pondal: vida e  obra. Liñas temáticas, ideoloxía, lingua, estilo, métrica 

e significado da súa obra. 

- Manuel Curros Enríquez: vida e obra. Aires da miña terra e O divino sainete. 

Lingua, métrica, liñas temáticas, estilo e significado da súa obra. 

-  Outros autores do Rexurdimento: poesía, prosa e teatro. 

 
 
6.2. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES (1º BACHARELATO) 

Os contidos mínimos esixibles tanto na convocatoria de xuño como na de setembro 

son os seguintes:  

 

1. Comunicación oral e escrita. 

- Lectura comprensiva, analise e comentario de textos de natureza diversa cun nivel 

de dificultade adaptado aos obxectivos desta etapa. 

- Expresión oral fluída, clara e áxil. 

- Produción de textos escritos e orais respectuosos coas regras de coherencia, 

cohesión, adecuación, presentación e corrección gramatical. 

- Análise das características das diferentes tipoloxías textuais  (narración, descrición, 

exposición, argumentación e instrución). 

- Planificación autónoma de traballos orais e escritos, recollendo información en 

diferentes soportes e respectando as características de cada tipoloxía textual. 

- Coñecemento das características dos textos xornalísticos, publicitarios, científicos e 

académicos. 

 

2. Funcionamento da lingua. 

- Comprensión dos conceptos de lingüística xeral: disciplinas lingüísticas, o signo 

lingüístico, a linguaxe e as linguas, lingua oral e escrita, variedades lingüísticas... 
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- Recoñecemento das clases de palabras (substantivos, adxectivos, determinantes, 

pronomes, verbos, adverbios, preposición, conxuncións e interxeccións) e dos  

constituíntes, funcións e características que as diferencian. 

- Coñecemento dos mecanismos de formación de palabras e de renovación léxica. 

- Coñecemento e utilización correcta das regras de acentuación e  puntuación. 

- Coñecemento das regras ortográficas tanto no uso de maiúsculas e minúsculas, 

coma nas correctas grafías de consoantes, grupos consonánticos, contraccións... 

- Definición de palabras e expresións idiomáticas e ampliación de vocabulario con 

termos e campos semánticos vistos na aula ou consultado no dicionario e as TIC. 

- Aplicación das normas de uso lingüístico á produción dos propios textos.  

 

3. Lingua e sociedade. 

- Coñecemento da orixe e evolución do galego. 

- Identificación das voces patrimoniais, cultismos, semicultismos e préstamos. 

- Coñecemento das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia da 

lingua galega anterior ao século XX. 

- Coñecemento das características da lingua galega na Idade Media, Séculos Escuros 

e Rexurdimento. 

- Coñecemento da diversidade lingüística en España e no mundo. A lusofonía. 

- Coñecemento das funcións sociais da lingua. 

- Diferenciación dos conceptos multilingüismo, bilingüismo, linguas minoritarias e 

linguas minorizadas. 

- Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e da riqueza da 

diversidade lingüística e cultural.  

 

4. Educación literaria. 

- Características xerais da lingua literaria: xéneros e recursos estilísticos. 

- Recoñecemento do contexto histórico en que se desenvolveu a historia da nosa 

literatura dende a Idade Media ata comezos do século XX. 

- Características dos diferentes xéneros literarios e das principais etapas, obras e 

autores significativos da literatura galega anteriores ao século XX. 

- Lectura e comentario de textos dos autores estudados.  

- Lectura dos libros de lectura marcados como obrigatorios emitindo  xuízos sobre 

aspectos formais e temáticos. 
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6.3. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN (1º BACHARELATO) 
 
Os procedementos e criterios que se empregarán para levar a cabo a avaliación son 

os seguintes: 

 

6.3.1. AVALIACIÓN TRIMESTRAL 

a) Valoración do proceso individual: traballo e uso oral da lingua (10% da nota 

total de avaliación). 

Observaremos e valoraremos positivamente os seguintes aspectos: 

• Aproveitamento diario da clase. 

• Realización de deberes. 

• Realización e presentación de calquera traballo, comentario ou actividade en 

tempo e forma. 

• Utilización do galego nas manifestacións espontáneas e de carácter 

académico. 

• Ser respectuoso coas opinións e comentarios dos compañeiros. 
 

b) Valoración do progreso individual a través de probas escritas (90% da nota 

total da avaliación). 

Ao longo de cada trimestre realizarase como mínimo unha proba escrita que recollerá 

preguntas nas que o alumnado terá que demostrar que sabe e que sabe facer. Este 

exame suporá un 90% da nota trimestral. 

As preguntas das probas levarán todas, ao seu carón, a puntuación. Esta poderase 

ver mermada polas faltas de ortografía, descontándose 0.2 polas faltas moi graves 

(uso inadecuado de maiúsculas e minúsculas, reescribir mal palabras que aparezan 

nos enunciados, uso de tempos verbais compostos, mala colocación dos clíticos)  e 

0.1 polas graves (solucións ortográficas contrarias á norma lingüística b/v, s/x, h, y, 

acentuación diacrítica...)  e 0.05 polas leves (solucións galegas alleas ao estándar 

vixente e acentuación non diacrítica). 

