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PROPOSTA DE ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE LINGUA GALEGA PARA 1º E 2º ESO 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

A continuación establécense os criterios de avaliación concretados nos estándares de 

aprendizaxe  adaptados dos 1º e 2º trimestres ,considerados imprescindibles do curso para 

organizar e proponer durante estes meses as actividades necesarias para repasar, reforzar e 

recuperar aqueles contidos que é necesario ter adquiridos de cara ao curso seguinte.  

1º ESO  

BLOQUE 1: Comunicación oral : B1.1 B1.2. B1.4 B1.6 B1.7 B1.8 B1.9  

BLOQUE 2. Comunicación escrita: B2.1 B2.2 B2.4 B2.5 B2.9 B2.10 B2.11 B2.12 B2.13 

BLOQUE 3: Funcionamento da lingua: B3.1 B3.3 B3.4 B3.5 B3.6 B3.11 B3.13 

BLOQUE 4: Lingua e sociedade: B4.1 B4.4 B4.5 B4.6 

BLOQUE 5: Educación literaria: B5.1 B5.2 B5.3 B5.4 B5.5 B5.8  



 4 

1º de ESO 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

1. d 

2. e 

3. h 

4. l 

5. ñ 

6. B1.1. Comprensión, 
interpretación e resumo de 
calquera texto oral ou 
daqueles propios dos 
medios de comunicación, 
especialmente noticias de 
actualidade, próximas aos 
intereses do alumnado. 

7. B1.1. Comprender e 
interpretar a intención 
comunicativa e a idea xeral 
de textos orais (noticias de 
actualidade) e elaborar un 
resumo. 

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

 

9. CCL 

10. CAA 

  

11. d 

12. e 

13. h 

14. B1.2. Comprensión 
e interpretación de textos 
orais utilizados no ámbito 
social e educativo 
(instrucións, presentacións 
de tarefas e breves 
exposicións orais de 
temáticas variadas). 

15. B1.2. Extraer a 
intención comunicativa e a 
idea xeral de textos orais 
sinxelos dos ámbitos social 
e educativo, e seguir 
instrucións para realizar 
tarefas guiadas de 
aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

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

 

17. CCL 

18. CAA 

  

19. a 

20. c 

21. d 

22. e 

23. h 

24. B1.4. Escoita crítica 
e reflexiva das mensaxes 
dos medios de 
comunicación, con especial 
atención aos programas 
informativos. 

25. B1.4. Identificar e 
contrastar o propósito 
comunicativo en textos orais 
dos medios de 
comunicación, analizar 
criticamente os seus 
contidos e identificar 
prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

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

 

 

 

 

27. CCL 

 

  

  

28. h 

29. o 

30. B1.6. Valoración 
das producións orais 
emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e actitude 
crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a ela.  

31. B1.6. Valorar as 
producións emitidas cunha 
fonética e prosodia correcta 
e amosar unha actitude 
crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a ela. 

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

 

33. CCL 

34. CAA 

  

  

35. b 

36. e 

37. g 

38. h 

39. B1.7. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

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

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

 

42. CCL 

43. CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

  

  

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

 

45. CCL 

46. a 

47. c 

48. d 

49. h 

 

50. B1.8. Participación 
activa en situacións propias 
do ámbito educativo 
(pedimento de aclaracións, 
intercambio de opinións e 
exposición de conclusións).  

51. B1.8. Participar 
activamente en situacións 
propias do ámbito educativo 
(pedir aclaracións, 
intercambiar opinións e 
expor conclusións). 

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

 

53. CCL 

54. CSC 

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

 

56. CCL 

57. CSC 

58. a 

59. b 

60. c 

61. g 

62. h 

63. o 

64. B1.9. Coñecemento 
e aplicación de estratexias 
necesarias para falar en 
público: planificación do 
discurso, prácticas orais 
formais e informais. 

65. B1.9. Aplicar 
técnicas e estratexias para 
falar en público, en 
situacións formais ou 
informais, de forma 
individual ou en grupo. 

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

 

67. CAA 

  

  

  

  

  

68. a 

69. d 

70. h 

71. l 

72. ñ 

73. B1.10. Construción 
de discursos adecuados, 
cohesionados e coherentes 
desde o punto de vista 
comunicativo, sobre temas 
de interese persoal ou social 
da vida cotiá e educativa. 

74. B1.10. Producir 
discursos breves e 
comprensibles sobre temas 
da vida cotiá, de interese 
persoal ou social. 

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

 

76. CCL 

77. CSC 

78. CSIEE 

79. CCEC 

  

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

80. b 

81. f 

82. h 

83. B2.1. Aplicación de 
técnicas de análise do 
contido e estratexias de 
lectura comprensiva. 

84. B2.1. Aplicar 
técnicas de análise do 
contido e estratexias de 
lectura comprensiva. 

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

 

86. CCL 

87. CCA 



 6 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

  

  

  

  

  

  

88. d 

89. e 

90. h 

91. B2.2. Comprensión 
e interpretación de textos 
propios da vida cotiá e das 
relacións sociais en ámbitos 
próximos á experiencia do 
alumnado: mensaxes 
electrónicas ou de móbil, 
normas e instrucións de 
uso.  

92. B2.2. Comprender, 
interpretar e sintetizar textos 
da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos 
á experiencia do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou 
de móbil e normas e 
instrucións de uso. 

93. LGB2.2.1. 
Comprende, interpreta e 
sintetiza o contido de textos 
propios da vida cotiá: 
mensaxes electrónicas ou 
de móbil, de correo 
electrónico, normas e 
instrucións de uso. 

 

94.  

95. d 

96. e 

97. h 

98. B2.4. Comprensión 
e interpretación de textos do 
ámbito educativo, 
especialmente, descritivos, 
narrativos e expositivos 
sobre as distintas materias 
curriculares: webs 
educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en 
diversos soportes. 

99. B2.4. Comprender, 
interpretar e sintetizar 
escritos do ámbito educativo 
do alumnado, 
especialmente, textos 
descritivos, narrativos e 
expositivos sobre as 
distintas materias 
curriculares: webs 
educativas, e información de 
dicionarios e enciclopedias 
en distintos soportes. 

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

 

101.  

  

102. b 

103. e 

104. h 

105. B2.5. Utilización 
guiada da biblioteca e das 
TIC para obter información e 
consultar modelos de 
composición escrita.  

106. B2.5. Utilizar de 
forma guiada as bibliotecas 
e as TIC para obter 
información e consultar 
modelos de composición 
escrita. 

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

 

108. CCL 

109. CAA 

110. CD 

111. b 

112. e 

113. h 

114. B2.9. Produción, en 
formato papel ou dixital, de 
textos propios da vida cotiá 
e das relacións sociais: 
notas, cartas, avisos, 
mensaxes electrónicas ou 
de móbil. 

115. B2.9. Producir, en 
formato papel ou dixital, 
textos sinxelos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: notas, cartas, 
avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

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

 

117. CCL 

118. CD 

119. CSC 

120. b 

121. e 

122. h 

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

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

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

 

126. CCL 

127. CD 

128. CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

129. b 

130. e 

131. h 

132. B2.11. Produción, 
en soporte impreso ou 
dixital, de textos propios da 
vida educativa, 
especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e 
conclusións sobre as tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

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

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

 

135. CCL 

136. CD 

137. b 

138. e 

139. h 

140. B2.12. Produción, 
en soporte impreso ou 
dixital, de textos de distintos 
xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 
exposicións de ideas e 
conceptos. 

141. B2.12. Producir 
textos de distintos xéneros: 
descricións, narracións de 
feitos e exposicións de 
ideas e conceptos. 

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

 

143. CCL 

 

144. b 

145. e 

146. h 

147. f 

148. B2.13. Uso, con 
progresiva autonomía, das 
TIC (procesadores de textos 
e correctores ortográficos) 
na planificación, revisión e 
presentación dos escritos. 

149. B2.13. Usar, con 
progresiva autonomía, as 
TIC (procesadores de texto 
e correctores ortográficos) 
para planificar, revisar e 
mellorar a presentación dos 
escritos. 

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

 

151. CCL 

152. CD 

  

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

153. b 

154. e 

155. l 

156. B3.1. 
Recoñecemento, 
explicación e uso de léxico 
suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de 
vocabulario temático a partir 
de campos léxicos 
traballados na aula. 

157. B3.1. Recoñecer, 
explicar e usar léxico amplo 
e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

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

 

159. CCL 

160. b 

161. e 

162. n 

163. l 

164. B3.3. Uso eficaz 
dos dicionarios e doutras 
fontes de consulta, tanto en 
papel como en soporte 
electrónico, especialmente 
sobre clases de palabras e 
normativa. 

165. B3.3. Usar 
eficazmente os dicionarios 
ou calquera outra fonte de 
consulta en calquera 
soporte, para resolver 
dúbidas e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 

166. LGB3.3.1. Obtén, 
de xeito autónomo, 
información lingüística 
relativa á clase de palabras 
e a normativa en 
dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de 
consulta. 

 

167. CCL 

168. CD 

169. b 

170. e 

171. B3.4. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

172. B3.4. Aplicar e 
valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

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

 

174. CCL 

  

175. e 176. B3.5. Análise e uso 
reflexivo da puntuación en 

177. B3.5. Analizar e 
usar correctamente a 

178. LGB3.5.1. Analiza e 
usa correctamente a 

179. CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

relación coa cohesión 
textual. 

puntuación, de acordo coa 
cohesión textual. 

puntuación de acordo coa 
cohesión textual. 

 

180. b 

181. e 

182. B3.6. 
Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais básicas 
(substantivo, adxectivo 
cualificativo, verbo, 
adverbio, etc.) así como a 
diferenza entre palabras 
flexivas e non flexivas para 
a creación e comprensión 
de textos. 

183. B3.6. Recoñecer e 
explicar o uso das distintas 
categorías gramaticais, 
utilizar este coñecemento 
para distinguir erros e 
diferenciar as flexivas das 
non flexivas. 

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

 

185. CCL 

186. CAA 

187. e 188. B3.11. 
Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias de 
autoavaliación, aceptando o 
erro como parte do proceso.  

189. B3.11. Aplicar 
progresivamente o 
coñecemento e o uso das 
estratexias de 
autoavaliación e a 
aceptación do erro como 
parte do proceso de 
aprendizaxe. 

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

 

191. CCL 

192. CAA 

193. b 

194. e 

195. B3.13. Identificación 
e progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

196. B3.13. Reflexionar 
sobre o sistema e as 
normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos 
para solucionar problemas 
de comprensión e para a 
produción de textos. 

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

 

198. CCL 

199. CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  

200. ñ 

201. o 

202. B4.1. Valoración 
das linguas como medios de 
relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. 

203. B4.2. O 
plurilingüismo como 
expresión da riqueza 
cultural da humanidade. 

204. B4.3. A lusofonía. 

205.  B4.1. Valorar as 
linguas como medios de 
relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo, valorar positivamente 
o plurilingüismo como 
expresión da riqueza 
cultural da humanidade e 
coñecer a lusofonía e 
achegarse ás culturas que 
a integran. 

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

 

207. CCL 

208. LGB4.1.2. Coñece 
as linguas que se falan en 
Galicia. 

 

209. CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

210. ñ 

211. o 

212. B4.6. Situación 
sociolingüística e legal das 
linguas de España. 

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

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

 

215. CCL 

216. CSC 

217. ñ 

218. o 

 

 

219. B4.5. Identificar os 
prexuízos lingüísticos e 
analizar a situación persoal 
en relación a eles. 

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

 

221. CCL 

222. CSC 

223. h 

224. ñ 

225. o 

. 226. B4.6. Recoñecer e 
apreciar as variantes 
diatópicas do galego. 

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

 

228. CCL 

229. CCEC. 

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

 

231. CCL 

  

 Bloque 5. Educación literaria  

232. h 

233. l 

234. B5.1. Lectura, con 
regularidade e de maneira 
guiada, de obras literarias 
para desenvolver o criterio 
lector; exposición da opinión 
persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á 
idade, relación do seu 
sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e 
asimilación dos trazos 
estéticos xerais que definen 
cada texto. 

235. B5.1. Ler, con 
regularidade e de maneira 
guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; 
expor unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, 
relacionando o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos, procurando 
asimilar os trazos estéticos 
xerais que definen cada 
texto. 

236. LGLB5.1.1. Le, con 
regularidade e de maneira 
guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; 
expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relaciona 
o seu sentido coa propia 
experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, e 
asimila os trazos estéticos 
xerais que definen cada 
texto. 

 

237. CCL 

238. h 

239. l 

240. B5.2. Comparación 
de textos literarios e non 
literarios e diferenciación de 
textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos seus 
trazos característicos máis 
xerais. 

241. B5.2. Comparar 
textos literarios e non 
literarios e diferenciar textos 
dos tres grandes xéneros a 
partir dos seus trazos 
característicos máis xerais.  

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

 

243. CCL 

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

 

245. CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

246. h 

247. l 

248. B5.3. Lectura 
expresiva e comprensiva, 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, 
determinación da temática 
ou temáticas abordadas e 
descrición dos valores 
estilísticos dos textos. 

249. B5.3. Ler expresiva 
e comprensivamente, facer 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, 
sinalar a temática ou 
temáticas abordadas e 
describir os valores 
estilísticos dos textos. 

250. LGLB5.3.1. Le 
expresiva e 
comprensivamente, fai 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, 
sinala a temática ou 
temáticas abordadas e 
describe os valores 
estilísticos dos textos. 

 

251. CCL 

252. h 

253. l 

254. B5.4. Lectura 
expresiva e comprensiva de 
textos narrativos breves e 
recoñecemento da 
funcionalidade dos 
elementos formais básicos. 

255. B5.4. Ler expresiva 
e comprensivamente textos 
narrativos breves e 
recoñecer a funcionalidade 
dos elementos formais 
básicos. 

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

 

257. CCL 

258. h 

259. l 

260. B5.5. Lectura 
dramatizada e comprensiva, 
visionado de pezas teatrais 
e apreciación dos seus 
compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

261. B5.5. Ler 
dramatizada e 
comprensivamente, visionar 
pezas teatrais e apreciar os 
seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

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

 

263. CCL 

264. e 

265. h 

266. l 

267. B5.8. 
Familiarización, seguindo 
unhas pautas orientadoras, 
co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a procura de 
información básica e a 
resolución de dúbidas de 
traballo. 

268. B5.8. 
Familiarizarse, seguindo 
unhas pautas orientadoras, 
co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a procura de 
información básica e a 
resolución de dúbidas de 
traballo. 

269. LGLB5.8.1. 
Familiarízase, seguindo 
unhas pautas orientadoras, 
co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a procura de 
información básica e a 
resolución de dúbidas de 
traballo. 

270. CCL 

271. CD 

 

 

 

 

 

 

Contidos 3ª avaliación:  

No presente trimestre estamos intentando achegarnos a aqueles contidos que son moi 

importantes para o próximo curso, e sobre todo aqueles que xa se iniciaron en trimestres ou 

en cursos anteriores, polo que non lle suporán ao alumnado unha dificultade grande, e 

permitiranlle continuar familiarizándose con eles e non esquecer o xa adquirido. 
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Son os seguintes (prescindimos dos contidos correspondentes ao bloque 1, que xa se foron 

traballando nos dous primeiros trimestres, e que se fai imposible continuar traballando nesta 

situación, sobre todo por dificultades de acceso á tecnoloxía necesaria):  

Bloque 2: Textos instrutivos (continuación do iniciado no segundo trimestre).  

Bloque 3: Verbo, adverbio, preposición, conxunción (iniciación) Uso dos signos de puntuación 

Bloque 4: Prexuízos lingüísticos. Actitudes positivas cara á lingua. 

Bloque 5: O xénero lírico: lectura e análise de textos poéticos. O cómic (iniciación) 

ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Para todo o alumnado, a cualificación final partirá da media aritmética das dúas primeiras 
avaliacións.  

No caso do alumnado coas avaliacións anteriores aprobadas: O alumnado que obteña 
unha valoración postiva nas actividades de ampliación dos contidos correspondentes ás 
dúas primeiras avaliacións verán incrementada a cualificación obtida segundo o punto 1 en 
grao proporcional á valoración destas actividades e ata unha puntuación máxima de 2 
puntos. 

 

No caso do alumnado con algunha das avaliacións anteriores suspensa: O alumnado que 
obteña unha valoración postiva nas actividades de recuperación, repaso ou reforzo dos 
contidos correspondentes ás dúas primeiras avaliacións verán incrementada a cualificación 
obtida segundo o punto 1 en grao proporcional á valoración destas actividades e ata unha 
puntuación máxima de 2 puntos. 

Se estas actividades as realiza todas de maneira correcta, de xeito que demostren a 
adquisición das aprendizaxes e competencias imprescindibles correspondentes ás dúas 
primeiras avaliacións, tal e como foron definidas anteriormente, poderá obter a 
cualificación final de 5 puntos na materia, independentemente da cualificación obtida 
segundo o establecido no punto 1. 

No caso de alumnado con cualificacións moi baixas nos dous trimestres anteriores, e 

despois de analizadas estas actividades persistisen dúbidas importantes respecto da 

adquisición das aprendizaxes e competencias mínimas e imprescindibles, no caso de que 

fose imposible realizar probas presenciais de recuperación ao remate do curso, intentarías e 

a realización dalgún xeito de proba telemática, e se deste xeito tampouco non se puidese 

demostrar a adquisición das actividades e competencias mínimas, recorreríase á 

convocatoria extraordinaria de setembro. 
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METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

Ao longo do terceiro trimestre, ademais das actividades correspondentes aos contidos 

propostos para esta avaliación, proporanse tarefas de reforzo e recuperación dos trimestres 

anteriores , que se lle recomendarán a todo o alumnado, pero moi especialmente a aquel 

alumnado que non tivese acadada avaliación positiva nas devanditas avaliacións, a fin de 

reforzar estes contidos e poder mellorar a cualificación obtida nelas. 

A avaliación destas tarefas realizarase mediante a revisión das actividades que se propoñen na 

aula virtual do centro e que o alumnado devolve, unha vez realizadas, a través do correo 

electrónico. 

. 

 

 

2º ESO 

BLOQUE 1: Comunicación oral : B1.2 B1.3. B1.4 B1.5 B1.7 B1.8 B1.9 B1.10 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: B2.1 B2.3 B2.5 B2.6 B2.8 B2.9 B2.10 B2.11 B2.12 B2.13 

BLOQUE 3: Funcionamento da lingua: B3.1 B3.4 B3.5 B3.6 B3.7 B3.8 B3.9 B3.10 B3.12 

BLOQUE 4: Lingua e sociedade: B4.1 B4.2 B4.4 B4.5 B4.6 B4.7 B4.8 

BLOQUE 5: Educación literaria: B5.1 B5.2 B5.3 B5.4 B5.5 B5.6 B5.9  

Contidos 3ª avaliación:  

No presente trimestre estamos intentando achegarnos a aqueles contidos que son moi 

importantes para o próximo curso, e sobre todo aqueles que xa se iniciaron en trimestres ou 

en cursos anteriores, polo que non lle suporán ao alumnado unha dificultade grande, e 

permitiranlle continuar familiarizándose con eles e non esquecer o xa adquirido. 

Son os seguintes (prescindimos dos contidos correspondentes ao bloque 1, que xa se foron 

traballando nos dous primeiros trimestres, e que se fai imposible continuar traballando nesta 

situación, sobre todo por dificultades de acceso á tecnoloxía necesaria):  

Bloque 2: Textos xornalísticos. A noticia e a reportaxe. Elaboración e reelaboración de textos 

aplicando recursos e estratexias traballadas en trimestres anteriores 

Bloque 3: Funcións sintácticas principais: suxeito, predicado, complementos directo, indirecto, 

circunstanciais (as iniciadas no curso anterior; pospoñemos para o próximo curso o resto das 
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funcións) Repaso de normas ortográficas básicas xa traballadas, acentuación e signos de 

puntuación. 

Bloque 4: Préstamos, estranxeirismos, variedades lingüísticas (iniciación) 

Bloque 5: A poesía (continuación do traballado no trimestre anterior). O xénero dramático. 

2º de ESO 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

272. d 

273. e 

274. h 

275. B1.2. Comprensión, 
interpretación e 
valoración de textos orais 
utilizados no ámbito 
social e educativo. 

276. B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as 
ideas principais e os 
datos relevantes de 
diferentes textos orais 
dos ámbitos social e 
educativo. 

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

 

278. CCL 

279. CAA 

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

 

281. CAA 

282. a 

283. c 

284. d 

285. h 

286. B1.3. Desenvolvemento 
de habilidades de escoita 
cunha actitude de 
interese, cooperación e 
respecto ante as 
intervencións orais, sobre 
todo en exposicións do 
profesorado ou do 
alumnado. 

287. B1.3. Coñecer e usar as 
normas de cortesía nas 
intervencións orais 
propias e alleas da 
actividade educativa, 
tanto espontáneas como 
planificadas. 

288. LGB1.3.1. Coñece, 
aprecia e usa as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral 
(intervén na quenda que 
lle corresponde, respecta 
as opinións e recoñece e 
rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

 

289. CSC 

290. CCL 

 

 291. CCL 

292. CSC 

293. CSIE 

294. a 

295. c 

296. d 

297. e 

298. h 

299. B1.4. Escoita crítica e 
reflexiva ante as 
mensaxes 
discriminatorias dos 
medios de comunicación, 
con especial atención 
aos programas de 
carácter informativo: 
noticias reportaxes e 
crónicas 

300. B1.4. Identificar o 
propósito comunicativo 
en textos orais dos 
medios de comunicación, 
analizar criticamente os 
seus contidos e 
interpretar as 
connotacións e 
mensaxes 
discriminatorias 
implícitas. 

