
CONTIDOS MÍNIMOS PARA 4º ESO 

1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso. 

2. Comprende e interpreta textos orais de distinta natureza. 

3. Produce textos orais adecuados a unha situación e intención comunicativa 

concreta. 

4. Recoñece e usa correctamente a fonética do galego. 

5. Deduce información global dun texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 

6. Sintetiza a información e resume textos sen repetir nin parafrasear o texto de 

partida. 

7. Recoñece , explica e usa un léxico amplo e preciso. 

8. Comenta e comprende textos literarios do SXX. Resume o seu contido, sinala os 

seus trazos característicos e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico da época. 

9. Coñece e explica a obra e o estilo dos/as autores/as da literatura galega do SXX. 

10. Le, comprende e analiza textos dos distintos xéneros literarios. 

11. Elabora o comentario crítico dun texto seguindo unhas pautas dadas. 

12. Produce textos adecuados a unha situación comunicativa concreta con 

coherencia, cohesión e corrección. 

13. Coñece e identifica as variedades socioculturais da lingua. 

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

15. Identifica a intención comunicativa , a idea principal e secundaria de calquera 

texto. 

16. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto. 

17. Recoñece e valora as variedades da lingua, identificando a estándar como 

variante unificadora. 

18. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da 

lingua. 

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

20. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido: elabora 

esquemas, resumos,… 

21. Recoñece e explica os acontecementos máis relevantes da historia social da 

lingua galega no SXX. 

22. Sérvese dos recursos que ofrecen as TICS para integrar coñecementos. 

23. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da 

información obtida na Rede. 

24. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: artigo de 

opinión, columna e editorial. 

25. Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a 

necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 

26. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuibles a calquera lingua , especialmente á 

galega, e rebáteos cunha argumentación axeitada. 

27. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual, 

empregando a terminoloxía apropiada. 



28. Analiza a tendencia da evolución da lingua galega a partir da situación 

sociolingüística  actual. 

29. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa 

importancia. 

30. Distingue normalización e normativización. 

31. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia, coñece o proceso de 

normalización e evita os prexuízos. 

32. Valora as linguas como sinal de identidade dos pobos e aprecia o plurilingüismo. 

33. Coñece e describe a situación sociolingüística e legal das linguas do estado 

español.  

34. Produce e coñece textos da vida cotiá pertencentes ao ámbito administrativo: 

instancia, currículo, … 

35. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus 

complementos. 

36. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como 

en soporte dixital, para resolver dúbidas, progresar na súa aprendizaxe e ampliar 

o seu vocabulario. 

37. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da 

consulta de materiais en distintos soportes. 

 