Cada trimestre o profesor determinará unha lectura obrigatoria da que o alumno terá 

que demostrar a súa lectura a través de pregunta(s) que se fará no exame de 

avaliación. 

 

EXAME(S) 90% 

TRABALLO 10% 
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6.3.2. AVALIACIÓN FINAL DE XUÑO 

- O alumnado  que teña as tres avaliacións aprobadas non terá que facer unha proba 

final global. A nota da convocatoria ordinaria de xuño será a resultante da media 

aritmética das tres avaliacións. 

- Os que teñan só unha avaliación suspensa (1ª, 2ª ou 3ª avaliación) recuperán os 

contidos dese período e o traballo realizado polo alumno durante o curso nin sumará 

nin restará á nota desa recuperación. 

A nota da convocatoria ordinaria será a resultante da media aritmética das tres 

avaliacións. 

- Os que teñan dúas ou tres avaliacións suspensas farán unha proba global que inclúa 

contidos de todo o ano académico. A nota a partir da que se considera aprobado o 

curso é de 5 puntos e o traballo realizado polo alumno durante o curso nin sumará nin 

restará a esa nota de recuperación. 
 

6.3.3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

De seren negativos os resultados, en setembro ese alumnado deberá realizar unha 

proba escrita que incluirá preguntas que teñan como referencia os criterios de 

avaliación e as súas concrecións nos estándares de aprendizaxe do seu nivel. Non 

conterá preguntas dos libros de lectura.  

A nota a partir da que se considera aprobada a materia, froito exclusivamente desa 

proba extraordinaria, será de 5 puntos ou superior. 

 

6.3.4. OUTRAS ESPECIFICACIÓNS 

- Nas diferentes probas escritas que se realicen ao longo do curso tamén se terá en 

conta a corrección lingüística, polo que sobre a cualificación dos exames se poderá 

restar ata un máximo de 2 puntos por erros, que descontarán do seguinte xeito: 0.1 

polas faltas moi graves (uso inadecuado de maiúsculas e minúsculas, reescribir mal 

palabras que aparezan nos enunciados, uso de tempos verbais compostos,colocación 

do pronome átono ao comezo da oración)  e 0.05 polas menos graves (emprego de 

grafías alleas ao galego como y ou j, confusións entre b, v, h, s, x, erros de 

acentuación, solucións alleas ao estándar...). 

- Só se repetirá un exame ante unha causa debida e documentalmente xustificada. Se 

a falta de asistencia non é xustificable, a cualificación que se lle outorgará a esa proba 

para establecer a nota media será cero. 

- Aquel alumno ao que se sorprenda copiando nun exame,  independentemente da 

sanción imposta pola Dirección do centro, será cualificado cun cero na dita proba. 

- Para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua o profesorado deste 

departamento, seguindo o protocolo de actuación elaborado polo centro, preparará 
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probas escritas semellantes aos exames extraordinarios de setembro que recollerán 

os contidos do curso. 

 

 

7. 2º BACHARELATO 

 

7.1. CONCRECIÓN DOS CONTIDOS DE AULA POR AVALIACIÓN (2º 

BACHARELATO) 

A secuencialización de contidos que se fai nesta Programación é flexible e calquera 

cambio que se realice nela aparecerá recollido nas actas de reunión do departamento. 

 

1ª AVALIACIÓN  

Comunicación oral e escrita 

- As unidades comunicativas: texto e enunciado. 

- As propiedades textuais: adecuación (rexistros lingüísticos), coherencia, mecanismos 

de cohesión e progresión. 

- Resumo, ideas principais e secundarias, tema e estrutura no texto. 

- O texto expositivo. 

- O texto argumentativo: estrutura e características lingüísticas. 

Funcionamento da lingua 

- Repaso das regras ortográficas: acentuación, puntuación, grupos consonánticos... 

- Repaso de morfoloxía: substantivo, adxectivo, determinantes, pronomes, verbo, 

adverbio, preposicións, conxuncións e interxeccións. 

- Dialectoloxía: bloques e  áreas. 

Lingua e sociedade 

- O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística. 

- Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos. 

Educación literaria 

- A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas. 

- A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas. 

- A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e 

xornalismo). 

- O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 

 

 

 



 43 

2ª AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- Resumo, ideas principais e secundarias, tema e estrutura no texto. 

- O texto expositivo. 

- O texto argumentativo: estrutura e características lingüísticas. 

Funcionamento da lingua 

- Os fonos e o aparello fonador. 

- Vogais e consoantes. 

- Acento e entoación. 

- A fonoloxía. Os fonemas e os alófonos do galego. 

- A sílaba. 

- Fonemas e letras. 