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

 

302. CCL 

 

  

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

304. CSC 

305. CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

prexuízos e 
discriminacións. 

 

306. h 

307. o 

 

308. B1.5. Valoración das 
producións orais emitidas 
cunha fonética e 
prosodia correcta e 
cunha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela.  

309. B1.5. Valorar as 
producións emitidas 
cunha fonética e 
prosodia correcta e 
amosar unha actitude 
crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a 
ela. 

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

 

311. CCL 

312. CAA 

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

 

314. CAA 

315. b 

316. e 

317. g 

318. h 

319. B1.7. Coñecemento e 
aplicación, con axuda 
das TIC, de técnicas e 
estratexias para a 
produción de textos orais 
sobre temas de 
actualidade. 

320. B1.7. Coñecer e aplicar, 
con axuda das TIC, 
técnicas e estratexias 
para realizar exposicións 
orais planificadas. 

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

 

322. CD 

323. CAA 

324. CSIEE 

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

 

326. CD 

327. CCL 

328. CSC 

329. a 

330. c 

331. d 

332. h 

 

333. B1.8. Participación activa 
en situacións propias do 
ámbito educativo e de 
interese para o alumnado 
que xeren intercambio de 
opinión. 

334. B1.8. Participar 
activamente en situación 
propias do ámbito 
educativo e de interese 
para o alumnado que 
xeren intercambio de 
opinión. 

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

 

336. CCL 

337. CSC 

  

  

338. a 

339. b 

340. c 

341. g 

342. h 

343. o 

344. B1.9. Coñecemento, uso 
e aplicación de técnicas 
e estratexias necesarias 
para falar en público: 
planificación do discurso 
nas prácticas orais 
formais e informais. 

345. B1.9. Aplicar técnicas e 
estratexias para falar en 
público, en situacións 
formais ou informais, de 
forma individual ou en 
grupo. 

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

 

347. CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

   

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

 

349. CAA 

350. CCL 

351. a 

352. d 

353. h 

354. l 

355. ñ 

356. B1.10. Construción de 
discursos adecuados a 
distintos rexistros, 
coherentes e ben 
organizados sobre temas 
de interese persoal ou 
social da vida cotiá e 
educativo. 

357. B1.10. Producir discursos 
breves e comprensibles, 
nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, 
sobre temas da vida cotiá 
ou educativa. 

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

359. CCL 

360. CSC 

361. CSIEE 

362. CCEC 

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

. 

364. CSC 

365. CSIEE 

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

 

367. CCL 

368. CSC 

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

 

370. CCL 

371. CAA 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir   

372. b 

373. f 

374. h 

375. B2.1. Coñecemento e 
uso de técnicas de 
análise do contido e de 
estratexias de lectura 
comprensiva: esquemas, 
resumos, etc. 

376. B2.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as normas do 
uso lingüístico para 
resolver problemas de 
comprensión. 

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

 

378. CCL 

379. CAA 

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

381. CCL 

382. CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

acepcións. 

 

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

 

384. CCL 

  

  

  

  

  

385. b 

386. e 

387. h 

388. B2.5. Uso, 
progresivamente 
autónomo, das 
bibliotecas e das TIC 
para seleccionar 
información. 

389. B2.5. Seleccionar a 
información que se obtén 
nas bibliotecas, nas TIC 
e outras fontes e integrar 
os coñecementos 
adquiridos non proceso 
de aprendizaxe continua. 

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

 

391. CCL 

392. CCA 

  

  

393. c 

394. d 

395. h 

396. B2.6. Actitude reflexiva e 
crítica ante a lectura para 
identificar usos 
lingüísticos 
discriminatorios, 
manifestar posturas de 
acordo e desacordo e 
expor razoadamente as 
ideas respectando as 
ideas dos demais. 

397. B2.6. Amosar unha 
actitude reflexiva e crítica 
ante a lectura que 
permita identificar usos 
lingüísticos 
discriminatorios e 
manifestar posturas de 
acordo ou desacordo e 
respecto ás mensaxes 
expresadas. 

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

  

399. CCL 

400. CSC 

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

402. CCL 

403. CSC 

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

 

405. CCL 

406. LGB2.6.4. Respecta as 
opinións dos demais. 

407. CCL 

408. CSC 

409. b 

410. g 

411. h 

412. B2.8. Planificación e 
revisión do escrito en 
función da situación 
comunicativa (tema, fins 

413. B2.8. Usar 
procedementos de 
planificación e revisión 
para conseguir a 

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

415. CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

e destinatarios) para 
elaborar producións con 
adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección 
nas relacións internas e 
externas dos contidos do 
texto. 

adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección 
dos contidos nas 
relacións internas e 
externas do texto. 

 

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

 

417. CCL 

  

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

 

419. CCL 

.  

  

  

420. b 

421. e 

422. h 

423. B2.9. Produción, en 
formato papel ou dixital, 
de escritos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos, 
solicitudes e participación 
en foros. 

424. B2.9. Producir, en 
formato papel ou dixital, 
textos propios da vida 
cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos, 
solicitudes e participación 
en foros. 

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

 

 

426. CCL 

427. CD 

428. CSC 

 

429. b 

430. e 

431. h 

432. B2.10. Produción, en 
formato papel ou dixital, 
de textos propios dos 
medios de comunicación 
(noticias). 

433. B2.10. Producir, en 
soporte impreso ou 
dixital, textos propios dos 
medios de comunicación 
a partir dun modelo 
(noticias). 

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

 

435. CCL 

436. CD 

437. CSC 

438. b 

439. e 

440. h 

441. B2.11. Produción, en 
formato papel ou dixital, 
de textos de carácter 
educativo: cuestionarios, 
resumos, informes de 
tarefas, descricións e 
explicacións sobre 
contidos das materias 
curriculares. 

442. B2.11. Producir, en 
formato papel ou dixital, 
textos de carácter 
educativo: cuestionarios, 
resumos, informes de 
tarefas, descricións e 
explicacións sobre 
contidos das materias 
curriculares. 

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

 

444. CCL 

445. CD 

 

446. b 

447. e 

448. h 

449. B2.12. Produción e 
síntese, en formato papel 
ou dixital, de textos de 
distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, 

450. B2.12. Producir e 
sintetizar, en formato 
papel ou dixital, textos de 
distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, 

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

452. CCL 

453. CD 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

narrativos e descritivos. narracións e descricións. narrativos e descritivos. 

 

  

454. b 

455. e 

456. f 

457. h 

458. B2.13. Uso das TIC 
(procesadores de texto e 
correctores ortográficos) 
tanto para a 
textualización, como para 
a revisión e mellora do 
escrito. 

459. B2.13. Usar as TIC para 
textualizar, revisar e 
mellorar os escritos: 
procesadores de texto, 
programas de 
presentación e 
dicionarios electrónicos.  

460. LGB2.13.1. Usa técnicas 
de tratamento textual 
coas TIC: procesadores 
de texto, programas de 
presentación, dicionarios 
electrónicos, e 
correctores para 
textualizar e revisar e 
mellorar os escritos. 

 

461. CCL 

462. CD 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

463. b 

464. e 

465. l 

466. B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico suficientemente 
amplo e preciso, con 
incorporación de 
fraseoloxía e de 
vocabulario temático a 
partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

467. B3.1. Recoñecer, 
explicar e usar léxico 
amplo e preciso coa 
presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado 
na aula. 

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

 

 

469. CCL 

470. CCC. 

471. b 

472. e 

473. B3.4. Coñecemento, 
comparación, uso e 
valoración das normas 
que regulan os textos 
orais e escritos, propios e 
alleos. 

474. B3.4. Coñecer, usar e 
valorar as normas que 
regulan os textos orais e 
escritos. 

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

 

476. CCL 

477. CD 

478. b 

479. e 

480. B3.5. Aplicación e 
valoración das normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega.  

481. B3.5. Aplicar e valorar as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega. 

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

 

483. CCL 

  

484. e 485. B3.6. Análise e uso 
reflexivo da puntuación 
en relación coa cohesión 
textual. 

486. B3.6. Analizar e usar 
correctamente a 
puntuación, de acordo 
coa cohesión textual. 

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

 

488. CCL 

489. b 

490. e 

491. B3.7. Recoñecemento da 
estrutura de substantivos 
e verbos e da súa 
caracterización 
morfolóxica para a 
mellora da comprensión 
e produción textuais. 

492. B3.7. Recoñecer a 
estrutura de substantivos 
e verbos e da súa 
caracterización 
morfolóxica para mellorar 
a comprensión e 
produción textuais. 

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

 

494. CCL 

495. CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

496. e 

497. h 

498. B3.8. Recoñecemento, 
uso e explicación dos 
nexos e conectores 
textuais (espaciais, de 
oposición e contraste) e 
dos principais 
mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticais como 
léxicos. 

499. B3.8. Recoñecer e usar 
os nexos textuais de 
espazo, oposición e 
contraste, así como os 
mecanismos gramaticais 
e léxicos de cohesión 
interna. 

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

 

501. CCL 

502. CAA 

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

 

504. CCL 

505. e 

506. h 

507. B3.9. Coñecemento dos 
compoñentes sintácticos 
no nivel da frase para 
elaborar enunciados, 
orais e escritos, cun 
estilo cohesionado e 
correcto. 

508. B3.9. Coñecer os 
compoñentes sintácticos 
para elaborar 
enunciados, orais e 
escritos, cun estilo 
cohesionado e correcto. 

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

 

 

 

510. CCL 

511. e 512. B3.10. Coñecemento, 
uso e aplicación das 
estratexias necesarias de 
autoavaliación, 
aceptando o erro como 
parte do proceso.  

513. B3.10. Aplicar 
progresivamente o 
coñecemento e o uso 
das estratexias de 
autoavaliación e a 
aceptación do erro como 
parte do proceso de 
aprendizaxe. 

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

 

515. CCL 

516. CAA 

517. b 

518. e 

 

519. B3.12. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

520. B3.12. Reflexionar sobre 
o sistema e as normas 
de uso das linguas, 
mediante a comparación 
e transformación de 
textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes 
coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

521. LGB3.12.1. Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e 
produción dos textos 
traballados en calquera 
das outras. 

 

522. CCL 

523. CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  

524. ñ 

525. o 

526. B4.1. Valoración das 
linguas como medios de 
relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. 

527. B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da 
riqueza cultural da 

528. B4.1. Valorar as linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 
Apreciar o plurilingüismo 
como expresión da 
riqueza cultural da 
humanidade e coñecer a 
lusofonía e achegarse ás 

529. LGB4.1.1. Valora a 
lingua como instrumento 
co cal se constrúen todos 
os saberes e como 
medio de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a 
través da identificación 
de elementos lingüísticos 

530. CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

humanidade. 

 

culturas que a integran. de noso en diferentes 
contextos.  

 

  

  

  

  

  

531. ñ 

532. o 

533. B4.4. Situación 
sociolingüística do 
galego. 

534. B4.2. Describir e analizar 
a situación 
sociolingüística de 
Galicia atendendo á 
presenza da lingua 
galega no contorno. 

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

 

536. CCL 

537. LGB4.2.2. Coñece e 
valora os topónimos 
galegos. 

 

538. CCL 

539. ñ 

540. o 

541. B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara 
ao proceso de 
recuperación do galego, 
favorecemento do 
xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso 
e consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento persoal 
e colectivo do uso 
normalizado da lingua 
galega. 

   

  

542. ñ. 

543. o. 

544. B4.6. Situación legal das 
linguas do Estado 
español. 

    

 

545. ñ 

546. o 

547. B4.7. Prexuízos 
lingüísticos.  

B4.5. Identificar os prexuízos 
lingüísticos e analizar a 
situación persoal en relación a 
eles. 

  

548. ñ 

549. o 

550. B4.8. Recoñecemento 
das variantes diafásicas 
da lingua galega e da 
función da lingua 
estándar, uso 
normalizado da variante 

551. B4.6. Identificar e 
clasificar as variantes 
diafásicas do galego, 
recoñecer os trazos da 
variedade estándar da 
lingua galega e valorala 

552. LGB4.6.1. Identifica e 
clasifica as variantes 
diafásicas do galego. 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

dialectal propia da zona e 
utilización e valoración 
da variante estándar da 
lingua en situacións de 
carácter formal. 

como variante 
unificadora, así como 
apreciar a variante 
diatópica propia. 

  

  

 Bloque 5. Educación literaria  

553. h 

554. l 

555. B5.1. Lectura, con 
regularidade, de obras 
literarias e 
desenvolvemento dun 
criterio lector; emisión 
dunha opinión persoal 
sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, 
relación do seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos e valoración 
do uso dos elementos 
propios de cada xénero 
literario, o punto de vista 
empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

556. B5.1. Ler con 
regularidade obras 
literarias e desenvolver 
criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra 
axeitada á idade, 
relacionar o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos e valorar o 
uso dos elementos 
propios de cada xénero 
literario, o punto de vista 
empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

557. LGLB5.1.1. Le con 
regularidade obras 
literarias e desenvolve 
criterio lector; expón 
unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade e 
relaciona o seu sentido 
coa propia experiencia e 
outros coñecementos 
adquiridos. 

 

558. CCL 

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

 

560. CCL 

561. h 

562. l 

563. B5.2. Lectura expresiva e 
comprensiva e audición 
de poemas recitados ou 
cantados; determinación 
do tema principal, a 
estrutura xeral e os 
principais recursos 
estilísticos. 

564. B5.2. Ler expresiva e 
comprensivamente e 
facer audicións de 
poemas recitados ou 
cantados, determinar o 
tema principal, a 
estrutura xeral e pór de 
relevo os principais 
recursos estilísticos. 

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

 

566. CCL 

567. h 

568. l 

569. B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos 
narrativos breves e 
localización e descrición 
dos elementos 
estruturais e formais 
máis salientables: punto 
de vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

570. B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves, 
localizando e describindo 
os elementos estruturais 
e formais máis 
salientables: punto de 
vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

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

 

572. CCL 

573. h 

574. l 

575. B5.4. Lectura 
dramatizada e 
comprensiva, visionado 
de pezas teatrais e 
recoñecemento dos 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros. 

576. B5.4. Ler dramatizada e 
comprensivamente, 
visionar pezas teatrais e 
recoñecer os 
compoñentes e 
procedementos que 
caracterizan os 
subxéneros.  

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

578. CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 

579. h 

580. l 

581. B5.5. Comparación de 
textos pertencentes a 
diferentes xéneros e 
subxéneros, sinalando as 
coincidencias e 
diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

582.  B5.5. Comparar textos 
pertencentes a diferentes 
xéneros e subxéneros, 
sinalando as 
coincidencias e 
diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

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

 

584. CCL 

 585. CCL 

586. h 

587. l 

588. B5.6. Análise de textos 
literarios, de maneira 
guiada, identificación dos 
trazos dos subxéneros e 
a funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

589. B5.6. Analizar textos 
literarios, de maneira 
guiada, identificar os 
trazos dos subxéneros e 
a funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

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

 

591. CCL 

592. e 

593. h 

594. l 

595. B5.9. Aproveitamento, 
baixo guía, dos fondos e 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as 
virtuais, para a 
realización de traballos e 
cita axeitada destes. 

596. B5.9. Servirse, seguindo 
unhas pautas 
orientadoras, dos fondos 
e recursos que ofrecen 
as bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a 
realización de traballos e 
cita axeitada destes. 

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

 

598. CCL 

599. CD 

 
 

 

ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Para todo o alumnado, a cualificación final partirá da media aritmética das dúas primeiras 
avaliacións.  

No caso do alumnado coas avaliacións anteriores aprobadas: O alumnado que obteña 
unha valoración postiva nas actividades de ampliación dos contidos correspondentes ás 
dúas primeiras avaliacións verán incrementada a cualificación obtida segundo o punto 1 en 
grao proporcional á valoración destas actividades e ata unha puntuación máxima de 2 
puntos. 

 

No caso do alumnado con algunha das avaliacións anteriores suspensa: O alumnado que 
obteña unha valoración postiva nas actividades de recuperación, repaso ou reforzo dos 
contidos correspondentes ás dúas primeiras avaliacións verán incrementada a cualificación 
obtida segundo o punto 1 en grao proporcional á valoración destas actividades e ata unha 
puntuación máxima de 2 puntos. 
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Se estas actividades as realiza todas de maneira correcta, de xeito que demostren a 
adquisición das aprendizaxes e competencias imprescindibles correspondentes ás dúas 
primeiras avaliacións, tal e como foron definidas anteriormente, poderá obter a 
cualificación final de 5 puntos na materia, independentemente da cualificación obtida 
segundo o establecido no punto 1. 

No caso de alumnado con cualificacións moi baixas nos dous trimestres anteriores, e 

despois de analizadas estas actividades persistisen dúbidas importantes respecto da 

adquisición das aprendizaxes e competencias mínimas e imprescindibles, no caso de que 

fose imposible realizar probas presenciais de recuperación ao remate do curso, intentarías e 

a realización dalgún xeito de proba telemática, e se deste xeito tampouco non se puidese 

demostrar a adquisición das actividades e competencias mínimas, recorreríase á 

convocatoria extraordinaria de setembro. 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

Ao longo do terceiro trimestre, ademais das actividades correspondentes aos contidos 

propostos para esta avaliación, proporanse tarefas de reforzo e recuperación dos trimestres 

anteriores , que se lle recomendarán a todo o alumnado, pero moi especialmente a aquel 

alumnado que non tivese acadada avaliación positiva nas devanditas avaliacións, a fin de 

reforzar estes contidos e poder mellorar a cualificación obtida nelas. 

A avaliación destas tarefas realizarase mediante a revisión das actividades que se propoñen na 

aula virtual do centro e que o alumnado devolve, unha vez realizadas, a través do correo 

electrónico. 
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3 ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

 

 

 

Os criterios de avaliación concrétanse nos estándares de aprendizaxe acadados antes do 

estado de alarma. 

 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

h 600. B1.1. Comprensión 
e interpretación de textos 
orais propios dos medios de 
comunicación audiovisual, 
con especial atención ás 
entrevistas, noticias, 
crónicas e reportaxes.  

601. B1.1. Comprender e 
interpretar a intención 
comunicativa implícita e 
explícita, o tema, a idea 
principal e as secundarias, o 
datos relevantes de textos 
orais dos medios de 
comunicación audiovisual. 

 

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

603. C
CL 

 604. B1.8. 
Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias para 
falar en público: 
planificación do discurso 
nas prácticas orais formais 

605. B1.8.  

Aplicar técnica e estratexias para 
falar en público, en situacións 
formais ou informais, de forma 
individual ou en grupo. 

  

606. LGB1.8.2. Participa 
con fluidez nas intervencións 
orais espontáneas ou formais 
respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, 
en especial a colocación do 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

e informais. pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo. 

  

  

  

  

  

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

607. b 

608. f 

609. h 

610. B2.1. Uso de 
técnicas de análise do 
contido e estratexias que 
facilitan a lectura 
comprensiva e crítica de 
textos. 

611. B2.1. Aplicar técnicas 
e estratexias que facilitan a 
lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

  

  

  

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

 

612. b 

613. e 

614. h 

615. B2.11. Produción, 
en soporte impreso ou 
dixital, de textos expositivos 
do ámbito educativo a partir 
da información obtida na 
biblioteca ou outras fontes 
de documentación. 

616. B2.11. Producir, en 
soporte impreso ou dixital, 
textos expositivos do ámbito 
educativo: informes e 
proxectos sobre tarefas 
educativas das materias 
curriculares. 

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

618. C
CL 

619. C
D 

  

620. b 

621. e 

622. h 

623. f 

624. B2.12. Planificación, 
produción e revisión do 
texto con adecuación, 
coherencia, cohesión e 
respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. 

625. B2.12. Planificar 
producir e revisar textos con 
adecuación, coherencia, 
cohesión e con respecto polas 
normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

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

627. C
CL 

628. C
AA 

  

  

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

630. C
CL 

631. C
SC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

uso 

  

  

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

632. b 

633. e 

634. l 

635. B3.2. 
Recoñecemento e 
identificación das categorías 
gramaticais. 

636. B3.2. Aplicar os 
coñecementos sobre as 
distintas categorías 
gramaticais na elaboración de 
textos escritos e orais. 

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

638. C
CL 

639. C
CA 

  

640. b 641. B3.10. Identificación 
da estrutura dun texto, a 
construción dos parágrafos 
e a vinculación e progresión 
temáticas en textos alleos e 
propios. Elaboración de 
textos tendendo a estes 
valores. 

642. B3.10. Sintetizar o 
contido e identificar a 
estrutura de textos. Elaborar 
producións propias segundo 
estes parámetros.  

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

644. C
CL 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  

645. ñ 

646. o 

647. B4.1. Valoración 
das linguas como medios de 
relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun 
pobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648. B4.1. Valorar as 
linguas como medios de 
relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo, 
apreciar o plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer a 
importancia da lusofonía e 
incorporar ferramentas en 
rede desta comunidade 
cultural.  

649. LGB4.1.1. Valora a 
lingua como medio de 
relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun pobo. 

650. C
CL 

651. C
SC 

  

  

  

  

  

  

 Bloque 5. Educación literaria.   

652. h 

653. l 

654. B5.1. Identificación 
e comprensión das distintas 
épocas e períodos da 
literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media 
ata 1916. 

