
CONTIDOS MÍNIMOS   2º ESO  

 

1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos de diferentes 

tipos.  

2. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda 

que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria).  

3. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións orais 

propias e alleas e propón solucións para melloralas.  

4. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas 

desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia 

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

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

6. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa 

dicionarios para contextualizar as acepcións.  

7. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos.  

8. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital.  

9. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de puntuación) á 

situación comunicativa e á función da mensaxe.  

10. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, 

dicionarios electrónicos e correctores.  

11. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega.  

12. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  

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

14. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao caso 

galego.  

15. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.  

16. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e 

autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora.  

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

cultural.  

18. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción no ámbito educativo e 

local.  

19. Coñece o que é un prexuízo.  

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

integran.  

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

22. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna.  

23. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as 

ideas.  

24. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo.  

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



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

27. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun 

modelo (noticias).  

28. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: portadas e 

titulares.  

29. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os compoñentes e 

procedementos que caracterizan os subxéneros.  

30. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas 

de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas.  

31. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen solicitar unha información 

ou un servizo.  

32. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros 

e vídeos de xeito autónomo.  

33. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e 

discriminacións.  

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