- O léxico galego: formación, familias léxicas e préstamos léxicos. 

- A estrutura das palabras. 

- A morfoloxía das palabras. 

- Procedementos de formación de palabras. 

- O léxico. Formación do léxico. Familias léxicas. 

- Préstamos léxicos. 

- Semántica: o estudo do significado. Significado e referente. Significado léxico e 

significado gramatical. 

- Connotación e denotación. 

- Significado e contexto. 

- A organización do léxico. 

- As relacións semánticas. 

- Ampliación e cambio de significado. 

Lingua e sociedade 

- O galego de 1936 a 1978. Características lingüísticas fundamentais, Contexto 

histórico e situación sociolingüística. 

- O galego, lingua en vías de normalización. 

Educación literaria 

- A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración 

das Festas Minervais. 

- A prosa entre 1936 e 1975: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro 

e Neira Vilas). 

- A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas. 

- O teatro galego entre 1936 e 1975: a xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 
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3ª AVALIACIÓN 

Comunicación oral e escrita 

- Resumo, ideas principais e secundarias, tema e estrutura no texto. 

- O texto expositivo. 

- O texto argumentativo: estrutura e características lingüísticas. 

Funcionamento da lingua 

- A palabra, a frase, a oración. A análise sintáctica. 

- A frase: frase nominal, frase adxectiva, frase adverbial, modificadores. 

- Funcións sintácticas oracionais: suxeito, CD, CI, atributo, predicativo, suplemento, 

complemento circunstancial, complemento axente. 

- A oración simple e a oración composta. 

- Tipos de oración composta por coordinación. 

- Tipos de oracións subordinadas substantivas. 

- As oracións subordinadas adxectivas. 

- Oracións subordinadas adverbiais propias e impropias. 

- A voz activa e a voz pasiva. A voz media. 

- Oracións sen suxeito. Construcións impersoais.Oracións con suxeito indeterminado. 

- Uso da preposición A no OD. 

- As construcións reflexiva e recíproca. 

- Oracións interrogativas indirectas e pseudointerrogativas. 

- Sintagmas comparativos. 

- A modalidade oracional. 

- Afirmación e negación. 

Lingua e sociedade 

- O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas 

fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística. 

- Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e 

desviacións da norma. 

Educación literaria 

- A literatura do exilio entre 1936 e 1975: poesía, prosa e teatro. 

- A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas 

e tendencias actuais máis relevantes. 

-  A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. 

Prosistas e tendencias actuais máis relevantes. 

- O teatro de fins do XX  e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. 

Dramaturgos, tendencias e compañías actuais máis relevantes. 
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7.2. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES (2º BACHARELATO) 

Os contidos mínimos esixibles tanto na convocatoria de xuño como na de setembro 

son os seguintes:  

 

1. Comunicación oral e escrita. 

- Lectura comprensiva, analise e comentario de textos de natureza diversa cun nivel 

de dificultade adaptado aos obxectivos desta etapa. 

- Expresión oral fluída, clara e áxil. 

- Coñecemento das características, tipoloxía e linguxe dos textos orais. 

- Coñecemento, análise e emprego das propiedades textuais: coherencia, cohesión, 

adecuación e informatividade. 

- Características, estrutura e trazos lingüísticos dos textos expositivos e 

argumentativos. 

- Planificación autónoma de traballos orais e escritos, recollendo información en 

diferentes soportes e respectando as características de cada tipoloxía textual. 

 

2. Funcionamento da lingua. 

- Fonética e fonoloxía. Vocalismo e consonantismo. Sílaba, acento e entoación. 

- Repaso das clases de palabras (substantivos, adxectivos, determinantes, pronomes, 

verbos, adverbios, preposicións, conxuncións e interxeccións) e dos  constituíntes, 

funcións e características que as diferencian. 

- Repaso das regras ortográficas: acentuación, puntuación, grupos consonánticos... 

- A estrutura das palabras. Procedementos de formación de palabras. 

- Formación do léxico, familias léxicas e préstamos léxicos. 

- Sintaxe: frases, oracións e funcións sintácticas. 

- Modalidades oracionais. 

- Coñecemento das relacións semánticas. 

- Definición de palabras e expresións idiomáticas e ampliación de vocabulario con 

termos e campos semánticos vistos na aula ou consultado no dicionario e as TIC. 

- Aplicación das normas gramaticais á produción dos propios textos.  

 

3. Lingua e sociedade. 

- Coñecemento do contexto histórico e da situación sociolingüística do galego nas 

diferentes etapas do século XX. 

- Coñecemento das funcións sociais das linguas: conflito, diglosia, estereotipos e 

prexuízos. 
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- Linguas minoritarias e linguas minorizadas. O galego, lingua en vías de 

normalización. 

- A estandarización do galego. Dialectalismos, vulgarismos, castellanismos, 

hiperenxebrismos. 

- Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e da riqueza da 

diversidade lingüística e cultural.  