655. B5.1. Identificar e 
comprender as distintas 
épocas e períodos da 
literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media 
ata 1916. (Só se avaliarán os 
contidos que abarcan desde a 
Idade Media ata os autores do 

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

657. C
CL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 3º Curso   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Prerrexurdimento)    

 

 
 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación. 

Procedementos e instrumentos de aval.:  

A concreción dos criterios de avaliación, para os cales se terán en conta as competencias 

e aprendizaxes imprescindibles figuran no punto anterior. 

Procedementos de avaliación: 

Actividades e probas, fundamentalmente escritas, realizadas no 1º e 2º trimestre. 

Seguimento de actividades on line no 3º trimestre. 

Cualificación: 

A nota media na avaliación ordinaria de xuño farase tendo en conta as notas da 1ª e 2ª 

ava., facendo unha media aritmética. As notas de traballos da 3ª ava. (actividades de 

ampliación) só se terán en conta para mellorala (ata un máximo de 1 punto), nunca para 

minorala, tal como se recolle nas Instrucións da Consellería do 27 de abril do 2020.  

 Os alumnos que non acaden unha cualificación de 5, examinaranse en setembro dos 

estándares de aprendizaxe traballados na 1ª e 2ª avaliación, pasaránselles actividades de 

recuperación durante o 3º trimestre para que recuperen a materia. A nota máxima de 

recuperación será un 5. Se non  realizan e entregan nos prazos indicados, non superarán 

a avaliación.  

PROBA EXTRAORDINARIA SETEMBRO 

O alumnado realizará unha proba escrita con contidos da 1ª e 2ª avaliación, nunca dos 

contidos de repaso ou reforzo do 3º trimestre. Estes contidos serán dados a coñecer ao 

alumnado no mes de xuño. 

ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE 

Non hai alumnos con materia pendente. 

 

3. Metodoloxía e actividades 3º trimestre. 
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 3.1. Actividades: 

-Actividades de repaso e reforzo dos contidos das 2 primeiras avaliacións (boletíns de 

exercicios). [meses de marzo e abril] 

-Actividades de ampliación dos contidos da 3ª avaliación (basicamente do apdo. de 

morfoloxía). 

-Actividades de recuperación das avaliacións pendentes (boletíns de exercicios). 

Alumnos con aval. pendentes: pasaránselles actividades de recuperación durante o 3º 

trimestre para que recuperen a materia. Se non as realizan e entregan nos prazos 

indicados, non aprobarán a avaliación. Serán avaliados en setembro  

 

  

 3.2. Metodoloxía:  

 

Para a relación co alumnado utilízase o correo electrónico, tanto para a resolución de 

dúbidas como a entrega de traballos. Para a exposición  e explicación das actividades 

que teñen que realizar envíaselles un correo a todo o grupo. A comunicación funciona 

perfectamente. 

Non hai ningún alumno sen conectividade, só a familia dun alumno comunicou que non 

tiña ordenador,  o cal non supón problema, pois pode realizar as actividades no caderno 

e envíar posteriormente  as fotos ó correo electrónico desde o seu dispositivo telefónico. 

 3.3. Materiais e recursos: 

Libro de texto, dicionario electrónico, páxinas web. 
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4º ESO 
 
 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

BLOQUE 1: Comunicación oral : B1.1 B1.3 B1.5 B1.7 B1.8 B1.9 B1.10 B1.11 B1.12 

B1.13 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: B2.1 B2.3 B.2.4 B2.5 B2.7 B2.8 B2.10 B2.11 

B2.12 B2.13 

BLOQUE 3: Funcionamento da lingua: B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 B3.5 B3.6 B3.7 B3.10 

B3.12 

BLOQUE 4: Lingua e sociedade: B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 B4.5 B4.6 B4.7 B4.8 B.4.9 

BLOQUE 5: Educación literaria: B5.1 B5.2 B5.3 B5.4 B5.5  

Contidos 3ª avaliación:  

No presente trimestre estamos intentando achegarnos a aqueles contidos que son moi 

importantes para o próximo curso (1º Bach.), e sobre todo aqueles que xa se iniciaron en 

trimestres ou en cursos anteriores, polo que non lle suporán ao alumnado unha 

dificultade grande, e permitiranlle continuar familiarizándose con eles e non esquecer o 

xa adquirido. 

Son os seguintes (prescindimos dos contidos correspondentes ao bloque 4, que xa se 

foron traballando na súa totalidade nos dous primeiros trimestres):  

Bloque 1: B1.1 Comprensión e interpretación de textos procedentes da comunicación 

audiovisual (xa iniciado en trimestres anteriores) 
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Bloque 2: B2.4 Textos argumentativos (xa iniciado en trimestres anteriores) B2.5 

Textos xornalísticos (xa iniciado en trimestres anteriores) B2.13 Produción de textos 

argumentativos (xa iniciado en trimestres anteriores) 

Bloque 3: B3.2 Verbo e perífrases verbais (xa iniciado en trimestres anteriores) B3.11 

Textos argumentativos (xa iniciado en trimestres anteriores) 

Bloque 5: B5.4 Traballo individuais de lectura de textos da literatura galega a partir de 

1975 B5.5 Consulta de fontes de información para a realización de traballos 

 

 

 

 
 
 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.   

 d 

 e 

 h 

 B1.1. 
Comprensió
n e 
interpretació
n de textos 
propios dos 

medios de 
comunicació
n 
audiovisual, 
con especial 
atención aos 
xéneros de 
carácter 

argumentati
vo.  

 B1.1. 
Identificar a 
intención 
comunicativa 
implícita e 
explícita, o 

tema, a idea 
principal e as 
secundarias, a 
tese e os 
argumentos 
de textos 
propios dos 
medios de 

comunicación 
audiovisual. 

 LGB1.1.1. 
Comprende o 
sentido global de 
textos orais dos 
medios de 
comunicación 

audiovisuais, 
identifica o 
propósito, a tese 
e os argumentos 
de noticias 
debates ou 
declaracións, 
determina o tema 

e recoñece a 
intención 
comunicativa 
do/da falante. 

 

 CCL 

 LGB1.1.2. 
Distingue as 

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

 

 CCL 

 LGB1.1.3.  CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Analiza 
criticamente 
tanto a forma 

como o contido 
de noticias, 
debates 
procedentes dos 
medios de 
comunicación e 
recoñece a 
validez dos 
argumentos 

 CAA 

 d 

 e 

 h 

 B1.2. 

Comprensió
n e análise 
de textos 
publicitarios 
dos medios 
de 
comunicació
n 

audiovisual. 

 B1.2. 

Comprender e 
analizar 
textos 
expositivos e 
publicitarios, 
diferenciar 
neles 
información, 

opinión e 
persuasión. 

 LGB1.2.1. 

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

 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.2.2. 
Analiza os 
elementos 
verbais dos 
textos orais: no 
plano fónico 

(xogos fónicos), 
no plano 
morfosintáctico 
(condensación, 
concisión e 
economía) e no 
plano léxico-
semántico (léxico 

connotativo, 
simbólico e 
atractivo para o 
receptor). 

 

 CCL 

 CSEIEE 

 LGB1.2.3. 
Analiza os 
elementos non 
verbais, en 
especial a imaxe 

(mensaxe 
icónica) e o son 
(diálogo, ruídos e 
música), en 
anuncios 
publicitarios ou 
outro tipo de 
comunicacións 

orais. 

 

 CLL 

 CCEC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 d 

 e 

 h 

 B1.3. 
Comprensió
n e 
interpretació
n de textos 
orais 
expositivos 

e 
argumentati
vos do 
ámbito 
educativo 
(presentació
ns, relatorios 
e 

intervención
s en mesas 
redondas).  

 B1.3. 
Comprender e 
interpretar 
textos orais 
expositivos e 
argumentativo
s utilizados no 

ámbito 
educativo 
(presentacións
, relatorios e 
intervencións 
en mesas 
redondas).  

 LGB1.3.1. 
Identifica a 
intención 
comunicativa, a 
tese e os 
argumentos dos 
debates, 

relatorios e 
mesas redondas 
do ámbito 
educativo e 
elabora un 
esquema ou 
resumo. 

 

 CCL 

 CAA 

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

opinión ou 
postura. 

. 

 CCL 

 CSC 

 

 d 

 e 

 h 

 B1.4. 
Comprensió
n, 
interpretació

n e 
valoración 
de textos 
orais de 
natureza 
diversa. 

 B1.4. 
Comprender, 
interpretar e 
valorar 

diferentes 
tipos de 
discursos 
orais. 

 LGB1.4.1. 
Identifica a 
intención 
comunicativa, a 

idea principal e 
as secundarias, 
de calquera texto 
oral, formal ou 
informal, 
producido na 
variante estándar 
ou en calquera 

das variedades 
dialectais. 

 

 CCL 

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.5. 

Desenvolve
mento de 
habilidades 
de escoita 
activa, 
cunha 
actitude de 
interese, de 

cooperación 
e de 
respecto. 

 B1.5. 

Coñecer, usar 
e valorar a 
adecuación, a 
coherencia, a 
cohesión e a 
claridade 
expositiva, así 
como normas 

de cortesía 
nas 
intervencións 
orais propias 
da actividade 
educativa, 
tanto 

 LGB1.5.1. 

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

 

 CCL 

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

 CCL 

 CSC 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

espontáneas 
como 
planificadas. 

opinións alleas. 

  

  

 h 

 o 

 B1.6. 
Participació
n nas 

producións 
orais cunha 
fonética e 
prosodia 
correcta, 
valoración 
desta 
pronuncia e 
actitude 

crítica ante 
os prexuízos 
que se 
poidan 
asociar a ela.  

 B1.6. 
Participar 
oralmente 

cunha 
fonética e 
prosodia 
correcta, 
valorar esta 
pronuncia e 
amosar unha 
actitude 
crítica ante os 

prexuízos que 
se poidan 
asociar a ela. 

 LGB1.65.1. 
Recoñece a 
emisión dunha 

pronuncia galega 
correcta, 
identifica os 
erros na 
produción oral 
allea e produce 
discursos orais 
que respectan as 
regras prosódicas 

e fonéticas da 
lingua galega.  

 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.6.2. 
Recoñece e 
rexeita 

argumentadamen
te os prexuízos 
que se poidan 
asociar á 
pronuncia propia 
da lingua galega. 

 

 CAA 

 CSC 

 LGB1.6.3. Usa, 
se a posúe, a 
variante dialectal 

propia e asúmea 
como a variedade 
habitual do seu 
contexto. 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 h 

 o 

 B1.7. 
Produción 

de discursos 
orais, en 
intervención
s 
espontáneas, 
adecuados á 
situación e á 
intención 

comunicativ
a desexada, 
con 
coherencia, 
cohesión e 
corrección. 

 B1.7. 
Producir 

textos orais, 
en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuadas á 
situación e á 
intención 
comunicativa 

desexada, con 
coherencia, 
cohesión e 
corrección. 

 LGB1.7.1. 
Produce textos 

orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuadas á 
situación e á 
intención 
comunicativa 
desexada, con 

coherencia, 
cohesión e 
corrección. 

 

 CLL 

 CSC 

 LGB1.7.2. 
Participa con 
fluidez nas 

intervencións 

 CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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). 

 

  

  

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.8. 

Escoita 
crítica e 
reflexiva 
que permite 
identificar 
prexuízos e 

mensaxes 
discriminato
rias. 

 B1.8. 

Manifesta una 
actitude 
crítica e 
reflexiva que 
permite 
identificar 

prexuízos e 
mensaxes 
discriminatori
as. 

 LGB1.8.1. 

Reflexiona e ten 
unha postura 
crítica ante as 
mensaxes 
discriminatorias 
que proveñen dos 

medios de 
comunicación. 

 

 CCL 

 CAA 

  

 a 

 b 

 e 

 g 

 h 

 o 

 B1.9. 

Coñecement
o e uso 
progresivam
ente 
autónomo 
das 
estratexias 
necesarias 

para a 
produción 
de textos 
orais, de 
técnicas para 
aprender a 
falar en 
público e 

uso das TIC. 

 B1.9. Realizar 

exposicións 
orais 
planificadas e 
claras de 
traballos e de 
informacións 
de 
actualidade, 

coa axuda das 
TIC. 

 LGB1.9.1. 

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

 

 CAA 

 CCL 

  

 LGB1.9.3. 
Utiliza o rexistro 

adecuado á 
situación 
comunicativa.  

 

 CCL 

  

  

 b 

 h 

 

 B1.10. 

Aplicación 
dos 
coñecement

 B1.10. 

Aplicar os 
coñecementos 
gramaticais á 

 LGB1.10.1. 

Recoñece erros 
(incoherencias, 
repeticións, 

 CCL 

 CAA 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

os 
gramaticais 
á avaliación 
e mellora da 
expresión 
oral e 
recoñeceme
nto en 

exposicións 
orais propias 
e alleas das 
dificultades 
expresivas 

avaliación e 
mellora da 
expresión oral 
e recoñecer en 
exposicións 
orais propias 
e alleas as 
dificultades 

expresivas. 

ambigüidades, 
pobreza léxica, 
erros fonética e 
entoación 
inadecuada) nos 
discursos propios 
e alleos para 
evitalos nas súas 

producións. 

 

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.11. 
Participació

n activa e 
argumentada 
en debates 
nos que se 
expresen 
opinións 
acerca dun 
tema de 

actualidade. 

 B1.11. 
Participar 

activa e 
argumentada
mente en 
debates nos 
que se 
expresen 
opinións 
acerca dun 

tema de 
actualidade. 

 LGB1.11.1. 
Desenvolve 

argumentos de 
forma 
comprensible e 
convincente e 
comenta as 
contribucións das 
persoas 
interlocutoras 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.112 

Aplica as normas 
que rexen a 
cortesía na 
comunicación 
oral, respecta as 
quendas e as 
opinións alleas e 
emprega unha 
linguaxe non 

discriminatoria. 

 

 CCL 

 CSC 

 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

 b 

 f 

 h 

 B2.1. Uso de 

técnicas e 
estratexias 
que facilitan 
a lectura 
comprensiva 
e crítica de 

textos. 

 B2.1. 

Empregar 
estratexias e 
técnicas que 
faciliten a 
lectura 
comprensiva 

e crítica dos 
textos 

 LGB2.1.1. 

Emprega pautas e 
estratexias que 
facilitan a análise 
do contido 
(resumos, cadros, 
esquemas e 

mapas 
conceptuais). 

 

 CCL 

 CAA 

  

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

 CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 LGB2.1.5. 
Entende o 

significado de 
palabras propias 
do rexistro culto 
e incorpóraas ao 
seu discurso. 

 

 CCL 

 CAA 

 d 

 e 

 h 

 B2.3. 

Comprensió
n e 
interpretació
n de textos 
relacionados 
co ámbito 
educativo, 
tanto 

materiais de 
consulta 
(dicionarios, 
glosarios, 
enciclopedia
s, etc.), 
como libros 
de texto e 

recursos de 
temas 
especializad
os en 
internet. 

 B2.3. 

Comprender e 
interpretar 
textos 
relacionados 
co ámbito 
educativo, 
tanto 
materiais de 

consulta 
(dicionarios, 
glosarios, 
enciclopedias, 
etc.), como 
libros de texto 
e recursos de 
temas 

especializados 
en internet. 

 LGB2 3.1. 

Comprende 
textos 
relacionados co 
ámbito 
educativo, tanto 
materiais de 
consulta 
(dicionarios, 

glosarios, 
enciclopedias, 
etc.), como libros 
de texto e 
recursos de temas 
especializados en 
internet. 

 

 CCL 

 CD 

  

 d 

 e 

 h 

 B2.4. 
Comprensió
n e 
interpretació

n de textos 
argumentati
vos. 

 B2.4. 
Comprender e 
interpretar 
textos 

argumentativo
s. 

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

textos 
argumentativos. 

  

 CCL 

 LGB2.4.4.2. 
Elabora a súa 
propia 
interpretación a 
partir dos 

argumentos 
expresados nun 
texto. 

 

 CCL 

 d 

 e 

 h 

 B2.5. 
Comprensió
n e 

interpretació
n de textos 
xornalísticos 
de opinión: 
carta ao 
director, 
editorial, 

 B2.5. 
Comprende e 
interpreta 

textos 
xornalísticos 
de opinión: 
carta ao 
director, 
editorial, 
columna e 

 LGB2.5.1. 
Diferencia os 
trazos 

característicos 
dos textos 
xornalísticos de 
opinión: carta ao 
director, 
editorial, 
columna e artigo 

 CCL 

 CSC 
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columna e 
artigo de 
opinión. 

artigo de 
opinión. 

de opinión. 

  

  

 d 

 e 

 h 

 B2.6. 
Comprensió
n e 
interpretació

n das 
mensaxes 
explícitas e 
implícitas 
que 
transmiten 
os textos 
publicitarios 
dos medios 

de 
comunicació
n.  

 B2.6. 
Comprende e 
interpreta as 
mensaxes 

explícitas e 
implícitas que 
transmiten os 
textos 
publicitarios 
dos medios de 
comunicación
.  

 LGB2.6.1. 
Comprende e 
interpreta as 
mensaxes 

explícitas e 
implícitas que 
transmiten os 
textos 
publicitarios dos 
medios de 
comunicación 
(anuncios). 

 

 CCL 

 CSC 

  

 c 

 d 

 h 

 B2.7. 
Lectura 
crítica e 
reflexiva 
que permita 
identificar 

usos 
lingüísticos 
discriminato
rias. 

 B2.7. 
Identificar os 
usos 
lingüísticos 
que conteñan 
prexuízos ou 

mensaxes 
discriminatori
as. 

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

mensaxes 
discriminatorias.  

 

 

 CCL 

 CSC 

   

 b 

 e 

 f 

 h 

 B2.8. Uso 

autónomo 
dos recursos 
que ofrecen 
as 
bibliotecas e 
as TIC para 

obter 
información 
complement
aria. 

 B2.8. Usar e 

seleccionar 
materiais de 
consulta das 
bibliotecas e 
doutras fontes 
de 

información 
impresa ou en 
formato 
dixital. 

 LGB2.8.1. 

Selecciona 
contidos, analiza 
información e 
extrae 
conclusións a 
partir da consulta 

de materiais en 
distintos 
soportes. 

 

 CCL 

 CD 

 CSC 

  

 b 

 f 

 h 

 B2.9. Uso de 
técnicas e 

estratexias 
para 
producir 
textos 
escritos 
adecuados, 
coherentes e 
ben 

 B2.9. 
Empregar 

estratexias e 
técnicas 
axeitadas para 
producir 
escritos 
adecuados, 
coherentes e 
ben 

 LGB2.9.1. 
Utiliza distintas 

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

 CCL 
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cohesionado
s desde o 
punto de 
vista 
comunicativ
o 
(planificació
n, 

organización
, redacción e 
revisión). 

cohesionados 
desde o punto 
de vista 
comunicativo 
(planificación
, 
organización, 
redacción e 

revisión). 

 

  

  

 LGB2.9.4. 
Coñece as regras 
ortográficas e as 
normas 
morfosintácticas 

e sérvese das 
ferramentas 
lingüísticas ao 
seus alcance 
(correctores, 
dicionarios e 
gramáticas) para 
aplicalas 
correctamente. 

 

 CCL 

 CD 

 LGB2.9.5. 

Revisa o texto 
para comprobar 
que a 
organización dos 
contidos do texto 
é correcta e que 
non se cometen 
erros 

ortográficos, 
gramaticais, de 
formato ou de 
presentación. 

  

 CCL 

 b 

 e 

 f 

 h 

 B2.10. 
Utilización 

das TIC para 
corrixir e 
mellorar a 
presentación 
dos escritos, 
para difundir 
os textos 
propios, 
coñecer 

outros alleos 
e 
intercambiar 
opinións. 

 B2.10. 
Empregar as 

TIC para 
corrixir e 
mellorar a 
presentación 
dos escritos, 
para difundir 
os textos 
propios, 
coñecer 

outros alleos e 
intercambiar 
opinións. 

 

 LGB2.10.1. Usa 
as TIC para a 

corrección dos 
textos: corrector 
ortográfico do 
procesador de 
textos, 
dicionarios en 
liña e outras 
páxinas 
especializadas no 

estudo da lingua 
galega. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

  

  

 b 

 e 

 h 

 B2.11. 
Produción, 

en soporte 
impreso ou 

 B2.11. 
Producir, 

respectando 
as súas 

 LGB2.11.1. 
Produce, 

respectando as 
súas 

 CCL 

 CD 

 CSC 
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dixital, de 
textos 
propios da 
vida cotiá 
pertencentes 
ao ámbito 
laboral, 
administrati

vo e 
comercial. 

características 
formais e de 
contido, 
textos propios 
da vida cotiá 
pertencentes a 
distintos 
ámbitos tanto 

en formato 
papel como 
dixital: 
laborais, 
administrativo
s e 
comerciais. 

características 
formais e de 
contido, e en 
soporte tanto 
impreso como 
dixital, textos 
propios da vida 
cotiá 

pertencentes a 
distintos ámbitos: 
laboral 
(currículo, carta 
de presentación, 
ficha de 
contratación en 
empresas e redes 
sociais de 

procura de 
emprego), 
administrativo 
(carta 
administrativa e 
solicitude ou 
instancia) e 
comercial (carta 

comercial, carta 
de reclamación e 
impreso 
administrativo de 
reclamación). 