 

4. Educación literaria. 

- Recoñecemento do contexto histórico en que se desenvolveu a historia da nosa 

literatura durante os séculos XX e XXI. 

- Características dos diferentes xéneros literarios e das principais etapas, obras e 

autores significativos da literatura galega dos séculos XX e XXI. 

- Comentario de textos dos autores estudados.  

- Lectura dos libros de lectura marcados como obrigatorios, emitindo  xuízos sobre 

aspectos formais, temáticos e contextualizadores. 

 
 
7.3. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN (2º BACHARELATO) 
 

Os procedementos e criterios que se empregarán para levar a cabo a avaliación son 

os seguintes: 

 

7.3.1. AVALIACIÓN TRIMESTRAL 

a) Valoración do proceso individual: traballo e uso oral da lingua (10% da nota 

total de avaliación). 

Observaremos e valoraremos positivamente os seguintes aspectos: 

• Aproveitamento diario da clase. 

• Realización de deberes. 

• Realización e presentación de calquera traballo, comentario ou actividade en 

tempo e forma. 

• Utilización do galego nas manifestacións espontáneas e de carácter 

académico. 

• Ser respectuoso coas opinións e comentarios dos compañeiros. 
 

b) Valoración do progreso individual a través de probas escritas (90% da nota 

total da avaliación). 
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Ao longo de cada trimestre realizarase como mínimo unha proba escrita que recollerá 

preguntas nas que o alumnado terá que demostrar que sabe e que sabe facer. Este 

exame suporá un 90% da nota trimestral. 

As preguntas das probas levarán todas, ao seu carón, a puntuación. Esta poderase 

ver mermada ata un máximo de 2 puntos en cada exame polas faltas de ortografía, 

descontándose 0.2 polas faltas moi graves (uso inadecuado de maiúsculas e 

minúsculas, reescribir mal palabras que aparezan nos enunciados, uso de tempos 

verbais compostos, mala colocación dos clíticos)  e 0.1 polas graves (solucións 

ortográficas contrarias á norma lingüística b/v, s/x, h, y, acentuación diacrítica...)  e 

0.05 polas leves (solucións galegas alleas ao estándar vixente e acentuación non 

diacrítica). 

Cada trimestre a profesora determinará unha lectura obrigatoria da que o alumno terá 

que demostrar a súa lectura a través de pregunta(s) que se fará no exame de 

avaliación. 

 

EXAME(S) 90% 

TRABALLO 10% 

 

7.3.2. AVALIACIÓN FINAL DE MAIO 

- O alumnado  que teña as tres avaliacións aprobadas non terá que facer unha proba 

final global. A nota da convocatoria ordinaria será a resultante da media aritmética das 

tres avaliacións. 

- Os que teñan só unha avaliación suspensa (1ª, 2ª ou 3ª avaliación) recuperán os 

contidos dese período e o traballo realizado polo alumno durante o curso nin sumará 

nin restará á nota desa recuperación. 

A nota da convocatoria ordinaria será a resultante da media aritmética das tres 

avaliacións. 

- Os que teñan dúas ou tres avaliacións suspensas farán unha proba global que inclúa 

contidos de todo o ano académico. A nota a partir da que se considera aprobado o 

curso é de 5 puntos e o traballo realizado polo alumno durante o curso nin sumará nin 

restará a esa nota de recuperación. 
 

7.3.3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

De seren negativos os resultados, ese alumnado deberá realizar unha proba escrita 

extraordinaria a finais de xuño que incluirá preguntas que teñan como referencia os 

criterios de avaliación e as súas concrecións nos estándares de aprendizaxe do seu 

nivel. Non conterá preguntas dos libros de lectura.  
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A nota a partir da que se considera aprobada a materia, froito exclusivamente desa 

proba extraordinaria, será de 5 puntos ou superior. 

 

7.3.4. OUTRAS ESPECIFICACIÓNS 

- O criterio de corrección de descontar un máximo de 2 puntos por faltas de ortografía 

é aplicable a todos os exames que se fagan durante o curso. 

- Só se repetirá un exame ante unha causa debida e documentalmente xustificada. Se 

a falta de asistencia non é xustificable, a cualificación que se lle outorgará a esa proba 

para establecer a nota media será cero. 

- Aquel alumno ao que se sorprenda copiando nun exame,  independentemente da 

sanción imposta pola Dirección do centro, será cualificado cun cero na dita proba. 

- Para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua o profesorado deste 

departamento, seguindo o protococolo de actuación elaborado polo centro, preparará 

probas escritas semellantes aos exames extraordinarios que recollerán os contidos de 

cada curso. 

 

8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE (ESO E BACHARELATO) 

 

8.1. PROCEDEMENTOS E CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN DA 

MATERIA PENDENTE 

A Xefa de Departamento encargarase de proporcionar o traballo, resolver as dúbidas e 

avaliar os alumnos que teñan a materia pendente de cursos anteriores. 

Os contidos a recuperar divídense en dúas partes: parcial da 1ª avaliación e parcial da 

2ª avaliación. A profesora marcará aos alumnos coa materia pendente os exercicios 

de repaso e reforzo que deberán realizar para cada avaliación e cando o precisen 

resolverá as dúbidas que lles puideran xurdir na realización deses exercicios. 

Se a nota media resultante entre os dous exames parciais fose inferior a 5 puntos, o 

alumno terá que acudir á proba ordinaria de fin de curso onde se respectará a parte 

aprobada, de habela. 

Se non se consegue aprobar nesa convocatoria, haberá que ir ao exame 

extraordinario de setembro para o que non se gardarán partes aprobadas. Só se 

considerará superada a materia se a nota obtida é igual ou superior a 5 puntos. 

O libro de texto que se toma como referencia será o da editorial Santillana que se 

empregou o pasado curso. 

 

8.2. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
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 8.2.1. MATERIA PENDENTE DE 1º ESO 

1º PARCIAL  

Comunicación oral e escrita 

 - A comunicación oral e escrita. 

 - A carta e o correo electónico. 

Funcionamento da lingua 

 - Ortografía: r, rr, g, gu, gü, c, z, qu, b, v, h, x, ll. 

 - Gramática: clases de palabras e constituíntes, o substantivo e o artigo. 

 - Sinonimia e antonimia. 

Lingua e sociedade 

 - Diversidade cultural e lingüística. 

 - O galego e a lusofonía. 

 - Niveis e rexistros. 

Educación literaria 

 - Características da literatura. 

 - Literatura popular e culta. 

 - Os xéneros literarios. 

 - A narrativa. Conto popular, lenda e mito. 

 

2º PARCIAL  

Comunicación oral e escrita 

 - A descrición. 

 - O diálogo. 

Funcionamento da lingua 

 - Ortografía: regras xerais de acentuación, acento diacrítico, os signos de 

 puntuación. 

 - Gramática:o adxectivo, os determinantes, os pronomes persoais, o verbo, os 

adverbios e os enlaces. 

 - Campo léxico, familia léxica, sufixos e prefixos. 

Lingua e sociedade 

 - Variantes dialectais. 

 - Usos e actitudes lingüísticos. 

Educación literaria 

 - A lírica: métrica, rima, linguaxe e recursos. 

 - O teatro. 

 - Abanda deseñada. 
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8.2.2. MATERIA PENDENTE DE 2º ESO 

1º PARCIAL  

Comunicación oral e escrita 

- A narración e a descrición. 

- A solicitude. 

Funcionamento da lingua 

- Regras xerais de acentuación.Acentuación de ditongos, tritongos e hiatos.  

- Casos especiais de acentuación. A diérese. O acento diacrítico. 

- Uso de maiúsculas. 

- A lingua e a súa organización. 

- A oración. Modalidade oracional. 

- O suxeito. Oracións impersoais. 

- O predicado. 

- Os complementos. 

Lingua e sociedade 

- O plurilingüismo. As linguas do  Estado español. 

- O galego e a lusofonía. 

- O galego na actualidade. 

Educación literaria 

- A narrativa. 

- O texto poético. 

 

2º PARCIAL  

Comunicación oral e escrita 

- A argumentación. 

Funcionamento da lingua 

- Palabras tabú e eufemismos. 

- Oracións copulativas e predicativas. 

- Oracións transitivas e intransitivas. 

- Análise da oración simple. 

- Signos de puntuación. 

- As relacións semánticas. 

Lingua e sociedade 

 - A normalización lingüística. 

Educación literaria 

 - A comedia. 

 - A traxedia. 
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 - O drama. 

 

8.2.3. MATERIA PENDENTE DE 3º ESO 

1º PARCIAL 

Comunicación oral e escrita 

 - A narración. 

 - A descrición. 

 - O diálogo. 

Funcionamento da lingua 

 - A polisemia, o campo léxico, sinonimia e antonimia. 

 - O substantivo. 

 - O adxectivo. 

 - Os determinantes. 

 - Grafía B e V, H, S e X. Palabras con ES- e EX-. 

- O dígrafo LL e as letras Ñ e N. 

Lingua e sociedade 

 - Historia social da lingua: etapa medieval. 

 - Plurilingüismo. As linguas do Estado español. 

 - Contacto entre lingua: diglosia e conflito lingüístico. 

Educación literaria 

 - A literatura na Idade Media. 

 - As cantigas de amigo. 

 - As cantigas de amor. 

 - As cantigas satíricas. 

 - As Cantigas de Santa María. A prosa medieval. 

 

2º PARCIAL 

Comunicación oral e escrita 

 - A exposición. 

 - A argumentación. 

Funcionamento da lingua 

 - Homonimia e hiperonimia, prefixos, sufixos, composición, parasíntese e 

 abreviación. 