 

 b 

 e 

 h 

 B2.12. 
Produción, 
en soporte 
impreso ou 
dixital, de 
cartas á 

dirección e 
columnas de 
opinión. 

 B2.12. 
Producir, en 
soporte 
impreso ou 
dixital, cartas 
á dirección e 

columnas de 
opinión. 

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

opinión. 

 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 b 

 e 

 h 

 B2.13. 
Composició
n en soporte 

impreso ou 
dixital de 
textos 
argumentati
vos, 
redactados a 
partir da 
información 
obtida de 

distintas 
fontes. 

 B2.13. 
Producir en 
soporte 

impreso ou 
dixital textos 
argumentativo
s, redactados 
a partir da 
información 
obtida de 
distintas 
fontes. 

 LGB2.13.1. 
Elabora, en 
soporte impreso 

ou dixital, textos 
argumentativos, 
redactados a 
partir da 
información 
obtida de 
distintas fontes. 

 

 CCL 

 CD 

 CSC 
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 d 

 h 

 B2.14. 
Valoración 
da escritura 
como un 
instrumento 
de 
aprendizaxe, 

de relación 
social e 
enriqueceme
nto persoal. 

 B2.14. 
Valorar a 
escritura 
como un 
instrumento 
moi útil na 
aprendizaxe, 

nas relacións 
sociais e no 
desenvolveme
nto do 
individuo. 

 LGB2.14.1. 
Identifica e 
describe os 
valores da 
escritura non só 
como una 
ferramenta para 

organizar os 
pensamentos 
senón tamén 
como un 
instrumento para 
relacionarse cos 
demais e 
enriquecerse 

como persoa. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  

 b 

 e 

 l 

 B3.1. 
Recoñeceme
nto, 
explicación 

e uso de 
léxico 
suficienteme
nte amplo e 
preciso, con 
incorporació
n de 
fraseoloxía e 
de 

vocabulario 
temático.  

 B3.1. 
Recoñecer e 
explicar os 
valores de 

léxico preciso 
de diferentes 
categorías 
gramaticais, 
así como da 
fraseoloxía. 

 LGB3.1.1. 
Recoñece, 
explica e usa un 
léxico amplo e 

preciso de 
diferentes 
categorías 
gramaticais. 

 

 CCL 

 CAA 

  

 b 

 e 

 l 

 B3.2. 

Recoñeceme
nto e uso das 
formas 
verbais da 
lingua 
galega e das 

perífrases. 

 B3.2. 

Recoñecer e 
usar 
correctamente 
as formas 
verbais e as 
perífrases 

verbais da 
lingua galega. 

 LGB3.2.1. 

Recoñece e usa 
correctamente as 
formas verbais e 
as perífrases 
verbais da lingua 
galega e 

distingue os 
diversos tipos. 

 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 i 

 B3.3. 

Recoñeceme
nto, 
explicación 
e uso dos 
procedement
os de 
creación de 
palabras. 

 B3.3. 

Recoñecer e 
explicar os 
procedemento
s de creación 
de palabras, 
os valores dos 
morfemas e as 
súas 

posibilidades 
combinatorias 
para crear 

 LGB3.3.1. 

Recoñece e 
explica os 
procedementos 
de creación de 
palabras. 

 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.3.2. Crea 

palabras novas 
utilizando os 
procedementos 

 CCL 

 CAA 
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novos termos 
e identificar a 
súa 

procedencia 
grega ou 
latina. 

de creación 
léxica. 

 

 LGB3.3.3. 
Recoñece os 

valores de 
prefixos e sufixos 
e as súas 
posibilidades 
combinatorias 
para crear novas 
palabras. 

 

 CCL 

 

  

 

 a 

 d 

 e 

 B3.4. A 
fonética e a 
fonoloxía do 
galego, con 

especial 
atención a 
posibles 
interferencia
s (apertura 
das vogais 
de grao 
medio, o n 

velar ou a 
entoación).  

 B3.4. 
Recoñecer e 
usar a 
fonética da 

lingua galega. 

 LGB3.4.1. 
Recoñece e usa 
adecuadamente a 
fonética da 

lingua galega, 
con especial 
atención á 
entoación, ás 
vogais de grao 
medio e ao n 
velar. 

 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B3.6. 
Aplicación e 
valoración 
das normas 
ortográficas 

e 
morfolóxica
s da lingua 
galega.  

 B3.6. Aplica e 
valora as 
normas 
ortográficas e 
morfolóxicas 

da lingua 
galega. 

 LGB3.6.1. 
Aplica 
correctamente as 
normas 
ortográficas e 

morfolóxicas da 
lingua galega nos 
discursos orais e 
escritos. 

 

 CCL 

 CAA 

. 

 

 

 e  B3.7. 
Análise e 
uso 
reflexivo da 
puntuación 

en relación 
coa cohesión 
sintáctica. 

 B3.7. 
Analizar e 
usar 
correctamente 
a puntuación, 

de acordo coa 
cohesión 
sintáctica. 

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

cohesión 
sintáctica. 

. 

 CCL 

 b 

 e 

 B3.8. As 

principais 
regras de 

 B3.8. 

Recoñecer e 
usar 

 LGB3.8.1. 

Recoñece 
enunciados e 

 CCL 

 CAA 
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combinación 
impostas 
polos 
predicados 
en función 
dos seus 
argumentos; 
estruturas 

sintácticas e 
tipos de 
oración 
segundo a 
natureza do 
predicado.  

enunciados e 
oracións, 
identificando 
as principais 
regras de 
combinación 
impostas polo 
verbos. 

identifica a 
palabra nuclear 
que o organiza 
sintáctica e 
semanticamente.  

 

 LGB3.8.2. 

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

 

 CCL 

 LGB3.8.3. 
Respecta a orde 
correcta dos 

elementos da 
estrutura 
sintáctica galega. 

 

 CCL 

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

 

 CCL 

 LGB3.8.5. Usa a 
terminoloxía 

sintáctica 
correcta. 

 

 CCL 

 e 

 h 

 B3.9. 
Recoñeceme
nto e uso 

reflexivo 
dos nexos e 
conectores 
textuais 
máis 
comúns, en 
particular os 
de causa e 
consecuenci

a, os de 
condición e 
hipótese e os 
conclusivos, 
e mais dos 
mecanismos 
de cohesión 
textual. 

 B3.9. 
Recoñecer, 
explicar e 

usar os nexos 
textuais de 
causa, 
consecuencia, 
condición, 
hipótese e os 
conclusivos, 
así como os 
mecanismos 

gramaticais e 
léxicos de 
cohesión 
interna. 

 LGB3.9.1. 
Recoñece, 
explica e usa os 

nexos textuais de 
causa, 
consecuencia, 
condición, 
hipótese e os 
conclusivos, así 
como os 
mecanismos 
gramaticais e 

léxicos de 
cohesión interna.  

 

 CCL 

 CAA 

 a  B3.11. 
Identificació

 B3.11. 
Identificar e 

 LG3.11.1. 
Identifica e 

 CCL 
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 b 

 e 

n e 
explicación 
dos trazos 
que 
permiten 
diferenciar e 
clasificar os 
xéneros 

textuais, 
especialment
e os 
argumentati
vos.  

explicar os 
trazos que 
permiten 
diferenciar e 
clasificar os 
xéneros 
textuais, 
especialmente 

os 
argumentativo
s. 

describe a 
estrutura e os 
trazos 
lingüísticos dos 
diferentes 
xéneros textuais, 
especialmente 
nos 

argumentativos, e 
aplícaos nas 
producións 
propias. 

 

  

  

 b 

 e 

 

 B3.14. 
Identificació
n e 
progresiva 

utilización 
dos 
coñecement
os sobre as 
linguas para 
desenvolver 
unha 
competencia 

comunicativ
a integrada. 

 B3.14. 
Reflexionar 
sobre o 
sistema e as 

normas de uso 
das linguas, 
mediante a 
comparación 
e 
transformació
n de textos, 
enunciados e 

palabras, e 
utilizar estes 
coñecementos 
para 
solucionar 
problemas de 
comprensión 
e para a 
produción de 

textos. 

 LGB3.14.1. 
Utiliza os 
coñecementos 
lingüísticos de 

ámbito 
contextual, 
textual, oracional 
e da palabra, 
desenvolvidos no 
curso nunha das 
linguas, para 
mellorar a 

comprensión e 
produción dos 
textos traballados 
en calquera das 
outras. 

 

 CCL 

 CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade.   

 ñ 

 o 

 B4.1. 

Valoración 
das linguas 
como 
medios de 
relación 
interpersoal 
e de sinal de 

identidade 
dun pobo.  

 B4.3. A 
lusofonía 
nas linguas 
do mundo 

no século 

 B4.1. Valorar 

as linguas 
como medios 
de relación 
interpersoal e 
de sinal de 
identidade 
dun pobo, 

apreciar o 
plurilingüism
o como 
expresión da 
riqueza 
cultural da 
humanidade e 
coñecer e 

 LGB4.1.1. 

Valora a lingua 
como medio de 
relación 
interpersoal e de 
sinal de 
identidade dun 
pobo e 

argumenta 
fundamentadame
nte e cun 
discurso propio a 
súa postura. 

 

 CCL 

 CCEC 
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XXI. describir o 
papel da 
lusofonía nas 

linguas do 
mundo no 
século XXI. 

  

  

 ñ 

 o 

 B4.4. 
Situación 
sociolingüíst
ica de 
Galicia. A 
presenza da 
lingua 

galega nos 
principais 
ámbitos e 
contextos 
sociais e 
privados. 
Tendencias 
de 

evolución. 

.   

 

  

  

  

  

 .ñ 

 o 

 B4.5. 

Proceso de 
normalizació
n. 
Desenvolve
mento de 
actitudes 
positivas 
cara ao 

proceso de 
recuperación 
do galego, 
favorecendo 
o 
xurdimento 
de vínculos 
positivos 

cara ao seu 
uso. 
Consciencia 
da 
necesidade e 
das 
potencialida
des de 

enriqueceme
nto persoal e 
colectivo do 
uso 
normalizado 
da lingua 
galega. 

 B4.3. 

Identificar os 
elementos do 
proceso 
normalizador 
e adquirir 
vínculos 
positivos cara 
ao seu uso 

asumindo a 
importancia 
da 
contribución 
individual no 
desenvolveme
nto da lingua 
galega. 

 LGB4.3.1. 

Identifica os 
procedementos 
de normalización 
e argumenta 
axeitadamente a 
necesidade de 
continuar con 
este proceso na 

lingua galega. 

 

 CCL 

 CSC 

  

  

  

 ñ 

 o 

 B4.6. 
Evolución 
da lingua 

galega e 

 B4.4. 
Recoñecer os 
principais 

elementos de 

 LGB4.4.1. 
Recoñece os 
principais 

elementos da 

 CCL 
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etapas da 
historia 
social da 
lingua 
galega desde 
1916 ata a 
actualidade. 
Análise e 

comprensión 
das causas e 
consecuenci
as dos feitos 
máis 
relevantes.  

evolución da 
lingua galega, 
así como 
identificar as 
causas e 
consecuencias 
dos feitos 
máis 

relevantes da 
súa historia 
social, e 
sinalar as 
distintas 
etapas desde 
1916. 

evolución da 
lingua galega 
desde 1916 ata a 
actualidade. 

 

 LGB4.4.2. 
Recoñece os 

acontecementos 
relevantes da 
historia social da 
lingua galega 
desde 1916 e 
elabora textos 
expositivos sobre 
as diferentes 

etapas. 

 

 CCL 

 CCEC 

 LGB4.4.3. 

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

 

 CCL 

 CCEC 

 LGB4.4.4. 
Identifica as 

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

 

 CCL 

 CCEC 

  

 ñ 

 o 

 B4.7. 
Situación 

sociolingüíst
ica e legal 
das linguas 
de España. 

 B4.5. 
Describir a 

situación 
sociolingüísti
ca e legal das 
linguas de 
España. 

 LGB4.5.1. 
Describe a 

situación 
sociolingüística e 
legal das linguas 
de España e 
analiza 
criticamente 
textos (literarios 
e xornalísticos), 

que traten sobre a 
situación 
sociolingüística 
do Estado 
español. 

 

 CCL 

 CD 

 ñ 

 o 

 B4.8. 
Prexuízos 
lingüísticos.  

 B4.6. 
Identificar os 
prexuízos 

 LGB4.6.1. Sinala 
os prexuízos 
lingüísticos 

 CCL 

 CSC 
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lingüísticos e 
analizar a 
situación 
persoal en 
relación a 
eles. 

atribuíbles a 
calquera lingua e 
especialmente á 
galega e rebáteos 
cunha 
argumentación 
axeitada. 

 

  

 ñ 

 o 

 B4.9. 
Recoñeceme
nto e 
valoración 
dos 
principais 
fenómenos 

que 
caracterizan 
as 
variedades 
xeográficas, 
diastráticas e 
diafásicas da 
lingua 

galega e da 
función da 
lingua 
estándar. 
Uso 
normalizado 
da variante 
dialectal 

propia da 
zona. 
Utilización e 
valoración 
da variante 
estándar da 
lingua en 
situacións de 

carácter 
formal. 

 B4.7. 
Recoñecer e 
valorar os 
principais 
fenómenos 
que 
caracterizan 

as variedades 
xeográficas, 
diastráticas e 
diafásicas da 
lingua galega 
e da función 
da lingua 
estándar. 

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

lingua galega. 

 

 CCL 

 CSC 

 LGB4.7.2. 
Recoñece os 
trazos da 
variedade 

estándar da 
lingua galega. 

 

 CCL 

 LGB4.7.3. 

Valora a lingua 
estándar como 
variedade 
unificadora. 

 

 CCL 

  

 LGB4.7.5. 
Recoñece as 
variedades 
diastráticas e 
diafásicas da 

lingua galega e 
describe o 
influxo da 
situación 
sociolingüística 
nelas. 

 

 CCL 

 CSC 

 Bloque 5. Educación literaria.   

 h 

 l 

 B5.1. 
Identificació
n e 

comprensión 
dos distintos 
períodos e 

 B5.1. 
Identificar e 
comprender 

os distintos 
períodos e 
xeracións da 

 LGLB5.1.1. 
Identifica os 
distintos períodos 

e xeracións da 
literatura galega 
de 1916 ata a 

 CCL 
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xeracións da 
literatura 
galega de 
1916 ata a 
actualidade. 

literatura 
galega de 
1916 ata a 
actualidade. 

actualidade. 

 

 LGLB5.1.2. 
Comprende e 
explica 
razoadamente os 
distintos períodos 

da literatura 
galega de 1916 
ata a actualidade 
sinalando os seus 
principais trazos 
característicos. 

 

 CCL 

 h 

 l 

 B5.2. 

Selección, 
lectura 
autónoma e 
comentario 
de obras 
representativ
as da 

literatura 
galega de 
1916 ata a 
actualidade. 

 B5.2. 

Seleccionar, 
ler 
autonomamen
te e comentar 
obras 
representativa
s da literatura 

galega de 
1916 ata a 
actualidade e 
relaciono seu 
contido co 
contexto 
histórico, 
cultural e 

sociolingüísti
co de cada 
período. 

 LGLB5.2.1. 

Selecciona, 
seguindo 
criterios 
razoados, obras 
representativas 
da literatura 
galega de 1916 

ata a actualidade 
para a súa 
lectura. 

 

 CCL 

  

 LGB5.2.3. 
Comenta, de 
forma guiada ou 
libre, textos de 

obras da 
Literatura galega 
desde 1916 ata a 
actualidade, 
sinala os seus 
trazos 
característicos 
definitorios e 

relaciónaos co 
contexto 
histórico, cultural 
e sociolingüístico 
do período da 
literatura galega 
correspondente 

 

 CCL 
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2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: Procedementos: Vid. o apdo. anterior 

Instrumentos: Vid. o apdo. anterior 

 

Cualificación 

final 

Tal e como se indica no punto 7. Avaliación, promoción e titulación das 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 

do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia, a cualificación final de curso 

obterase mediante a media das notas da 1ª e a 2ª avaliación e o traballo 

realizado polo alumnado na 3ª avaliación (de ser positivo), poderá 

aumentar, nunca baixar, a nota media do alumnado entre 1-2 puntos. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

O alumnado realizará unha proba escrita con contidos da 1ª e 2ª avaliación, 

nunca dos contidos de repaso ou reforzo do 3º trimestre. Estes contidos son 

dados a coñecer ao alumnado no mes de maio a través dos boletíns de 

recuperación das avaliacións pendentes 

 

 

 

 

Alumnado 

de materia 

pendente 

Criterios de avaliación: A realización dunha serie de boletíns quincenais 

co contido da materia 

Criterios de cualificación: A aprobación dos boletíns entregados. De non 

ser así, unha proba escrita no mes de maio 

Procedementos e instrumentos de avaliación: boletín de repaso da materia 

entregados entre outubro de 2019 e marzo de 2020 
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ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 

PÁXINA 

3 DE 5 

CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA: 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades -Actividades de repaso e reforzo dos contidos das 2 primeiras 

avaliacións (boletíns de exercicios, comentarios de textos de todo tipo, 

exercicios de autoavaliación). [meses de marzo e abril] 

-Actividades de ampliación dos contidos da 3ª avaliación (basicamente 

do apdo. de morfoloxía, de cara ao curso de 1º de Bach), mediante 

boletíns de exercicios con autocorrección. [meses de maio e xuño]  

-Actividades de recuperación das avaliacións pendentes (boletíns de 

exercicios e proba escrita por cada unha das avaliacións suspensas [ao 

longo do mes de maio] 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade 

e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado tiña conectividade desde o 1º día de confinamento, 

polo que as actividades foron semellantes para todos eles a través da 

Aula Virtual do IES e do correo electrónico 

Materiais e 

recursos 

Libro de texto do alumno, artigos de medios de comunicación dixitais, 

libros de lectura en formato dixital, dicionarios electrónicos.  

 

 

 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
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1º BACHARELATO 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles /  

 

1º BACH  

BLOQUE 1: Comunicación oral : B1.1 B1.2. B1.3 B1.4 B1.5 B1.6 B1.8 B1.9  

BLOQUE 2. Comunicación escrita: B2.1 B2.2 B2.3 B2.5 B2.7 B2.9 B2.10 

BLOQUE 3: Funcionamento da lingua: B3.2 B3.3 B3.4 B3.5 B3.6 B3.11  

BLOQUE 4: Lingua e sociedade: B4.1 B4.2. B4.3 B4.4 B4.5 B4.6 B4.7 B4.8 B4.9 

BLOQUE 5: Educación literaria: B5.1 B5.2 B5.3 B5.4 B5.5 B5.6 B5.7 B5.8  

Contidos 3ª avaliación:  

No presente trimestre estamos intentando achegarnos a aqueles contidos que son moi 

importantes para o próximo curso de 2º de Bach, e sobre todo aqueles que xa se 

iniciaron en trimestres ou en cursos anteriores, polo que non lle suporán ao alumnado 

unha dificultade grande, e permitiranlle continuar familiarizándose con eles e non 

esquecer o xa adquirido. 

Son os seguintes (prescindimos dos contidos correspondentes aos bloques 4º e 5º, que 

xa se foron traballando na súa totalidade nos dous primeiros trimestres):  

Bloque 1: B1.1 Comprensión e interpretación de textos audiovisuais 
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Bloque 2: B2.3 Textos expositivos e argumentativos (xa iniciado en trimestres 

anteriores) B2.4 Textos periodísticos de información e opinión. B2.8 Textos expositivos 

B2.10 Textos argumentativos (xa iniciado nos trimestres anteriores) 

Bloque 3: B3.5 Os determinantes (iniciado no 2º trimestre) B3.6 Verbo e perífrases 

verbais B3.8 Adverbio e locucións adverbiais B3.9 Pronome 

 

 

 

 

 

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

    

 B1.2. 
Comprensión, 
interpretación e 
valoración de 
textos expositivos 
e argumentativos 
sobre temas 
especializados do 
ámbito educativo. 

 B1.2. 
Comprender, 
interpretar e 
valorar textos 
orais de carácter 
expositivo e 
argumentativo 
sobre temas 
especializados 
(conferencias, 
clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias
). 

 LGB1.2.1. 
Sintetiza o 
contido dun texto 
ou responde 
preguntas 
concretas 
relativas á 
comprensión de 
textos orais. 

 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.2.2. 
Comprende as 
ideas principais e 
contidos 
relevantes dunha 
presentación, 
charla ou 
conferencia. 

 

 CCL 

 CSC 

  

  

 B1.3. 
Comprensión, 
interpretación e 
valoración de 
textos orais 

 B1.3. 
Comprender, 
interpretar e 
valorar textos 
orais e 

 LGB1.3.1. 
Recoñece a 
intención 
comunicativa, as 
ideas principais e 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

procedentes dos 
medios de 
comunicación 
social 
(entrevistas, 
documentais, 
series e 
películas). 

audiovisuais dos 
medios de 
comunicación 
(entrevistas, 
documentais, 
series e 
películas). 

relevantes de 
programas de 
radio e televisión 
(entrevistas, 
documentais, 
series e 
películas). 

 

  

  

 

 B1.4. 
Desenvolvemento 
de habilidades de 
escoita activa, 
cunha actitude de 
interese, de 
cooperación e de 
respecto. 

 B1.4. Desenvolver 
habilidades de 
escoita activa, 
para identificar os 
recursos que 
proporcionan 
adecuación, 
coherencia e 
cohesión ao 
texto.. 

 LGB1.4.1. 
Identifica os 
recursos que 
proporcionan 
adecuación, 
coherencia e 
cohesión ao 
discurso.  