 - O verbo: conxugación regular e irregular. Formas non persoais e 

 perífrases verbais. 

 - Os pronomes persoais tónicos e átonos. 

 - O adverbios. 
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 - Os elementos de enlace. 

 - Acentuación gráfica: regras xerais, acentuación dos ditongos, hiatos e 

 tritongos, acentuación diacrítica. 

 - Os signos de puntuación. 

Lingua e sociedade 

 - O galego nos séculos XVI, XVII e XVIII. 

 - O proceso de normalización. 

 - A alternancia de códigos e as interferencias. 

Educación literaria 

 - A literatura nos séculos XVI, XVII e XVIII. 

 - Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. 

 
 

8.2.4. MATERIA PENDENTE DE 1º BACHARELATO 
1º PARCIAL 

Comunicación oral e escrita 

- A narración: tipos de narrador, características lingüísticas, elementos da 

narración. 

- A argumentación: estrutura, tipos de argumentos, características lingüísticas. 

 Funcionamento da lingua 

- Regras xerais de acentuación, acentuación de ditongos e hiatos, acentuación 

diacrítica. 

- O substantivo: recoñecemento, constituíntes morfolóxicos, clasificación 

semántica, xénero, número, diminutivos e aumentativos. 

- O adxectivo. 

- O artigo. 

- O demostrativo. 

- O posesivo. 

- Os cuantificadores e os identificadores. 

- O verbo: paradigmas regular e irregular, alternancias vocálicas, formas 

amodotemporais e perífrases verbais. 

 - O pronome persoal tónico e átono. 

 - As preposicións e as conxuncións. 

- Os adverbios e as interxeccións. 

 

2º PARCIAL  

Lingua e sociedade 

- Do latín ao galego. Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais. 
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- O galego na Idade Media. 

 - O galego nos séculos XVI, XVII e XVIII. 

 - O galego no século XIX. 

Educación literaria 

- A literatura na Idade Media: contexto, orixes, cronoloxía, autores e intérpretes. 

- As cantigas de amor: definición, personaxes, características temáticas, 

estruturais e formais. 

- As cantigas de amigo: orixe, definición, temas, personaxes, símbolos, 

recursos formais. 

- As cantigas de escarnio e maldicir: orixe, clasificación temática, estilo e  

recursos teóricos. 

- As cantigas de Santa María: autoría, fontes e motivacións, códices 

conservados, tipos de cantigas, temas das cantigas narrativas, métrica  e 

lingua. 

 - A prosa medieval. 

 - A literatura nos séculos XVI, XVII e XVIII. 

 - A literatura no século XIX. O Rexurdimento. 

 - Rosalía de Castro. 

 - Eduardo Pondal. 

 - Manuel Curros Enríquez. 

 

8.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

MATERIA PENDENTE DE 1º ESO 

•Identificar a idea principal dun texto e ser quen de resumilo, esquematizalo e emitir 

unha valoración persoal. 

•Ler con fluidez e corrección. 

•Comprender diferentes modelos textuais. 

•Recoñecer as características dos textos narrativos, dialogados, descritivos, noticias, 

cartas e correos electrónicos. 

•Producir narracións, diálogos, descricións, noticias, cartas e correos electrónicos. 

•Utilizar a lingua galega de forma oral e escrita para elaborar todo tipo de producións 

adoptando o rexistro axeitado a cada situación comunicativa. 

•Coñecer e aplicar as normas ortográficas: acentuación, puntuación e grafías. 

•Identificar as diferentes clases de palabras e coñecer as particularidades que as 

caracterizan. 

• Empregar as normas gramaticais na produción de textos. 
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•Ter un coñecemento básico da situación lingüística no mundo, na Península e en 

Galicia. 

•Identificar os xéneros literarios e as características que os singularizan. 

 

 MATERIA PENDENTE DE 2º ESO 

• Expresarse oralmente e por escrito dun xeito fluído, coherente, cohesionado. 

• Resumir e esquematizar textos. 

•Recoñecer e usar as características das diferentes tipoloxías textuais. 

• Empregar correctamente as normas ortográficas: acentuación, puntuación,  grafías. 

• Coñecer a ortografía dos grupos consonánticos. 

• Coñecer as modalidades oracionais. 

• Recoñecer os mecanismos de formación de palabras. 

• Coñecer as relacións semánticas. 

• Recoñecer as clases de palabras (substantivos, adxectivos, determinantes, 

pronomes, verbos, adverbios e elementos de enlace). 

• Recoñecer as funcións sintácticas. 

• Distinguir entre oración e frase. 

• Diferenciar os distintos tipos de oracións. 

• Adquirir novo léxico. 

• Recoñecer os rexistros da lingua. 

• Coñecer a situación lingüística no mundo, na Península Ibérica e en Galicia. 

• Coñecer a situación do galego na actualidade. 

• Valorar a nosa lingua como elemento de identidade colectiva e da riqueza da 

diversidade lingüística e cultural.  