 

 CCL 

 

 LGB1.4.2. 
Coñece, valora e 
aplica as normas 
que rexen a 
cortesía na 
comunicación 
oral; respecta as 
quendas e as 
opinións alleas. 

 

 CSC 

  

 B1.5. Produción 
(planificación e 
execución de 
textos orais 
relacionados con 
algún contido do 
currículo ou tema 
de actualidade) 
adecuada á 
situación 
comunicativa, con 
coherencia, 
cohesión, 
corrección, coa 
axuda das TIC, 
así como de 
elementos non 
verbais e con 
control das 
emocións ao falar 
en público. 

 B1.5. Realizar 
producións orais 
planificadas, 
relacionadas con 
algún contido do 
currículo ou tema 
de actualidade 
adecuadas á 
situación e á 
intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, 
cohesión, 
corrección, coa 
axuda das TIC así 
como de 
elementos non 
verbais e con 
control das 
emocións ao falar 
en público. 

 LGB1.5.1. 
Planifica os seus 
textos orais e 
produce discursos 
adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados. 

 

 CAA 

 CCL 

.  CAA 

 CSIEE 

  CCL 

 

 LGB1.5.4. Utiliza 
o rexistro 
adecuado á 
situación 
comunicativa.  

 

 CCL 

 CSC 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  

  

 B1.6. 
Presentación oral 
de textos 
expositivos e 
argumentativos, 
do ámbito 
educativo e de 
divulgación 
científica e 
cultural. 

 B1.6. Expor 
oralmente con 
rigor e claridade 
un tema 
especializado de 
textos do ámbito 
educativo ou de 
divulgación 
científica e 
cultural. 

 LGB1.6.1. 
Desenvolve un 
tema do currículo 
con rigor, 
claridade e 
corrección 
gramatical. 

 

 CCL 

  

  

 LGB1.6.4. 
Adecúa o texto 
segundo a 
intención 
comunicativa, o 
tema e o xénero 
textual. 

 

 CSC 

 CSIEE 

 B1.8. 
Participación 
activa e 
argumentada en 
debates nos que 
se expresen 
opinións acerca 
dun tema de 
actualidade. 

 B1.8. Participar 
activa e 
argumentadament
e en debates nos 
que se expresen 
opinións acerca 
dun tema de 
actualidade. 

 LGB1.8.1. 
Desenvolve 
argumentos de 
forma 
comprensible e 
convincente e 
comenta as 
contribucións das 
persoas 
interlocutoras. 

 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 LGB1.8.2. Aplica 
as normas que 
rexen a cortesía 
na comunicación 
oral, respecta as 
quendas e as 
opinións alleas e 
emprega unha 
linguaxe non 
discriminatoria. 

 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 B1.9. 
Participación en 
interaccións orais 
sobre temas de 
interese persoal 
ou social ou 
asuntos da vida 
cotiá, en 
diferentes 
rexistros. 

 B1.9. Participar en 
interaccións sobre 
temas de interese 
persoal, ou social 
ou asuntos da 
vida cotiá, nun 
rexistro formal, 
neutro ou 
informal. 

 LGB1.9.1. 
Desenvólvese 
con eficacia en 
situacións que 
xorden na vida 
diaria así como 
noutras de estudo 
ou traballo e 
participa en 
conversas 

 CAA 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

informais. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir   

 B2.1. Aplicación 
de estratexias e 
coñecementos 
lingüísticos, 
sociolingüísticos e 
pragmáticos para 
comprender, 
analizar e 
comentar o texto 
na súa 
integridade. 

 B2.1. Aplicar 
estratexias e 
coñecementos 
lingüísticos, 
sociolingüísticos e 
pragmáticos para 
comprender, 
analizar e 
comentar o texto 
na súa 
integridade. 

 LGB2.1.1. Recolle 
as ideas 
fundamentais do 
texto en resumos, 
esquemas e 
mapas 
conceptuais. 

 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.1.2.   CCL 

 CSC 

   

  

 B2.2. 
Planificación e 
produción de 
textos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados; 
axustados ás 
normas 
gramaticais e ben 
presentados. 

 B2.2. Compoñer 
producións 
escritas 
planificadas 
adecuadas á 
situación e á 
intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, 
cohesión, 
corrección 
gramatical e boa 
presentación.  

 LGB2.2.1. 
Selecciona e 
presenta os 
contidos dos seus 
textos de forma 
clara e ordenada. 

.  

 CCL 

   

 LGB2.2.3. Utiliza 
o rexistro 
lingüístico 
axeitado á 
situación 
comunicativa das 
súas producións. 

 

 

 CCL 

 CSC 

 LGB2.2.4. Utiliza 
mecanismos 
variados de 
cohesión 
lingüística. 

 

 CCL 

 LGB2.2.5. 
Axústase ás 
normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da 
lingua galega. 

 

 CCL 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B2.5. Análise dos 
textos descritivos: 
intención 
comunicativa, 
estrutura formal e 
de contido, e 
características 
lingüísticas. 

 

 B2.5. 
Caracterizar, 
identificar e 
producir textos 
descritivos 
pertencentes a 
distintos ámbitos 
de uso. 

LGB2.5.1. Identifica e 

analiza a intención 

comunicativa, a estrutura 

formal, de contido e as 

características lingüísticas 

dos textos descritivos e 

produce outros textos 

similares. 

.  

 

 CCL 

 

       

 B2.7. Análise dos 
textos narrativos: 
intención 
comunicativa, 
estrutura formal e 
de contido, e 
características 
lingüísticas. 

 B2.7. 
Caracterizar, 
identificar e 
producir textos 
narrativos 
pertencentes a 
distintos ámbitos 
de uso. 

 LGB2.7.1. 
Produce, 
identifica e 
analiza a 
intención 
comunicativa, a 
estrutura formal e 
de contido e as 
características 
lingüísticas dos 
textos narrativos. 

 

 CCL 

 B2.9. Análise dos 
textos dialogados: 
intención 
comunicativa, 
estrutura formal e 
de contido, e 
características 
lingüísticas. 

 B2.9. 
Caracterizar, 
identificar, 
analizar e producir 
textos dialogados 
pertencentes a 
distintos ámbitos 
de uso. 

 LGB2.9.1. 
Produce, 
identifica e 
analiza a 
intención 
comunicativa, a 
estrutura formal e 
de contido e as 
características 
lingüísticas dos 
textos dialogados. 

 

 CCL 

Bloque 3. Funcionamento da lingua  

 B3.2. 
Coñecemento dos 
diferentes 
rexistros 
lingüísticos e dos 
factores que 
inciden no uso da 
lingua en distintos 
ámbitos e 
valoración da 
importancia de 
utilizar o rexistro 
adecuado en 

 B3.2. Recoñecer 
e utilizar os 
diferentes 
rexistros 
lingüísticos en 
función dos 
ámbitos sociais 
valorando a 
importancia de 
usar o rexistro 
axeitado a cada 
momento. 

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

 

 CCL 

 CSC 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

relación coa 
situación 
comunicativa. 

 B3.3. Produción 
de textos escritos 
ou orais de 
diferentes 
xéneros 
mostrando un 
correcto nivel de 
corrección 
gramatical, 
presentación, 
adecuación, 
coherencia, 
cohesión e 
corrección.  

 B3.3. Producir 
textos escritos ou 
orais de diferentes 
xéneros 
mostrando un 
correcto nivel de 
corrección 
gramatical, 
presentación, 
adecuación, 
coherencia, 
cohesión e 
corrección. 

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

. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 B3.4. 
Caracterización 
morfolóxica, 
semántica e 
sintáctica do 
substantivo e do 
adxectivo. 

 B3.4. Recoñecer 
e identificar os 
trazos 
característicos 
das categorías 
gramaticais 
substantivo e 
adxectivo, explicar 
os seus usos e 
valores nos 
textos.  

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

 

 CCL 

 CAA 

 B3.11. 
Identificación e 
progresiva 
utilización dos 
coñecementos 
sobre as linguas 
para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa 
integrada. 

 B3.11. Reflexionar 
sobre o sistema e 
as normas de uso 
das linguas, 
mediante a 
comparación e 
transformación de 
textos, 
enunciados e 
palabras, e utilizar 
estes 
coñecementos 
para solucionar 
problemas de 
comprensión e 
para a produción 
de textos. 

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

 

 CCL 

 CAA 

Bloque 4. Lingua e sociedade   

 B4.1. Funcións 
sociais da lingua. 

 B4.1. Distinguir as 
funcións sociais 

 LGB4.1.1. 
Distingue as 

 CCL 

 CSC 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

da lingua e 
determinar a 
situación do 
galego respecto a 
elas. 

funcións sociais 
da lingua e 
determina a 
situación do 
galego respecto a 
elas. 

 

 B4.2. Diversidade 
lingüística no 
mundo, en 
Europa e na 
Península Ibérica.  

 B4.3. A lusofonía. 

 B4.4. 
Multilingüismo e 
plurilingüismo. 
Lingua minoritaria 
e lingua 
minorizada. 
Conflito lingüístico 
e diglosia. 
Ecolingüismo. 

 B4.2. Describir a 
diversidade 
lingüística no 
mundo, en Europa 
e na Península 
Ibérica, 
determinar o 
papel da 
lusofonía, 
distinguir 
conceptos básicos 
de contacto de 
linguas e describir 
os fundamentos 
do ecolingüismo. 

 LGB4.2.1. 
Describe a 
diversidade 
lingüística no 
mundo, en 
Europa e na 
Península Ibérica. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB4.2.2. 
Determina o 
papel da 
lusofonía nas 
linguas do mundo 
no século XXI e a 
súa importancia 
cultural e 
económica desde 
a perspectiva 
galega. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

  

 B4.5. Historia da 
lingua: do latín ao 
galego; situación 
lingüística da 
Península antes 
da romanización; 
substrato e o 
estrato latino 
(principais 
evolucións 
fonéticas do latín 
ao galego). A 
Romanización e o 
nacemento das 
linguas romances; 
o superestrato. 

 B4.3. Describir a 
historia da lingua 
do latín ao galego 
e distinguir os 
elementos 
constitutivos 
deste. 

 LGB4.3.1. 
Describe a 
romanización e o 
nacemento das 
linguas romances. 

  

 CCL 

  

 B4.6. Cultismos, 
semicultismos e 
palabras 
patrimoniais e as 
familias léxicas 
irregulares. 

 B4.4. Recoñecer 
os cultismos, 
semicultismos e 
palabras 
patrimoniais e 
citar exemplos, 
así como 
distinguir as 
familias léxicas 
irregulares e 
utilizalas 
correctamente. 

 LGB4.4.1. 
Recoñece os 
cultismos, 
semicultismos e 
palabras 
patrimoniais e cita 
algún exemplo. 

 

 CCL 

 LGB4.4.2. 
Distingue as 
familias léxicas 

 CCL 
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Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 1º Curso  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

irregulares e 
utilízaas 
correctamente. 

 

 B4.7. Historia da 
lingua: o galego 
antigo (Idade 
Media), 
emerxencia e 
declive, 
características 
lingüísticas, 
contexto histórico 
e cultural, e 
situación 
sociolingüística.  

 B4.5. Identificar e 
describir as 
características 
lingüísticas 
fundamentais do 
galego antigo, o 
seu contexto e 
identificalo en 
textos. 

 LGB4.5.1. 
Identifica e 
describe as 
características 
lingüísticas 
fundamentais do 
galego antigo. 

 

 CCL 

 

 LGB4.5.2. 
Describir o 
contexto histórico 
e cultural do 
galego antigo así 
como a súa 
situación 
sociolingüística. 

 

 CCL 

 CSC 

 LGB4.5.3. 
Identifica o galego 
antigo en 
documentos non 
literarios e 
literarios. 

 

 CCL 

 B4.8. Historia da 
lingua: galego 
medio; 
dialectalización da 
lingua (séculos 
XVI, XVII e XVIII); 
contexto histórico 
e cultural; 
situación 
sociolingüística e 
características 
lingüísticas. 

 B4.6. Distinguir as 
características 
lingüísticas 
fundamentais do 
galego medio 
(séculos XVI, XVII 
e XVIII), describir 
o seu contexto e 
identificalo en 
textos. 

 LGB4.6.1. 
Distingue as 
características 
lingüísticas 
fundamentais do 
galego medio 
(séculos XVI, XVII 
e XVIII), describe 
o seu contexto e 
identifícao en 
textos. 

 

 CCL 

 LGB4.6.2. 
Describe o 
contexto histórico 
e cultural do 
galego medio así 
como a súa 
situación 
sociolingüística. 

  

 CCL 

 CSC 

 LGB4.6.3. Analiza 
a repercusión 
desta etapa de 
dialectalización 
da lingua no 

 CCL 

 CSC 
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desenvolvemento 
posterior do 
galego. 

 

   

 B4.9. Historia da 
lingua: galego 
moderno (desde o 
século XIX ata 
1916); contexto 
histórico e 
cultural; situación 
sociolingüística e 
características 
lingüísticas. 

 B4.7. Distinguir as 
características 
lingüísticas 
fundamentais do 
galego moderno 
(desde o século 
XIX ata 1916), 
describir o seu 
contexto e 
identificalo en 
textos, elaborar 
traballos 
individuais e/ou 
en grupo nos que 
se describan e 
analicen textos 
anteriores a 1916. 

 LGB4.7.1. 
Distingue as 
características 
lingüísticas 
fundamentais do 
galego moderno 
(desde o século 
XIX ata 1916). 

 

 CCL 

 LGB4.7.2. 
Describe o 
contexto histórico 
e cultural do 
galego moderno 
(desde o século 
XIX ata 1916) así 
como a súa 
situación 
sociolingüística. 

 

 CCL 

 CSC 

  

 LGB4.7.4. 
Identifica o galego 
moderno (desde o 
século XIX ata 
1916) en 
documentos non 
literarios e 
literarios. 

 

 CCL 

  

Bloque 5. A literatura.   

 B5.1. Definición 
dos conceptos 
"literatura" e 
"texto literario", 
caracterización 
dos diferentes 
xéneros e análise 
dos seus 
principais 
recursos formais 
e descrición da 
cronoloxía xeral 
da historia da 
literatura galega. 

 B5.1. Definir 
"literatura" e "texto 
literario", 
caracterizar os 
diferentes xéneros 
e analizar os seus 
principais 
recursos formais e 
describir a 
cronoloxía xeral 
da historia da 
literatura galega. 

 LGB5.1.1. Define 
"literatura" e 
"texto literario", 
caracteriza os 
diferentes 
xéneros e analiza 
os seus principais 
recursos formais 
e describe a 
cronoloxía xeral 
da historia da 
literatura galega. 

 

 CCL 

 LGB5.1.2.  CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Compara textos 
de diferentes 
xéneros, 
caracterizándoos 
a partir dos seus 
trazos formais e 
estruturais 
definitorios. 

. 

 LGB5.1.3. 
Adscribe á súa 
época autores/as 
e textos 
destacados da 
historia da 
literatura galega. 

 

 CCL 

 B5.2. Definición 
de "literatura 
galega de 
tradición oral" e 
as súas principais 
concrecións 
xenéricas, 
relación histórica 
da súa vitalidade 
e mais das 
principais 
manifestacións e 
compilacións 
realizadas nos 
diferentes 
períodos 
históricos ata a 
actualidade. 

 B5.2. Definir 
"literatura galega 
de tradición oral" 
e as súas 
principais 
concrecións 
xenéricas, 
historiar a súa 
vitalidade e mais 
as principais 
manifestacións e 
compilacións nos 
diferentes 
períodos 
históricos ata a 
actualidade. 

 LGB5.2.1. Define 
"literatura galega 
de tradición oral" 
e as súas 
principais 
concrecións 
xenéricas, 
concreta a 
historia da súa 
vitalidade e mais 
as principais 
manifestacións e 
compilacións nos 
diferentes 
períodos 
históricos ata a 
actualidade. 

 

 CCL 

 LGB5.2.2. Le e 
comenta textos 
dos diferentes 
xéneros da 
literatura galega 
de tradición oral e 
identifica os seus 
principais trazos 
formais, 
estruturais e 
temáticos. 

 

 CCL 

 B5.3. A literatura 
medieval: 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística 
das súas orixes, 
definición das 
características 
principais e 

 B5.3. Identificar, 
analizar e 
describir a 
literatura 
medieval: 
contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticame
nte as súas 

 LGB5.3.1. 
Identifica, analiza 
e describe a 
literatura 
medieval: 
contextualiza 
sociohistórica e 
sociolingüisticame
nte as súas 

 CCL 
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análise da lírica 
profana (cantiga 
de amor, de 
amigo e de 
escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas 
de Santa María) e 
a prosa medieval. 

orixes, definir as 
características 
principais e 
analizar a lírica 
profana (cantiga 
de amor, de 
amigo e de 
escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas 
de Santa María) e 
a prosa medieval. 

orixes, define as 
características 
principais e 
analiza a lírica 
profana (cantiga 
de amor, de 
amigo e de 
escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas 
de Santa María) e 
a prosa medieval. 

 

 B5.4. Lectura de 
textos 
significativos da 
literatura 
medieval, 
identificación das 
súas 
características 
temáticas e 
formais e relación 
destas co 
contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e 
mais o xénero ao 
que pertencen. 

 B5.4. Ler textos 
significativos da 
literatura 
medieval, 
identificar as súas 
características 
temáticas e 
formais e poñelas 
en relación co 
contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e 
mais o xénero ao 
que pertencen. 

 LGB5.4.1. Le e 
comenta textos 
representativos 
da literatura 
medieval, 
caracterízaos 
formal, estrutural 
e tematicamente 
e ponos en 
relación co 
contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 

 CCL 

 B5.5. A literatura 
do galego medio 
(séculos XVI, XVII 
e XVIII): 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística da 
produción desta 
etapa, e 
descrición e 
análise das obras 
e os/as autores/as 
principais. 

 B5.5. Identificar, 
analizar e 
describir a 
literatura do 
galego medio 
(séculos XVI, XVII 
e XVIII): 
contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticame
nte a produción 
desta etapa, e 
describir e 
analizar as obras 
e os/as autores/as 
principais. 

 LGB5.5.1. 
Identifica, analiza 
e describe a 
literatura do 
galego medio 
(séculos XVI, XVII 
e XVIII): 
contextualiza 
sociohistórica e 
sociolingüisticame
nte a produción 
desta etapa, e 
describe e analiza 
as obras e os/as 
autores/as 
principais. 

. 

 

 CCL 

 B5.6. Lectura de 
textos 
significativos da 
literatura do 
galego medio, 
identificación das 
súas 
características 
temáticas e 
formais e relación 
co contexto 

 B5.6. Ler textos 
significativos da 
literatura do 
galego medio, 
identificar as súas 
características 
temáticas e 
formais e poñelas 
en relación co 
contexto 
sociohistórico e 

 LGB5.6.1. Le e 
comenta textos 
representativos 
da literatura do 
galego medio, 
caracterízaos 
formal, estrutural 
e tematicamente 
e ponos en 
relación co 
contexto 

 CCL 
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sociohistórico e 
sociolingüístico e 
mais o xénero ao 
que pertencen. 

sociolingüístico e 
mais o xénero ao 
que pertencen. 

sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 

 B5.7. A literatura 
do Rexurdimento: 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística da 
produción do 
Prerrexurdimento 
e o Rexurdimento 
pleno ata 1916 e 
descrición e 
análise das obras 
e os/as autores/as 
principais deste 
período. 

 B5.7. Identificar, 
analizar e 
describir a 
literatura do 
Rexurdimento: 
contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticame
nte a produción 
do 
Prerrexurdimento 
e o Rexurdimento 
pleno ata 1916 e 
describir e 
analizar as obras 
e os/as autores/as 
principais deste 
período.  

 LGB5.7.1. 
Identifica, analiza 
e describe a 
literatura do 
Rexurdimento: 
contextualiza 
sociohistórica e 
sociolingüisticame
nte a produción 
do 
Prerrexurdimento 
e o Rexurdimento 
pleno ata 1916 e 
describe e analiza 
as obras e os/as 
autores/as 
principais deste 
período. 

 

 CCL 

 B5.8. Lectura de 
textos 
significativos 
dos/das principais 
autores/as do 
Prerrexurdimento, 
o Rexurdimento 
pleno e os 
comezos do 
século XX ata 
1916, 
identificación das 
súas 
características 
temáticas e 
formais e relación 
co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e 
mais o xénero ao 
que pertencen. 

 B5.8. Ler textos 
significativos 
dos/das principais 
autores/as do 
Prerrexurdimento, 
o Rexurdimento 
pleno  

 LGB5.8.1. Le e 
comenta textos 
representativos 
da literatura do 
Rexurdimento . 

 

 CCL 
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2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: Vid. o apdo. anterior 

Instrumentos: Vid. o apdo. anterior 

 

Cualificación 

final 

Tal e como se indica no punto 7. Avaliación, promoción e titulación das 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 

do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia, a cualificación final de curso 

obterase mediante a media das notas da 1ª e a 2ª avaliación e o 

traballo realizado polo alumnado na 3ª avaliación (de ser positivo), 

poderá aumentar, nunca baixar, a nota media do alumnado entre 1-2 

puntos.  
Alumnos con avaliacións pendentes:  

Pasaránselles actividades de recuperación durante o 3º trimestre para 

que recuperen a materia(estas aparecen detalladas no seguinte punto: 

actividades de recuperación), en relación ós estándares de aprendizaxe 

traballados na 1ª e 2ª avaliación. A nota máxima de recuperación será un 

5. Se non  as realizan e entregan nos prazos indicados, non superarán a 

avaliación. Os alumnos que non acaden unha cualificación de 5, 

examinaranse en setembro dos estándares de aprendizaxe traballados na 1ª 

e 2ª avaliación 

 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

O alumnado realizará unha proba escrita con contidos da 1ª e 2ª avaliación, 

nunca dos contidos de repaso ou reforzo do 3º trimestre. Estes contidos son 

dados a coñecer ao alumnado no mes de maio a través dos boletíns de 
recuperación das avaliacións pendentes  

 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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Alumnado 

de materia 

pendente 

[non hai en 

1º de 

bach]’’ 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
-Actividades de repaso e reforzo dos contidos das 2 primeiras avaliacións 

(boletíns de exercicios, comentarios de textos de todo tipo, exercicios de 

autoavaliación). [meses de marzo e abril] 

-Actividades de ampliación dos contidos da 3ª avaliación (basicamente do 
apdo. de morfoloxía, de cara ao curso de 2º de Bach), mediante boletíns de 

exercicios con autocorrección. [meses de maio e xuño]  

-Actividades de recuperación das avaliacións pendentes: realización 

de boletíns de exercicios (para repasar os contidos tanto teóricos coma 

prácticos), corrixidos pola profesora e realización dunha proba escrita 

(por medios telemáticos) sobre os contidos traballados no boletín por 

cada unha das avaliacións suspensas [ao longo do mes de maio]. A 

superación desas probas escritas implicará a recuperación da 

avaliación 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade 

e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado tiña conectividade desde o 1º día de confinamento, polo que 

as actividades foron semellantes para todos eles a través da Aula Virtual do IES 
e do correo electrónico 

Materiais e 

recursos Libro de texto do alumno, artigos de medios de comunicación dixitais, libros de 

lectura en formato dixital, dicionarios electrónicos.  
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º BACH 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

O 90% dos contidos do currículo de 2º de bach. estaban vistos no mes de 

marzo. Soamente faltaban por ver 4 temas teóricos de literatura 

(9,10,11,12, seguindo as propostas da proba de ABAU) e 2 de 

sociolingüística (5,6).  Estes temas de tipo teórico vánselle pasar ó alumnado 

vía telemática: correo electrónico e aula virtual do centro, para que dispoñan 
deles para a realización das probas de ABAU o próximo mes de xuño. 

 

BLOQUE 4., Lingua e sociedade:  

Revísanse os puntos 4..3, 4.4, 4.5, no referente ó estudo das características 

históricas, lingüísticas e sociolingüísticas  do galego, pois o período que vai de 

1936 á actualidade non constitúen en ningún caso mínimos esixibles. 

BLOQUE 5, Educación literaria: 

Suprímense os apartados  5..5 e 5.6 que se centran no estudo da literatura 

galega a partir de 1975. 

 

 

 

 

   Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar   

658. d 

659. e 

660. g 

661. h 

662. B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos orais e 
audiovisuais de natureza 
diversa. 

663. B1.1. Comprender, 
interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos 
orais, audiovisuais e a 
situación en que se 
desenvolven. Captar o 
sentido global, a intención 
do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e 
secundarias. 

 

 

664. LGB1.1.1. Identifica a 
intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias, de 
calquera texto oral, formal ou 
informal, producido na variante 
estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

 

665. C
CL 

 

666. LGB1.1.2. Recolle as 
ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas 
conceptuais. 

 

667. C
CL 

668. LGB1.1.3. Interpreta, 
reflexiona e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distinta 
natureza.  

 

669. C
AA 

670. d 674. B1.2. Comprensión 675. B1.2. Comprender, 676. LGB1.2.1. Identifica as 677. C
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

671. e 

672. h 

673. i 

interpretación e valoración 
de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 

interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo 
e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencia). 

ideas principais e contidos 
relevantes dunha presentación 
(charla ou conferencia sobre 
temas especializados do ámbito 
educativo).  

 

CL 

678. C
AA 

679. LGB1.2.2. Recoñece as 
distintas estratexias de 
organización do contido nunha 
exposición oral sobre un tema 
especializado propio do ámbito 
educativo ou de divulgación 
científica e cultural. 

 

680. C
AA 

 

681. LGB1.2.3. Escoita de 
maneira activa, toma notas e 
formula preguntas coa intención 
de aclarar ou ampliar ideas que 
se desprenden da exposición 
oral. 

 

682. C
CL 

683. C
AA 

684. e 685. B1.6. Produción de 
discursos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

686. B1.6. Producir 
textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

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

 

688. C
CL 

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

 

690. C
CL 

  

  

691. e 

692. g 

693. h 

694. i 

695. B1.7. Exposición 
oral de textos expositivos e 
argumentativos do ámbito 
educativo e de divulgación 
científica e cultural. 

696. B1.7. Expor 
oralmente, con rigor e 
claridade, un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e 
cultural. 

697. LGB1.7.1. Desenvolve un 
tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección gramatical 
e fonética. 

 

698. C
CL 

  

699. a 

700. b 

701. c 

702. e 

704. B1.9. Participación 
en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal 
ou social ou asuntos da vida 
cotiá, en diferentes 

705. B1.9. Participar en 
interaccións sobre temas de 
interese persoal, ou social 
ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro 

706. LGB1.9.1. Desenvólvese 
con eficacia en situacións que 
xorden na vida diaria así como 
noutras de estudo ou traballo e 

707. C
CL 

708. C
SC 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

703. m 

 

rexistros. ou informal. participa en conversas informais. 

 

709. C
SIEE 

710. b 

711. d 

712. e 

713. B1.10. Aplicación 
dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecemento en 
exposicións orais propias e 
alleas das dificultades 
expresivas. 

714. B1.10. Aplicar os 
coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer, 
en exposicións orais propias 
e alleas, as dificultades 
expresivas. 

715. LGB1.10.1. Recoñece en 
exposicións propias e alleas as 
dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
e entoación inadecuada), e 
identifica interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 

716. C
AA 

717. C
CL 

718. LGB1.10.2. Deseña 
estratexias para mellorar e 
progresar de xeito autónomo. 

 

719. C
AA 

720. e 721. B1.11. Participación 
nas producións orais cunha 
fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia 
e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela.  

722. B1.11. Participar 
oralmente cunha fonética e 
prosodia correcta, valorar 
esta pronuncia e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

723. LGB1.11.1. Recoñece a 
emisión dunha pronuncia galega 
correcta, identifica os erros na 
produción oral allea e produce 
discursos orais que respectan as 
regras prosódicas e fonéticas da 
lingua galega.  

 

724. C
CL 

725. C
AA 

726. LGB1.11.2. Recoñece e 
rexeita argumentadamente os 
prexuízos que se poidan asociar 
á pronuncia propia da lingua 
galega. 

 

727. C
CL 

728. C
SC 

729. LGB1.11.3. Usa, se a 
posúe, a variante dialectal propia 
e asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 

730. C
CL 

731. C
SC 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

732. b 

733. d 

734. f 

735. h 

736. B2.1. Comprensión 
e produción de textos 
propios dos ámbitos 
educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e 
pragmáticos. 

737. B2.1. Aplicar 
estratexias e coñecementos 
lingüísticos, 
sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar 
e producir textos propios 
dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

738. LGB2.1.1. Sintetiza as 
ideas fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 

739.  

740. C
CL 

741. C
CA 

742. LGB2.1.2. Interpreta o 
sentido global e identifica a 
intención comunicativa do emisor 
en textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 

 

743. C
CL 

744. LGB2.1.3. Diferencia as 
ideas principais e as secundarias 
e sintetiza o contido de textos 

745. C
CL 
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   Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

expositivos e argumentativos de 
distintos ámbitos. 

 

  

746. d 

747. f 

748. h 

749. B2.4. Análise e 
comentario de textos 
expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

750. B2.4. Analizar e 
comentar textos 
argumentativos e 
expositivos propios dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

751. LGB2.4.1. Describe os 
trazos morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-textuais 
de textos expositivos e 
argumentativos. 

 

752. C
CL 

753. LGB2.4.2. Recoñece e 
explica a función no texto dos 
distintos procedementos de cita: 
estilo directo, estilo indirecto, 
estilo indirecto libre e cita 
encuberta. 

 

754. C
CL 

755. b 

756. f 

757. h 

758. B2.6. Descrición 
das propiedades do texto e 
análise, nas producións 
propias e alleas, dos 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión. 

759. B2.6. Describir as 
propiedades do texto e 
analizar os procedementos 
lingüísticos básicos de 
adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións 
propias e alleas. 

760. LGB2.6.1. Recoñece, 
describe e utiliza recursos de 
cohesión gramaticais e léxico-
semánticos. 

 

761. C
CL 

762. C
AA 

763. LGB2.6.2. Describe os 
tipos de rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 

 

764. C
CL 

765. C
AA 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua    

766. e 767. B3.1. Pronuncia 
correcta dos fonemas 
propios do galego e das 
transformacións fonéticas 
que se dan nas palabras ao 
longo da cadea falada. 

768. B3.1. Definir e 
identificar os fonemas da 
lingua galega e recoñecer a 
importancia e o valor das 
normas fonéticas como 
medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 

769. LGB3.1.1. Define e 
identifica os fonemas vocálicos e 
consonánticos da lingua galega. 

 

770. C
CL 

771. C
AA 

772. C
CEC 

 

  

773. d 

774. e 

775. B3.2. Coñecemento 
e explicación das 
variedades dialectais de 
Galicia. 

776. B3.2. Coñecer as 
variedades dialectais, 
recoñecer e explicar os seus 
trazos característicos en 
manifestacións orais e 
escritas e valorar a 
diversidade lingüística como 
parte do patrimonio cultural. 

777. LGB3.2.1. Explica as 
principais variedades dialectais e 
valora a diversidade lingüística 
como parte de noso patrimonio 
cultural. 

 

778. C
CL 

779. C
CEC 

780. e 781. B3.3. Análise e 
explicación do léxico e dos 
seus procedementos de 
formación. 

782. B3.3. Recoñecer e 
explicar o proceso de 
formación das palabras e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos para a mellora, 
comprensión e 
enriquecemento do 

783. LGB3.3.1. Explica  os 
procedementos de formación  
das palabras.  

 

784. C
CL 

785. C
AA 

786. LGB3.3.2. Recoñece e 
explica os tipos de morfemas así 

787. C
AA 
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   Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

vocabulario activo. como a análise morfolóxica. 

 

788. LGB3.3.3. Recoñece, 
analiza e explica a estrutura 
morfolóxica. 

789. C
AA 

790. e 791. B3.4. Observación, 
reflexión e explicación das 
unidades e funcións 
sintácticas. 

792. B3.4. Observar, 
reflexionar e explicar as 
distintas unidades e función 
sintácticas e aplicar os 
coñecementos sobre análise 
sintáctica na produción de 
textos. 

793. LGB3.4.1. Recoñece as 
diferentes estruturas sintácticas, 
explica as relacións que se 
establecen e emprega a 
terminoloxía axeitada. 

 

794. C
AA 

795. e 796. B3.5. Reflexión e 
explicación das relacións e 
unidades semánticas. 

797. B3.5. Reflexionar e 
explicar as relacións e 
unidades semánticas. 

798. LGB3.5.1. Identifica e 
explica as relacións e unidades 
semánticas. 

 

799. C
CL 

800. C
AA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  

801. h 

802. p 

803. B4.3. Construción 
da variante estándar da 
lingua galega.  

 

   

.  

804. p 805. B4.5. Historia da 
lingua: galego moderno 
(desde 1916 ata 1978); 
contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e 
características lingüísticas. 

806. B4.3. Distinguir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno desde 1916 ata 
1936 (non se viu ata 1978), 
describir o seu contexto e 
identificalo en textos 

 

807. LGB4.3.1. Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno 
(desde 1916 ata 1936). 

 

808. C
CL 

  

  

  

  

809. p  810. B4.5. Elaborar unha 
descrición esquemática na 
que se detallen as 
diferentes etapas da historia 
da lingua galega e as súas 
principais características. 

 

811. LGB4.5.1. Elabora unha 
descrición esquemática na que 
se detallen as diferentes etapas 
da historia da lingua galega e as 
súas principais características. 

 

812. C
CL 

813. p     

 Bloque 5. Educación literaria   

814. e 

815. n 

816. B5.1. Literatura 
galega de 1916 a 1936: 

– Poesía: autores/as de 
Vangarda e outros/as 
autores/as. 

–  817. LGB5.1.1. Identifica, analiza e 
describe a poesía galega de 1916 
a 1936: autores/as de Vangarda 
e outros/as autores/as. 

 

818. C
CL 
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   Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

– Prosa: autores/as das 
Irmandades, o Grupo Nós 
(narrativa e ensaio) e 
outros/as autores/as. 

– Teatro: autores/as das 
Irmandades, Vangardas e 
Grupo Nós. 

 

 

819. LGB5.1.2. Identifica, analiza e 
describe a prosa galega de 1916 
a 1936: autores/as das 
Irmandades, o Grupo Nós 
(narrativa e ensaio) e outros/as 
autores/as. 

 

820. C
CL 

821. LGB5.1.3. Identifica, analiza e 
describe o teatro galego de 1916 
a 1936: autores/as das 
Irmandades, Vangardas e Grupo 
Nós. 

 

822. C
CL 

823. e 

824. d 

825. n 

826. B5.2. Lectura e 
comentario de textos 
significativos da literatura 
galega de 1916 a 1936, 
identificación das súas 
características temáticas e 
formais e relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

827. B5.2. Ler e 
comentar textos 
significativos da literatura 
galega de 1916 a 1936, 
identificar as súas 
características temáticas e 
formais e poñelas en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

828. LGB5.2.1. Le e comenta textos 
representativos da poesía galega 
de 1916 a 1936, caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 

829. C
CL 

830. LGB5.2.2. Le e comenta textos 
representativos da prosa galega 
de 1916 a 1936, caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 

831. C
CL 

832. LGB5.2.3. Le e comenta textos 
representativos do teatro galego 
de 1916 a 1936, caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

. 

 

833. C
CL 

834. e 

835. n 

836. B5.3. Literatura 
galega entre 1936 e 1975: 

– Poesía: produción bélica 
e autores/as do exilio. A 
Xeración de 1936, a 
Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas 
Minervais. 

– Prosa: produción bélica e 
autores/as do exilio. Os 
renovadores da prosa: 
Ánxel Fole, Eduardo 
Blanco-Amor, Álvaro 

837. B5.3. Identificar, 
analizar e describir a 
literatura galega entre 1936 
e 1975: 

– Poesía: produción bélica 
e autores/as do exilio. A 
Xeración de 1936, a 
Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas 
Minervais. 

– Prosa: produción bélica e 
autores/as do exilio. Os 
renovadores da prosa: 

838. LGB5.3.1. Identifica, 
analiza e describe a poesía 
galega entre 1936 e 1975: 
produción bélica e autores/as do 
exilio, a Xeración de 1936, a 
Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas Minervais. 

 

839. C
CL 

840. LGB5.3.2. Identifica, analiza e 
describe a prosa galega entre 
1936 e 1975: produción bélica e 
os autores do exilio, os 
renovadores da prosa (Ánxel 

841. C
CL 
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   Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas. A Nova Narrativa 
Galega. Autores/as dos 
primeiros 70. 

– Teatro: o teatro do exilio, 
a Xeración dos 50 e o 
Grupo de Ribadavia. 

Ánxel Fole, Eduardo 
Blanco-Amor, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas. A Nova Narrativa 
Galega. Autores/as dos 
primeiros 70. 

– Teatro: o teatro do exilio, 
a Xeración dos 50 e o 
Grupo de Ribadavia. 

Fole, Eduardo Blanco-Amor, 
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas) así como A Nova Narrativa 
Galega e autores/as dos 
primeiros 70. 

 

 

842. LGB5.3.3. Identifica, analiza e 
describe a prosa galega entre 
1936 e 1975: produción bélica e 
os autores do exilio, os 
renovadores da prosa (Ánxel 
Fole, Eduardo Blanco-Amor, 
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas) así como A Nova Narrativa 
Galega e autores/as dos 
primeiros 70. 

. 

 

843. C
CL 

844. e 

845. d 

846. n 

847. B5.4. Lectura e 
comentario de textos 
significativos da literatura 
galega de 1936 a 1975, 
identificación das súas 
características temáticas e 
formais e relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

848. B5.4. Ler e 
comentar textos 
significativos da literatura 
galega de 1936 a 1975, 
identificar as súas 
características temáticas e 
formais e poñelas en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

849. LGB5.4.1. Le e comenta textos 
representativos da poesía galega 
de 1936 a 1975, caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

. 

 

 

 

850. C
CL 

851. LGB5.4.1. Le e comenta textos 
representativos da poesía galega 
de 1936 a 1975, caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

. 

 

852. C
CL 

853. e 

854. n 

855. B5.7. Análise e 
comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, 
cando menos dunha obra 
completa de cada un dos 
períodos literarios referidos. 

856. B5.7. Analizar e 
comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa de cada un dos 
períodos literarios referidos, 
ata 1975 

 

857. LGB5.7.1. Analiza e 
comenta, a través de probas 
escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa de 
cada un dos períodos literarios 
referidos (ata 1975) 

 

858. C
CL 
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2. Avaliación e cualificación. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

Procedementos e instrumentos de aval.:  

Instrumentos: - Probas obxectivas e traballo realizado durante a primeira e a segunda 

avaliación. - Traballo realizado durante o terceiro trimestre. -  

Procedementos de avaliación: 

Actividades e probas, fundamentalmente escritas, realizadas no 1º e 2º trimestre. 

Seguimento de actividades on line no 3º trimestre. 

 

Cualificación: 

Tal e como se indica no punto 7. Avaliación, promoción e titulación das Instrucións do 

27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 

académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, a 

cualificación final de curso obterase mediante a media das notas da 1ª e a 2ª 

avaliación e o traballo realizado polo alumnado na 3ª avaliación (de ser positivo), 

poderá aumentar, nunca baixar, a nota media do alumnado entre 1-2 puntos. 

Alumnos con avaliacións pendentes:  

Pasaránselles actividades de recuperación durante o 3º trimestre para que recuperen a 

materia(estas aparecen detalladas no seguinte punto: actividades de recuperación), en 

relación ós estándares de aprendizaxe traballados na 1ª e 2ª avaliación. A nota máxima 

de recuperación será un 5. Se non  as realizan e entregan nos prazos indicados, non 

superarán a avaliación. Os alumnos que non acaden unha cualificación de 5, 

examinaranse en setembro dos estándares de aprendizaxe traballados na 1ª e 2ª 

avaliación 

 

 

 

PROBA EXTRAORDINARIA SETEMBRO 

O alumnado realizará unha proba escrita con contidos da 1ª e 2ª avaliación, menos os 

temas teóricos do 3º trimestre. As  preguntas seguirán  o modelo das probas de ABAU  

segundo foron realizando ó longo do curso. .No mes de xuño concretaranse estas 

medidas de cara á proba extraordinaria de setembro. 
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ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE 

Non hai alumnos con materia pendente. 

 

3. Metodoloxía e actividades 3º trimestre. 

 3.1. Actividades: 

 Ampliación: temas teóricos de literatura (4 en total) e sociolingüística (2 en 

total). 

Reforzo: realización de probas e preguntas  tipo ABAU., corrixidas individualmente. 

Recuperación: actividades 1ª e 2ª ava.  para os alumnos/as con algunha avaliación 

pendente, agás os  temas engadidos na 3ª ava. A súa realización nos termos que esixa o 

docente así como a súa entrega en prazo será condición imprescindible para a 

recuperación da 1ª e 2ª ava. 

 3.2. Metodoloxía:  

 

Para a relación co alumnado utilízase o correo electrónico, tanto para a resolución de 

dúbidas como a como a corrección e seguimento individual de cada alumno/a. Para a 

exposición  e explicación das actividades que teñen que realizar envíaselles un correo a 

todo o grupo. A comunicación funciona perfectamente. Tamén poderán facer uso da 

aula virtual para consultar determinados contidos. 

Non hai ningún alumno sen conectividade,  pois todo o alumnado conta, como mínimo, 

con dispositivo móbil. 

 3.3. Materiais e recursos: 

Libro de texto, dicionario electrónico, páxinas web., temas en formato electrónico. 

 

4. Información e publicidade. 

Información ó alumnado vía correo electrónico, sobre todo a aqueles que teñen 

avaliacións pendentes. Publicación páx. Web do centro. 
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ADAPTACIÓNS CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS 

ACIS profesora Isabel Tomé 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

A maior parte dos contidos dos diferentes bloques foron tratados durante a primeira e segunda 

avaliación. Destácanse en amarelo aqueles que estaban programados máis especificamente 

para a terceira e non será posible traballar ao longo deste trimestre, por dar maior prioridade ao 

reforzo, ampliación e recuperación dos anteriores. 

 

ACI 5º de primaria LINGUA GALEGA 

Curso académico: 2019/2020 

Profesora: Isabel Tomé Freire 

 

 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

 a 

 e 

 

 B1.1. Comprensión 

de textos orais 

procedentes da 

radio, da televisión 

ou da internet, con 

especial incidencia 

na noticia, na 

entrevista, na 

reportaxe infantil e 

nos debates de 

actualidade, para 

obter información 

xeral sobre feitos e 

acontecementos 

que resulten 

significativos e 

distinguindo, de 

maneira xeral, 

información de 

opinión e 

 

 B1.1. 