• Ler expresivamente, resumir e comentar textos de diferentes xéneros literarios, 

recoñecendo os elementos que os caracterizan. 

 

MATERIA PENDENTE DE 3º ESO 

• Resumir e esquematizar textos. 

• Expresarse oralmente de forma fluída, clara e áxil. 

• Redactar textos respectando a coherencia, cohesión, correción e adecuación. 

• Comprender a intención comunicativa dos textos dos medios de comunicación 

audiovisual e analizar de xeito crítico o seu contido. 

• Recoñecer e usar as características das diferentes tipoloxías textuais. 

• Empregar correctamente as regras ortográficas. 

• Coñecer as relacións semánticas. 
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• Coñecer os mecanismos de formación de palabras. 

• Recoñer as clases de palabras (substantivos, adxectivos, determinantes, pronomes, 

verbos, adverbios e elementos de enlace) e as funcións e características que as 

diferencian. 

• Usar unha terminoloxía lingüística adecuada. 

• Ampliar o vocabulario. 

•Aplicar as normas de uso lingüístico á produción dos propios textos.  

• Coñecer a orixe e evolución do galego. 

• Coñecer as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia da lingua 

galega anterior ao século XX. 

• Coñecer a situación do galego na sociedade. 

• Valorar a nosa lingua como elemento de identidade colectiva e de riqueza. 

• Recoñecer o contexto histórico en que se desenvolveu a historia da nosa literatura 

dende a Idade Media ata comezos do século XX. 

• Coñecer as características dos diferentes xéneros literarios e das principais etapas, 

obras e autores significativos da literatura galega anteriores ao século XX. 

• Ler e comentar textos dalgúns dos autores estudados.  

 

 MATERIA PENDENTE DE 1º BACHARELATO 

•Producir, identificar e caracterizar producións escritas de diferentes tipoloxías textuais 

adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, 

cohesión, corrección gramatical e boa presentación. 

•Sintetizar o contido de textos expositivos, argumentativos e literarios. 

•Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os elementos constitutivos 

deste. 

•Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar exemplos, así 

como distinguir as familias léxicas regulares e irregulares e utilizalas correctamente. 

•Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais 

substantivo, adxectivo e determinantes, explicar os seus usos e valores nos textos. 

•Recoñecer, describir e usar a categoría verbal e as perífrases verbais. 

•Recoñecer, observar, usar e explicar os conectores textuais. 

•Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do adverbio 

e explicar os seus usos e valores nos textos. 

•Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos 

pronomes e explicar os seus usos, colocación e valores nos textos. 
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•Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego antigo, o 

seu contexto e identificalo en textos. 

•Identificar, analizar e describir a literatura medieval: contextualizar as súas orixes, 

definir as características principais e analizar a lírica profana (cantiga de amor, de 

amigo, de escarnio e maldicir), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa 

medieval. 

•Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas características 

temáticas e formais e poñelas en relación co contexto e mais o xénero ao que 

pertencen. 

•Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego dos séculos XVI, 

XVII e XVIII, describir o seu contexto e identificalo en textos. 

•Identificar, analizar e describir a literatura do galego dos séculos XVI, XVII e XVIII, 

contextualizar a produción desta etapa e describir e analizar as obras e os autores 

principais. 

•Ler textos significativos da literatura galega dos séculos XVI, XVII e XVIII, identificar 

as súas características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto e mais o 

xénero ao que pertencen. 

•Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o s. 

XIX ata 1916), describir o seu contexto e identificalo en textos. 

•Identificar, analizar e describir a literatura do século XIX: contextualizar a produción 

do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e analizar as 

principais obras e autores deste período. 

•Ler textos significativos dos principais autores do Prerrexurdimento, o Rexurdimento 

pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificando as súas características 

temáticas e formais e poñelas en relación co contexto e mais o xénero ao que 

pertencen. 

 

 

9. LIBROS DE LECTURA 

 

1º ESO 
 ♦ 1ª avaliación: 

ü Chamádeme Simbad, Francisco Castro. 

ü Contos por palabras, Agustín Fernández Paz. 

ü Unha banda deseñada a elixir polo alumno das que hai na 

biblioteca do centro. 

ü Un libro d’ Os Megatoxos de Anxo Fariña. 



 57 

 

 ♦ 2ª avaliación: 

ü Esmeraldina, a pequena defunta, Ledicia Costas. 

ü Usha, María Reimóndez. 

ü A listaxe será ampliada polo profesor ao comezo da avaliación. 

 

 ♦ 3ª avaliación: 

ü Estanislao, príncipe de Sofrovia, Manuel Lourenzo. 

ü Ideas de bombeiro, Andreu Martín. 

ü A listaxe será ampliada polo profesor ao comezo da avaliación. 

 

2º ESO 

 ♦ 1ª avaliación: 

ü Cartas de inverno, Agustín Fernández Paz. 

ü (Novo)Diario dun xove maniático, Aidan Macfarlane e Ann 

Macpherson. 