Comprende

r textos 

orais 

sinxelos 

procedentes 

da radio, da 

televisión 

ou da 

internet, 

identificand

o os 

aspectos 

xerais máis 

relevantes 

así como as 

intencións, 

valores e 

opinións 

explícitos. 

 

 LGB1.1.1. 

Comprende as 

ideas principais 

dun texto oral 

sinxelo, 

procedentes da 

radio, da 

televisión ou de 

internet, 

identifica o 

tema e elabora 

un resumo. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB1.1.2. 

Comprende o 

significado 

literal e 

inferencial dun 

 

 CCL 

 CSC 
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elaboración dun 

resumo. 

texto oral 

sinxelo, 

distinguindo, de 

maneira xeral, 

información de 

opinión. 

 

 b 

 d 

 e 

 i 

 

 B1.2.Valoración dos 

medios de 

comunicación social 

como instrumento 

de aprendizaxe. 

 B1.3. Uso de 

documentos 

audiovisuais como 

medio de obter, 

identificar, 

seleccionar, 

clasificar, con 

progresiva 

autonomía 

informacións 

relevantes para 

aprender. 

 

 B1.2. 

Valorar e 

utilizar os 

documentos 

audiovisuais 

dos medios 

de 

comunicaci

ón como 

instrumento 

de 

aprendizaxe

. 

 

 LGB1.2.1. 

Accede a 

documentos 

audiovisuais e 

dixitais, para 

obter, 

seleccionar e 

clasificar, con 

certa 

autonomía, a 

información 

relevante e 

necesaria para 

realizar 

traballos ou 

completar 

información, 

valorando os 

medios de 

comunicación 

como 

instrumento de 

aprendizaxe. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 

 LGB1.2.2. 

Elabora textos 

orais sinxelos 

imitando 

modelos de 

calquera medio 

de 

comunicación. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 

 a 

 b 

 c 

 e 

 o 

 

 B1.4. Interpretación 

elemental en textos 

orais da retranca, 

da ironía e de 

dobres sentidos. 

 

 B1.3. 

Interpretar 

correctame

nte a 

retranca, a 

ironía e os 

dobres 

sentidos, en 

situacións 

 

 LGB1.3.1. 

Interpreta en 

producións 

orais a 

retranca, a 

ironía e os 

dobres 

sentidos. 

 

 CCL 
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de 

comunicaci

ón nas que 

estes 

resulten 

bastante 

evidentes. 

 

 a 

 b 

 c 

 e 

 o 

 

 

 

 

 

 B1.5. Comprensión 

e produción de 

textos orais breves 

para aprender e 

para informarse, 

tanto os creados 

con finalidade 

didáctica como os 

de uso cotián, de 

carácter informal 

(conversas entre 

iguais e no equipo 

de traballo) e dun 

maior grao de 

formalización 

(exposicións da 

clase, entrevistas 

ou debates). 

 

 B1.4. 

Comprende

r e producir 

textos orais 

propios do 

uso cotián 

ou do 

ámbito 

académico. 

 

 LGB1.4.1. 

Participa 

axeitadamente 

nunha 

conversa entre 

iguais, 

comprendendo 

o que di o 

interlocutor e 

intervindo coas 

propostas 

propias. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSEIEE 

 

 LGB1.4.2. 

Sigue unha 

exposición da 

clase e extrae, 

de xeito global, 

as ideas máis 

destacadas. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB1.4.3. 

Iníciase na 

elaboración de 

pequenas 

exposicións 

orais na aula 

adecuando o 

discurso ás 

diferentes 

necesidades 

comunicativas 

(narrar, 

describir e 

expoñer), 

utilizando o 

dicionario se é 

preciso. 

 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 
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 LGB1.4.4. 

Participa 

activamente no 

traballo en 

grupo, así 

como nos 

debates. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 

 LGB1.4.5. 

Identifica o 

grao de 

formalidade da 

situación de 

comunicación e 

axusta a este a 

súa produción. 

 

 CCL 

 

 a 

 c 

 e 

 

 B1.6. Actitude de 

escoita adecuada 

ante situacións 

comunicativas 

(tolerancia ás 

opinións, escoita 

atenta, respecto 

das de quen fala 

sen interrupcións 

inadecuadas). 

 

 B1.5. 

Manter 

unha 

actitude de 

escoita 

activa, 

respectando 

as opinións 

dos e das 

demais. 

 

 LGB1.5.1. 

Atende as 

intervencións 

dos e das 

demais en 

actos de fala 

orais, sen 

interromper. 

 

 CCL 

 CSC 

 

 LGB1.5.2. 

Respecta as 

opinións dos e 

das demais. 

 

 CCL 

 CSC 

 

 a 

 c 

 d 

 e 

 

 B1.7. Participación 

e cooperación nas 

situacións 

comunicativas de 

relación social 

especialmente as 

destinadas a 

favorecer a 

convivencia 

(debates, 

exposicións curtas, 

conversas, 

expresións 

espontáneas, 

asembleas, 

 

 B1.6. 

Participar 

nas 

diversas 

situacións 

de 

intercambio 

oral que se 

producen 

na aula 

amosando 

valoración e 

respecto 

polas 

normas que 

 

 LGB1.6.1. 

Respecta as 

quendas de 

palabra nos 

intercambios 

orais. 

 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 

 LGB1.6.2. 

Respecta as 

opinións das 

persoas 

participantes 

nos 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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narracións orais, 

entrevistas) con 

valoración e 

respecto das 

normas que rexen a 

interacción oral 

(quendas de 

palabra, roles 

diversos no 

intercambio, 

respecto ás 

opinións das 

demais persoas, ton 

de voz, posturas e 

xestos adecuados). 

rexen a 

interacción 

oral. 

intercambios 

orais e é 

consciente da 

posibilidade de 

empregar a 

lingua galega 

en calquera 

intercambio 

oral dentro da 

escola ou fóra 

dela.  

 

 LGB1.6.3. 

Emprega unha 

postura e 

xestualidade 

adaptada ao 

discurso, para 

reforzalo e 

facilitar a súa 

comprensión. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 LGB1.6.4. 

Exprésase 

cunha 

pronuncia e 

dicción 

correctas: 

articulación, 

ritmo, 

entoación e 

volume. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 LGB1.6.5. 

Participa na 

conversa 

formulando e 

contestando 

preguntas. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 

 a 

 b 

 e 

 

 B1.8. Uso de 

estratexias 

elementais para 

comprender e facer 

comprender as 

mensaxes orais: 

 

 B1.7. 

Amosar 

interese por 

expresarse 

en público 

coherentem

 

 LGB1.7.1. 

Planifica e 

elabora un 

discurso oral 

coherente, sen 

contradicións 

 

 CCL 

 CAA 
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fluidez, claridade, 

orde, léxico 

apropiado, 

pronuncia correcta, 

ton de voz, 

entoación, 

xestualidade, 

incorporación das 

intervencións das 

demais persoas e 

formulación de 

preguntas 

coherentes. 

ente, sen 

contradición

s, sen 

repeticións 

innecesaria

s e usando 

nexos 

adecuados. 

nin repeticións 

innecesarias, 

utilizando un 

vocabulario 

adecuado á 

súa idade. 

 

 LGB1.7.2. 

Elabora un 

discurso oral 

cohesivo, 

utilizando 

nexos básicos 

adecuados. 

 

 CCL 

 

 LGB1.7.3. 

Emprega o 

rexistro 

lingüístico 

(formal ou 

informal) 

adecuado a 

cada contexto. 

 

 CCL 

 CSC 

 

 LGB1.7.4. 

Amosa un 

discurso oral 

fluído, claro, 

cunha 

pronuncia e 

entoación 

axeitada e 

propia da 

lingua galega. 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 b 

 e 

 i 

 

 B1.9. Produción de 

textos orais sinxelos 

propios dos medios 

de comunicación 

social mediante 

simulación para 

ofrecer e compartir 

información. 

 

 B1.8. 

Elaborar 

textos orais 

sinxelos 

propios dos 

medios de 

comunicaci

ón. 

 

 LGB1.8.1. 

Elabora textos 

sinxelos 

propios dos 

medios de 

comunicación. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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 d 

 e 

 B1.10. Utilización 

de estratexias para 

potenciar a 

expresividade das 

mensaxes orais 

(miradas e posturas 

corporais). 

 B1.9. 

Reforzar a 

eficacia 

comunicativ

a das súas 

mensaxes 

orais, coa 

utilización 

de 

elementos 

propios da 

linguaxe 

non verbal. 

 LGB1.9.1. 

Utiliza a 

expresividade 

corporal: 

miradas e 

postura 

corporal para 

reforzar o 

sentido das 

súas 

producións 

orais. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 

 b 

 d 

 e 

 

 B1.11. Actitude de 

cooperación e de 

respecto en 

situacións de 

aprendizaxe 

compartida. 

 

 B1.10. 

Amosar 

respecto e 

cooperación 

nas 

situacións 

de 

aprendizaxe 

en grupo. 

 

 LGB1.10.1. 

Amosa 

respecto ás 

ideas dos e das 

demais e 

contribúe ao 

traballo en 

grupo. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 e 

 o 

 

 B1.12. Interese por 

expresarse 

oralmente coa 

pronuncia e coa 

entoación 

adecuadas. 

 

 B1.11. 

Interesarse 

por amosar 

unha 

pronuncia e 

entoación 

adecuadas. 

 

 LGB1.11.1. 

Interésase por 

expresarse 

oralmente coa 

pronuncia e 

entoación 

adecuada a 

cada acto 

comunicativo. 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

 

 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B1.13. Uso, de 

maneira xeral, 

dunha linguaxe non 

discriminatoria e 

respectuosa coas 

diferenzas. 

 

 B1.12. 

Usar, de 

maneira 

xeral, unha 

linguaxe 

non 

discriminato

ria e 

respectuosa 

coas 

diferenzas. 

 

 LGB1.12.1. 

Usa, de 

maneira xeral, 

unha linguaxe 

non sexista. 

 

 CCL 

 CSC 

 

 LGB1.12.2. 

Usa, de 

maneira xeral, 

unha linguaxe 

respectuosa 

coas 

 

 CCL 

 CSC 
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diferenzas. 

 

 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B1.14. 

Recoñecemento e 

valoración, de 

maneira global, das 

diferenzas dialectais 

orais da lingua 

galega, como 

elemento 

enriquecedor da 

lingua. 

 

 B1.13. 

Recoñecer, 

de maneira 

global, e 

valorar as 

diferenzas 

dialectais 

orais da 

lingua 

galega. 

 

 LGB1.13.1. 

Recoñece 

textos orais 

sinxelos 

pertencentes a 

diferentes 

variedades 

dialectais moi 

evidentes da 

lingua galega. 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 LGB1.13.2. 

Valora as 

diferenzas 

dialectais orais 

da lingua 

galega como 

un símbolo de 

riqueza 

lingüística e 

cultural e o 

estándar como 

variante 

unificadora. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B1.15. Identificación 

da lingua galega con 

calquera contexto de 

uso oral da lingua: en 

diferentes ámbitos 

profesionais 

(sanidade, educación, 

medios de 

comunicación...) e en 

conversas con 

persoas coñecidas ou 

descoñecidas. 

 

 B1.14. 

Identificar a 

lingua 

galega con 

calquera 

contexto de 

uso oral. 

 

 LGB1.14.1. 

Identifica a 

lingua galega 

oral con 

calquera 

contexto 

profesional: 

sanidade, 

educación, 

medios de 

comunicación... 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 LGB1.14.2. 

Recoñece a 

validez da 

lingua galega 

para conversas 

con persoas 

coñecidas ou 

 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 
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descoñecidas. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

 b 

 e 

 i 

 j 

 o 

 

 B2.1. Comprensión 

da información 

relevante en textos 

das situacións 

cotiás de relación 

social: 

correspondencia, 

normas, programas 

de actividades, 

convocatorias. 

 B2.2. Comprensión 

de textos sinxelos 

procedentes dos 

medios de 

comunicación social 

(incluídas webs 

infantís e xuvenís) 

con especial 

incidencia na noticia 

e na entrevista para 

obter información 

xeral, localizando 

informacións 

destacadas. 

 B2.3. Comprensión 

de textos sinxelos 

do ámbito escolar 

en soporte papel ou 

dixital para 

aprender e para 

informarse, tanto os 

producidos con 

finalidade didáctica 

como os de uso 

social (folletos 

informativos ou 

publicitarios, 

prensa, programas, 

fragmentos 

literarios). 

 

 B2.1. 

Comprende

r, buscar, 

localizar e 

seleccionar 

información 

explícita en 

textos 

escritos de 

soportes 

variados 

(webs 

infantís, 

libros, 

carteis) e 

iniciar a 

realización 

de 

inferencias 

para 

determinar 

intencións e 

dobres 

sentidos 

bastante 

evidentes. 

 

 LGB2.1.1. 

Comprende a 

información 

relevante de 

textos 

procedentes 

dos medios de 

comunicación 

social ou 

propios de 

situacións 

cotiás. 

 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 

 LGB2.1.2. 

Identifica as 

ideas principais 

e secundarias 

dun texto 

(narrativo, 

descritivo e 

expositivo). 

 

 CCL 

 

 LGB2.1.3. 

Busca, localiza 

e selecciona 

información 

concreta dun 

texto sinxelo, 

deducindo o 

significado de 

palabras e 

expresións polo 

contexto. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 LGB2.1.4. 

Interpreta, 

personificación

s, hipérboles, 

ironías e 

dobres sentidos 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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en textos. 

 

 LGB2.1.5. 

Identifica a 

estrutura dun 

texto e 

recoñece 

algúns 

mecanismos de 

cohesión 

(repeticións, 

sinónimos, 

anáforas). 

 

 CCL 

 

 LGB2.1.6. 

Identifica o 

punto de vista 

do autor ou 

autora e 

diferencia, de 

maneira xeral, 

información, 

opinión e 

publicidade de 

carácter 

bastante 

evidente. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB2.1.7. 

Emprega o 

dicionario para 

resolver as 

dúbidas de 

vocabulario que 

atopa nos 

textos. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 LGB2.1.8. Fai 

unha lectura 

rápida, 

selectiva ou 

integral en 

función das 

necesidades de 

cada momento. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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 b 

 e 

 

 B2.4. Integración de 

coñecementos e de 

informacións 

procedentes de 

diferentes soportes 

para aprender, 

identificando e 

interpretando, con 

especial atención 

os datos que se 

transmiten mediante 

gráficos, esquemas 

e ilustracións. 

 

 B2.2. 

Interpretar e 

comprender

, de 

maneira 

xeral, a 

información 

procedente 

de gráficos, 

esquemas 

sinxelos e 

ilustracións 

redundante

s. 

 

 LGB2.2.1. 

Interpreta e 

comprende, de 

maneira xeral, 

a información 

de gráficos, 

esquemas 

sinxelos e 

ilustracións 

redundantes, 

relacionándoa 

co contido do 

texto que 

acompaña. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CMCT 

 

 b 

 e 

 

 B2.5. Subliñado, 

esquematización e 

resumo da 

información 

relevante dun texto 

sinxelo. 

 

 B2.3. 

Realizar o 

subliñado 

das ideas 

principais 

dun texto 

sinxelo, e 

esquematiz

ar e resumir 

o seu 

contido. 

 

 LGB2.3.1. 

Realiza o 

subliñado das 

ideas principais 

dun texto 

sinxelo. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB2.3.2. 

Esquematiza 

as ideas dun 

texto sinxelo, 

indicando as 

ideas principais 

e secundarias. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB2.3.3. 

Realiza o 

resumo dun 

texto sinxelo. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 b 

 e 

 

 B2.6. Uso de certas 

estratexias de 

control do proceso 

lector (anticipación, 

formulación de 

hipóteses, 

relectura...). 

 

 B2.4. 

Utilizar 

certas 

estratexias 

para 

mellorar a 

lectura.  

 

 LGB2.4.1. 

Deduce o 

posible contido 

dun texto 

sinxelo antes 

de lelo, 

axudándose do 

título e as 

ilustracións. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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 LGB2.4.2. Relé 

un texto e 

marca as 

palabras clave 

para acadar a 

comprensión 

integral, cando 

é preciso. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 b 

 e 

 i 

 

 B2.7. Uso dirixido 

das tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

a localización, 

selección, 

interpretación e 

organización da 

información. 

 

 B2.5. 

Utilizar as 

tecnoloxías 

da 

información 

para tratar a 

información 

nun texto 

sinxelo. 

 

 LGB2.5.1. 

Utiliza as 

tecnoloxías da 

información 

para localizar e 

seleccionar a 

información 

nun texto 

sinxelo 

adecuado á 

súa idade. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 

 LGB2.5.2. 

Utiliza as 

tecnoloxías da 

información 

para organizar 

a información 

dun texto 

sinxelo 

adecuado á 

súa idade.  

 

 CCL 

 CD 

 

 LGB2.5.3. 

Utiliza 

dicionarios 

dixitais para 

interpretar a 

información 

dun texto. 

 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 

 b 

 e 

 o 

 

 B2.8. Realización 

de diferentes tipos 

de lectura: de 

investigación, de 

 

 B2.6. 

Realizar 

diferentes 

tipos de 

 

 LGB2.6.1. 

Realiza 

diferentes tipos 

de lectura en 

 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 
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aprendizaxe, de 

gozo persoal, de 

resolución de 

problemas. 

lectura. función de cada 

texto: de 

investigación, 

de 

aprendizaxe, 

de gozo 

persoal ou de 

resolución de 

problemas.  

 

 a 

 b 

 e 

 

 B2.9. Lectura 

expresiva de textos 

literarios e non 

literarios, de 

diferente tipoloxía 

textual. 

 B2.10. 

Dramatización e 

lectura dramatizada 

de textos literarios e 

non literarios. 

 

 B2.7. Ler 

expresivam

ente textos 

de diversa 

tipoloxía 

(dramatizan

do cando é 

preciso) con 

fluidez e 

precisión, 

atendendo 

á dicción, 

entoación, 

intensidade 

de voz, 

ritmo e 

velocidade, 

adecuados 

ás diversas 

situacións 

funcionais 

da lectura 

en voz alta 

(ler para 

que alguén 

goce 

escoitando, 

ler para dar 

a coñecer 

un texto 

descoñecid

o, ler para 

compartir 

información 

que se 

acaba de 

localizar) 

facendo 

participar a 

audiencia 

da súa 

interpretació

n.  

 

 LGB2.7.1. 

Descodifica con 

precisión e 

rapidez as 

palabras. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB2.7.2. Le 

textos en voz 

alta con fluidez 

e precisión. 

 

 CCL 

 

 LGB2.7.3. Le 

textos en voz 

alta con ritmo, 

velocidade e 

ton da voz 

adecuados. 

 

 CCL 

 

 LGB2.7.4. Le 

en voz alta 

adaptándose 

ao interese do 

auditorio: gozar 

escoitando, 

obter nova 

información... 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 

 LGB2.7.5. Fai 

lecturas 

dramatizadas 

de textos. 

 

 CCL 

 CSC 
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 a 

 b 

 e 

 i 

 

 B2.11. Uso da 

biblioteca de aula e 

do centro, 

amosando certo 

coñecemento da 

súa organización 

(catalogación, 

funcionamento) e 

participación en 

actividades literarias 

e na elaboración de 

propostas. 

 B2.12. Comezo no 

uso das bibliotecas, 

incluíndo as virtuais, 

de xeito cada vez 

máis autónomo, 

para obter 

información e 

modelos para a 

produción escrita. 

 

 B2.8. Usar 

as 

bibliotecas 

da aula e do 

centro, así 

como as 

virtuais, con 

certa 

autonomía, 

comprende

ndo como 

se organiza 

e 

colaborando 

no seu 

coidado e 

mellora. 

 

 LGB2.8.1. Usa 

a biblioteca de 

aula con certa 

autonomía, 

para obter 

datos e 

informacións, e 

colabora no 

seu coidado e 

mellora. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 

 LGB2.8.2. Usa 

a biblioteca de 

centro con 

certa 

autonomía,para 

obter datos e 

informacións, e 

colabora no 

seu coidado e 

mellora. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 

 LGB2.8.3. Usa 

as bibliotecas 

virtuais, para 

obter datos e 

informacións, 

con certa 

autonomía. 

 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 

 a 

 b 

 e 

 

 B2.13. Mantemento 

adecuado e 

ampliación da 

biblioteca persoal. 

 

 B2.9. Ter 

interese por 

ter unha 

biblioteca 

propia, 

física ou 

virtual. 

 

 LGB2.9.1. 

Amosa interese 

pola 

conservación e 

organización 

dos seus libros 

físicos e/ou 

virtuais. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 

 a 

 b 

 e 

 

 B2.14. Interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e como 

medio de 

 

 B2.10. 

Amosar 

interese 

polos textos 

escritos 

 

 LGB2.10.1. 

Amosa interese 

pola lectura 

como fonte de 

aprendizaxe e 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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comunicación de 

experiencias. 
como fonte 

de 

aprendizaxe 

e medio de 

comunicaci

ón.  

medio de 

comunicación. 

 

 a 

 b 

 e 

 m 

 

 B2.15. 

Desenvolvemento 

da autonomía 

lectora, amosando 

capacidade de 

elección de temas e 

de textos e de 

expresión das 

preferencias 

persoais. 

 

 B2.11. 

Amosar 

certa 

autonomía 

lectora e 

capacidade 

de 

selección 

de textos do 

seu 

interese, así 

como ser 

quen de 

expresar 

preferencias

.  