ü Tarzán de goma, Ole Lund Kirkegaard. 

ü Unha banda deseñada a elixir polo alumno das que hai na 

biblioteca do centro. 

ü Un libro, a elixir, de Agustín Fernández Paz. 

 

 ♦ 2ª avaliación: 

ü Alí Babá, Morxina e os corenta usureiros, Marilar Aleixandre. 

ü Das cousas de Ramón Lamote, Paco Martín. 

ü As flores radiactivas, Agustín Fernández Paz. 

ü A listaxe será ampliada polo profesor ao comezo da avaliación. 

 

 ♦ 3ª avaliación:  

ü  As lágrimas de Shiva, César Mallorquí. 

ü Palabras de auga, Marcos Calveiro. 

ü Contos por palabras, Agustín Fernández Paz. 

ü A listaxe será ampliada polo profesor ao comezo da avaliación. 

 

3º ESO PMAR 

♦ Galego: deben escoller un para cada avaliación. 

Europa express, Andrea Maceiras 

Tristes armas de Marina Mayoral. 
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A Pomba e o Degolado, Fina Casalderrei. 

Aire negro, Agustín Fernández Paz. 

Anagnórise, Mª Victoria Moreno. 

 

  ♦ Castelán: deben escoller un para cada avaliación. 

   Relatos de fantasmas, adaptación de Steven Zorn. 

   Si tú quieres, Sonia Mirón. 

El Lazarillo de Tormes (adaptación). 

Zack Galaxy (Una aventura intergaláctica), Jordi Sierra i  Fabra. 

Relato de un náufrago, Gabriel García Márquez. 

 

3º ESO 

 ♦ 1ª avaliación:  

ü A era de Lázaro, Paula Carballeira. 

ü O segredo de Marco Polo, Francisco Castro. 

ü A Pomba e o Degolado, Fina Casalderrey. 

ü Ollos de auga, Domingo Villar. 

ü Un libro dos que haxa na biblioteca, a elixir polo alumno, de 

Xosé Miranda. 

 

 ♦ 2ª avaliación: 

ü O corazón de Xúpiter, Ledicia Costas. 

ü Europa express, Andrea Maceiras. 

ü A praia dos afogados, Domingo Villar. 

ü Nunca mascota, Paula Carballeira. 

ü A listaxe será ampliada polo profesor ao comezo da avaliación. 

 

 ♦ 3ª avaliación:  

ü Alí Babá, Morxina e os corenta usureiros, Marilar Aleixandre. 

ü Das cousas de Ramón Lamote, Paco Martín. 

ü As flores radiactivas, Agustín Fernández Paz. 

ü Anagnórise, Mª Victoria Moreno. 

ü A listaxe será ampliada polo profesor ao comezo da avaliación. 

 

4º ESO 

 ♦ 1ª avaliación:  

ü Noite de voraces sombras, Agustín Fernández Paz. 
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ü A neve interminable, Agustín Fernández Paz. 

ü Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete, Castelao. 

ü Os vellos non deben de namorarse, Castelao. 

ü Ollos de auga, Domingo Villar. 

ü A praia dos afogados, Domingo Villar. 

ü A ciencia no punto de Mira, Jorge Mira. 

 

 ♦ 2ª avaliación: 

ü Anagnórise, Mª Victoria Moreno. 

ü Dos arquivos do trasno, Rafael Dieste. 

ü O corazón de Xúpiter, Ledicia Costas. 

ü Escola de menciñeiros, Álvaro Cunqueiro. 

ü A listaxe será ampliada polo profesor ao comezo da avaliación. 

 

 ♦ 3ª avaliación: 

ü Os mortos daquel verán, Carlos Casares. 

ü O club da calceta, María Reimóndez. 

ü A sombra cazadora, Suso de Toro. 

ü A listaxe será ampliada polo profesor ao comezo da avaliación. 

 

1º BACHARELATO 

 ♦ 1ª avaliación: 

ü O segredo de Marco Polo, Francisco Castro. 

ü Que me queres, amor?, Manuel Rivas. 

 

 ♦2ª avaliación: 

ü A praia dos afogados, Domingo Villar. 

ü Os comedores de patacas, Manuel Rivas. 

 

 ♦ 3ª avaliación: 

ü O único que queda é o amor, Agustín Fernández Paz. 

ü O divino sainete, Curros Enríquez. 

  

2º BACHARELATO 

 ♦ 1ª avaliación: 

ü O fidalgo e outros relatos, Ramón Otero Pedrayo. 

ü Os dous de sempre, Castelao. 
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 ♦ 2ª avaliación: 

ü A esmorga, Eduardo Blanco Amor. 

ü Ilustrísima, Carlos Casares. 

 

 ♦ 3ª avaliación: 

ü O lapis do carpinteiro, Manuel Rivas. 

ü Crime en Compostela, Carlos Reigosa. 

 