 

 LGB2.11.1. 

Selecciona 

persoalmente 

as lecturas que 

desexa realizar 

e é quen de 

xustificalas en 

función dos 

seus gustos e 

necesidades. 

 

 CCL 

 

 LGB2.11.2. 

Expresa, de 

maneira 

sinxela, 

opinións e 

valoracións 

sobre as 

lecturas feitas. 

 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 

 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B2.16. Análise de 

textos sinxelos 

escritos en 

diferentes 

variedades, 

bastante evidentes, 

da lingua galega. 

 

 B2.12. 

Analizar 

textos 

sinxelos 

escritos en 

diferentes 

variedades 

da lingua 

galega. 

 

 LGB2.12.1. 

Identifica, de 

maneira global, 

as diferenzas 

lingüísticas, 

bastante 

evidentes, das 

variedades da 

lingua galega. 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 LGB2.12.2. 

Valora a 

variedade 

interna da 

lingua como 

símbolo de 

riqueza 

lingüística e 

cultural, así 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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como o 

estándar como 

variante 

unificadora. 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 a 

 b 

 e 

 

 B3.1. Uso, de 

maneira xeral, das 

estratexias de 

planificación, de 

textualización 

(formato, estrutura, 

ortografía e normas 

lingüísticas, 

puntuación, 

coherencia e 

cohesión...) e 

revisión como 

partes do proceso 

escritor. 

 

 B3.1. Usar, 

de maneira 

xeral, as 

estratexias 

de 

planificación

, 

textualizació

n e revisión 

do texto. 

 

 LGB3.1.1. 

Planifica a 

elaboración do 

texto, antes de 

comezar a 

escribir, 

xerando ideas, 

seleccionando 

e estruturando 

a información, 

mediante 

notas, 

esquemas ou 

guións. 

 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 

 LGB3.1.2. 

Elabora o texto 

cunha estrutura 

definida, con 

coherencia e 

cohesionando, 

de maneira 

xeral, os 

enunciados. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 LGB3.1.3. 

Utiliza os 

signos de 

puntuación 

(punto, coma, 

punto e coma, 

dous puntos, 

puntos 

suspensivos, 

signos de 

exclamación e 

interrogación).  

 

 CCL 
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 LGB3.1.4. 

Aplica, de 

maneira xeral, 

a norma 

lingüística: 

ortografía, 

acentuación, 

léxico, 

morfosintaxe e 

usa, 

habitualmente, 

unha linguaxe 

non sexista. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 LGB3.1.5. 

Escribe e 

presenta textos 

propios 

elaborando 

borradores. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 LGB3.1.6. Usa 

o dicionario 

durante a 

elaboración de 

textos. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 a 

 b 

 e 

 i 

 o 

 

 

 

 

 B3.2. Composición 

de textos propios de 

situacións cotiás de 

relación social 

(correspondencia, 

normas, notas, 

invitacións e 

mensaxes curtas) 

de acordo coas 

características 

propias destes 

xéneros. 

 B3.3. Composición 

 

 

 

 

 B3.2. Crear 

textos 

sinxelos de 

diferente 

tipoloxía 

que 

permitan 

narrar, 

describir, 

resumir, 

explicar e 

expoñer 

opinións, 

emocións e 

 

 LGB3.2.1. 

Elabora, en 

diferentes 

soportes, textos 

propios da vida 

cotiá e 

académica, 

imitando 

modelos: cartas 

e correos 

electrónicos, 

mensaxes 

curtas, normas, 

notas e 

invitacións  

 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 

 LGB3.2.2. 

 

 CCL 
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de textos de 

información e de 

opinión sinxelos, 

característicos dos 

medios de 

comunicación 

social, sobre feitos 

e acontecementos 

significativos, con 

especial incidencia 

na noticia, na 

entrevista e no 

comentario breve 

sobre libros ou 

música, en 

situacións reais ou 

simuladas. 

información

s 

relacionada

s con 

situacións 

cotiás e 

aqueles que 

sexan 

característic

os dos 

medios de 

comunicaci

ón. 

Redacta textos 

xornalísticos 

(noticias, 

crónicas, 

reportaxes, 

entrevistas) e 

(anuncios e 

carteis), 

imitando 

modelos 

publicitarios 

moi sinxelos. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 

 LGB3.2.3. Crea 

diferentes tipos 

de textos 

(narrativos, 

expositivos, 

descritivos ou 

argumentativos

) seguindo un 

guión 

establecido e 

adaptando a 

linguaxe ás 

características 

de cada 

xénero. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB3.2.4. 

Escribe textos 

coherentes e 

empregando 

algúns 

elementos 

básicos de 

cohesión, 

usando o 

rexistro 

adecuado. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 LGB3.2.5. 

Resume o 

contido de 

textos sinxelos 

propios do 

ámbito da vida 

persoal ou 

familiar ou dos 

 

 CCL 

 CSC 

 CAA 
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medios de 

comunicación. 

 

 b 

 e 

 

 B3.4. Produción de 

textos relacionados 

co ámbito 

académico para 

obter, organizar e 

comunicar 

información 

(cuestionarios, 

resumos, 

esquemas, 

descricións e 

explicacións). 

 

 B3.3. 

Elaborar 

textos do 

ámbito 

académico 

para obter, 

organizar e 

comunicar 

información. 

 

 LGB3.3.1. 

Elabora textos 

escritos propios 

do ámbito 

académico 

(cuestionarios, 

resumos, 

descricións, 

explicacións...) 

para obter, 

organizar e 

comunicar 

información. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 a 

 b 

 e 

 j 

 

 B3.5. Redacción de 

textos breves e 

sinxelos: carteis 

publicitarios, 

anuncios, cómics, 

poemas, cancións e 

anécdotas. 

 

 B3.4. 

Elaborar 

textos 

breves e 

sinxelos con 

creatividade

. 

 

 LGB3.4.1. 

Elabora textos 

sinxelos que 

combinan a 

linguaxe verbal 

e non verbal: 

carteis 

publicitarios, 

anuncios, 

cómic, contos, 

poemas, 

cancións e 

anécdotas. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 

 LGB3.4.2. 

Escribe textos 

sinxelos de 

carácter 

creativo. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 LGB3.4.3. 

Aprecio polos 

usos creativos 

da linguaxe. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 

 b 

 d 

 

 B3.6. Uso das TIC, 

con certa 

 

 B3.5. Usar 

as TIC, con 

 

 LGB3.5.1. 

Busca e 

 

 CCL 

 CD 
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 e 

 i 

 j 

autonomía, na 

busca de 

información, o 

tratamento dos 

textos e a 

realización de 

presentacións. 

certa 

autonomía, 

para a 

busca de 

información, 

tratamento 

dos textos e 

realización 

de 

presentació

ns. 

selecciona 

información en 

diferentes 

fontes e 

soportes 

dixitais. 

 CAA 

 CSIEE 

 

 LGB3.5.2. 

Emprega 

procesadores 

de textos con 

certa 

autonomía. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 

 LGB3.5.3. 

Utiliza, 

habitualmente, 

correctores de 

textos. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 

 LGB3.5.4. 

Utiliza as TIC, 

con certa 

autonomía, 

para realizar 

presentacións 

elementais. 

 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 

 b 

 e 

 i 

 j 

 

 B3.7. Utilización de 

elementos gráficos 

e paratextuais para 

facilitar a 

comprensión 

(ilustracións, 

gráficos, táboas e 

tipografía) e 

ilustración creativa 

dos propios textos. 

 

 B3.6. 

Utilizar 

recursos 

gráficos e 

paratextuais 

que faciliten 

a 

comprensió

n dos textos 

e contribúan 

á súa 

ilustración 

creativa. 

 

 LGB3.6.1. Usa 

recursos 

gráficos e 

paratextuais 

para facilitar a 

comprensión 

dos textos e 

ilustralos de 

maneira 

creativa. 

 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 

 a 

 b 

 

 B3.8. Interese polo 

coidado e a 

 

 B3.7. 

Coidar a 

 

 LGB3.7.1. 

Coida a 

 

 CCL 

 CD 
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 e 

 i 

presentación dos 

textos escritos e 

respecto pola 

norma ortográfica. 

 B3.9.Valoración da 

escritura como 

instrumento de 

relación social, de 

obtención e de 

reelaboración da 

información e dos 

coñecementos. 

presentació

n dos 

traballos 

escritos en 

calquera 

soporte e 

valorar a 

lingua 

escrita 

como medio 

de 

comunicaci

ón. 

presentación 

dos textos 

seguindo as 

normas básicas 

de 

presentación 

establecidas: 

marxes, 

disposición no 

papel, limpeza, 

calidade 

caligráfica, 

separación 

entre 

parágrafos, 

interliñado… en 

calquera 

soporte. 

 CAA 

 

 LGB3.7.2. 

Valora a lingua 

escrita como 

medio de 

comunicación. 

 

 CCL 

 CSC 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 e 

 

 B4.1. Uso e 

identificación 

intuitiva da 

terminoloxía 

seguinte nas 

actividades de 

produción e 

interpretación: 

denominación dos 

textos traballados; 

clases de palabras, 

sílaba tónica e 

átona; enunciados: 

frase e oración; 

tipos de enunciado: 

declarativo, 

interrogativo, 

exclamativo, 

imperativo; enlaces: 

preposición; grupo 

de palabras: núcleo 

e complementos; 

 

 B4.1. 

Utilizar 

terminoloxía 

lingüística e 

gramatical 

básica, 

funcionalme

nte, como 

apoio á 

comprensió

n e á 

produción 

de textos, 

así como 

aplicar o 

seu 

coñecement

o no uso da 

lingua. 

 

 LGB4.1.1. 

Recoñece as 

diferentes 

categorías 

gramaticais 

pola súa 

función na 

lingua: 

substantivo, 

artigo, 

pronome, 

adxectivo, 

adverbio, verbo 

e preposición. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB4.1.2. 

Conxuga e usa 

con corrección 

as formas 

verbais 

 

 CCL 

 CAA 



 97 

substantivos, 

artigos e pronomes, 

adxectivo; tempo e 

modo verbal; 

persoa gramatical; 

modo imperativo e 

infinitivo; 

complementos do 

nome e 

complementos do 

verbo: o suxeito. 

persoais e non 

persoais dos 

verbos. 

 

 LGB4.1.3. 

Diferencia as 

sílabas que 

conforman 

cada palabra, 

diferenciando a 

sílaba tónica 

das átonas. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB4.1.4. 

Identifica e 

clasifica os 

diferentes tipos 

de enunciado: 

declarativo, 

interrogativo, 

exclamativo, 

imperativo. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB4.1.5. 

Recoñece as 

oracións 

simples, 

comprende o 

seu significado, 

utiliza 

correctamente 

a concordancia 

de xénero e 

número e 

identifica o 

verbo e os seus 

complementos: 

o suxeito, así 

como os 

complementos 

do nome. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 b 

 e 

 

 B4.2. Coñecemento 

xeral das normas 

ortográficas, 

apreciando o seu 

 

 B4.2. 

Coñecer e 

aplicar, de 

forma xeral, 

 

 LGB4.2.1. 

Aplica 

xeralmente as 

normas de 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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valor social e a 

necesidade de 

cinguirse a elas nos 

escritos. 

 B4.3. Uso de 

procedementos de 

derivación, de 

comparación e de 

contraste para 

xulgar sobre a 

corrección das 

palabras e 

xeneralizar as 

normas 

ortográficas. 

as normas 

ortográficas 

xerais e as 

de 

acentuación 

en 

particular, 

apreciando 

o seu valor 

social e a 

necesidade 

de cinguirse 

a elas. 

acentuación 

xerais e de 

acentuación 

diacrítica e 

aprecia o seu 

valor social e a 

necesidade de 

cinguirse a 

elas. 

 

 LGB4.2.2. 

Coñece e 

utiliza as 

normas 

ortográficas, 

aplicándoas 

nas súas 

producións 

escritas con 

especial 

atención nas 

regras do h, 

b/v, c/cc, s/x, 

ll/i/x. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 e 

 e 

 

 B4.4. Comparación 

de estruturas 

sintácticas diversas 

para observar a súa 

equivalencia 

semántica ou 

posibles alteracións 

do significado. 

 

 B4.3. 

Utilizar 

correctame

nte as 

regras de 

puntuación, 

así como 

unha 

sintaxe 

adecuada 

nas 

producións 

orais e 

escritas. 

 

 LGB4.3.1. 

Emprega con 

corrección os 

signos de 

puntuación, 

facendo unha 

valoración dos 

resultados.  

 

 CCL 

 

 LGB4.3.2. Usa 

unha sintaxe 

adecuada nas 

súas 

producións. 

 

 CCL 

 

 LGB4.3.3. 

Respecta, de 

xeito xeral, as 

normas 

morfosintáctica

s de colocación 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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do pronome 

átono. 

 

 e 

 

 B4.5. Exploración 

das posibilidades 

do uso de diversos 

enlaces entre 

oracións (causa, 

consecuencia, 

finalidade, 

contradición...), así 

como algúns 

elementos de 

cohesión, en 

relación coa 

composición de 

textos.  

 

 B4.4. 

Recoñecer 

e empregar 

os 

conectores 

básicos, así 

como outros 

elementos 

de 

cohesión. 

 

 LGB4.4.1. Usa 

diversos 

conectores 

básicos entre 

oracións: 

causa, 

consecuencia, 

finalidade, 

contradición... 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB4.4.2. 

Recoñece 

determinados 

procesos de 

cohesión nos 

textos: anáfora, 

sinónimos... 

 

 CCL 

 CAA 

 

 e 

 

 B4.6. Identificación, 

en oracións, do 

verbo e os seus 

complementos, 

especialmente o 

suxeito, e do papel 

semántico do 

suxeito (axente, 

paciente e causa). 

 B4.7. 

Transformación de 

oracións sinxelas de 

activa en pasiva, e 

viceversa, para 

mellorar a 

comprensión de 

determinados 

textos. 

 

 B4.5. 

Identificar o 

papel 

semántico 

do suxeito e 

transformar 

oracións 

activas 

sinxelas en 

pasivas, e 

viceversa, 

para 

mellorar a 

comprensió

n e a 

produción 

de textos. 

 

 B4.5.1. 

Identifica, en 

oracións 

sinxelas, o 

papel 

semántico do 

suxeito.. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 B4.5.2. 

Recoñece se a 

oración é activa 

ou pasiva e é 

quen de facer a 

transformación 

dunha noutra. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 e 

 

 B4.8. Práctica do 

paso de estilo 

directo a estilo 

indirecto na 

narración, para 

mellorar a 

 

 B4.6. 

Transformar 

un texto 

narrativo 

sinxelo de 

estilo 

 

 B4.6.1. 

Transforma un 

texto sinxelo 

narrativo de 

estilo directo 

noutro de estilo 

 

 CCL 

 CAA 
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produción de textos. directo 

noutro de 

estilo 

indirecto. 

indirecto. 

 

 b 

 e 

 i 

 

 B4.9. Uso eficaz do 

dicionario, en papel 

ou electrónico, na 

busca da 

ampliación do 

vocabulario e como 

consulta ortográfica 

e gramatical. 

 B4.10. Ampliación 

do vocabulario, 

mediante o traballo 

con palabras 

sinónimas, 

antónimas, 

homónimas, 

polisémicas; 

aumentativos e 

diminutivos, frases 

feitas, siglas e 

abreviaturas.  

 B4.11. Ampliación 

do vocabulario 

mediante os 

procedementos de 

creación de 

palabras: derivación 

(prefixos e sufixos) 

e composición.  

 

 B4.7. 

Ampliar o 

vocabulario 

a partir do 

uso do 

dicionario e 

do traballo e 

reflexión 

sobre as 

palabras 

que 

conforman 

a lingua. 

 

 LGB4.7.1. Usa 

axeitadamente 

o dicionario en 

papel ou dixital 

para buscar 

calquera 

palabra, 

seleccionando 

a acepción 

precisa 

segundo cada 

contexto e 

como consulta 

ortográfica. 

 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 

 LGB4.7.2. 

Recoñece e 

crea palabras 

derivadas 

(prefixación e 

sufixación) e 

compostas, 

identificando e 

formando 

familias de 

palabras. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LGB4.7.3. 

Recoñece e 

usa sinónimos, 

antónimos, 

homónimos, 

palabras 

polisémicas de 

uso frecuente, 

frases feitas, 

siglas e 

abreviaturas. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 a 

 d 

 

 B4.12. 

Coñecemento xeral 

 

 B4.8. 

Coñecer,de 

 

 LGB4.8.1. 

Coñece, de 

 

 CCL 

 CCEC 
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 e 

 h 

 m 

 o 

das características 

relevantes 

(históricas, 

socioculturais...) da 

lingua galega e 

identificación e 

valoración desta 

lingua dentro da 

realidade plurilingüe 

e pluricultural de 

España e de 

Europa. 

xeito xeral, 

as 

característic

as 

relevantes 

da lingua 

galega e 

identificar e 

valorar esta 

lingua 

dentro da 

realidade 

plurilingüe e 

pluricultural 

de España 

e de 

Europa. 

xeito xeral, as 

características 

máis relevantes 

(históricas, 

socioculturais...

) da lingua 

galega. 

 

 LGB4.8.2. 

Identifica e 

valora a lingua 

galega dentro 

da realidade 

plurilingüe e 

pluricultural de 

España e de 

Europa. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 a 

 d 

 e 

 m 

 o 

 

 B4.13. 

Comparación entre 

aspectos das 

linguas que o 

alumnado coñece 

e/ou está a 

aprender para 

mellorar os 

procesos 

comunicativos e 

recoñecer as 

interferencias. 

 

 B4.9. 

Establecer 

relacións 

elementais 

entre as 

diversas 

linguas que 

utiliza ou 

está a 

aprender o 

alumnado. 

 

 LGB4.9.1. 

Recoñece, de 

forma xeral, e 

evita as 

interferencias 

entre as linguas 

que está a 

aprender.  

 

 CCL 

 CCEC 

 

 LGB4.9.2 

Identifica 

diferenzas, 

regularidades e 

semellanzas, 

ortográficas e 

léxicas entre 

todas as 

linguas que 

coñece e/ou 

está a 

aprender, como 

punto de apoio 

para a súa 

aprendizaxe. 

 

 CCL 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 b 

 d 

 e 

 o 

 

 B5.1. Escoita, 

memorización e 

reprodución de 

textos procedentes 

da literatura popular 

oral galega (refráns, 

adiviñas, lendas, 

contos, poemas, 

conxuros, ditos e 

cantigas), así como 

da literatura galega 

en xeral. 

 B5.2. Valoración e 

aprecio do texto 

literario galego (oral 

ou non) como 

vehículo de 

comunicación, fonte 

de coñecemento da 

nosa cultura e como 

recurso de gozo 

persoal. 

 

 B5.1 

Escoitar, 

memorizar, 

reproducir e 

valorar 

textos 

procedentes 

da literatura 

popular 

galega e da 

literatura 

galega en 

xeral. 

 

 LGB5.1.1. 

Escoita, 

memoriza e 

reproduce 

textos 

procedentes da 

literatura 

popular oral 

galega (refráns, 

adiviñas, 

lendas, contos, 

poemas, 

conxuros, 

ditos,cantigas) 

e da literatura 

galega en xeral 

 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 

 LGB5.1.2. 

Valora os 

textos da 

literatura oral 

galega como 

fonte de 

coñecemento 

da nosa cultura 

e como recurso 

de gozo 

persoal. 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 b 

 d 

 e 

 i 

 

 B5.3. Lectura 

persoal, silenciosa e 

en voz alta de obras 

en galego 

adecuadas á idade 

e aos intereses 

(conto, cómic, 

novela). 

 B5.4. Lectura 

guiada de textos da 

literatura infantil, 

adaptacións breves 

de obras literarias 

clásicas e literatura 

actual en diversos 

soportes. 

 

 B5.2. Ler 

textos e 

obras n 

galego da 

literatura 

infantil, 

adaptacións 

breves de 

obras 

clásicas e 

literatura 

actual, 

adaptadas á 

idade e en 

diferentes 

soportes. 

 

 LGB5.2.1. Le 

en silencio 

obras e textos 

en galego da 

literatura 

infantil, 

adaptacións 

breves de 

obras clásicas 

e literatura 

actual, 

adaptadas á 

idade e en 

diferentes 

soportes. 

 

 CCL 

 CCEC 

 CD 
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 LGB5.2.2. Le 

en voz alta 

obras e textos 

en galego da 

literatura 

infantil, 

adaptacións 

breves de 

obras clásicas 

e literatura 

actual, 

adaptadas á 

idade e en 

diferentes 

soportes. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 

 b 

 d 

 e 

 

 B5.5. Lectura 

comentada de 

poemas, de relatos 

e de obras teatrais 

tendo en conta as 

convencións 

literarias (xéneros, 

figuras) e a 

presenza de certos 

temas e motivos 

repetitivos. 

 

 B5.3. 

Identificar 

as 

característic

as dos 

diferentes 

xéneros e 

as figuras 

literarias, 

así como 

temas 

recorrentes. 

 

 LGB5.3.1. 

Identifica as 

características 

principais dos 

diferentes 

xéneros 

literarios: 

narrativa, 

poesía e teatro. 

 

 CCL 

 CCEC 

 

 LGB5.3.2. 

Distingue 

algúns recursos 

retóricos e 

métricos 

propios dos 

poemas. 

 

 CCL 

 

 LGB5.3.3. 

Identifica e 

emprega 

algunhas 

figuras 

literarias: 

comparacións, 

personificación

s, hipérboles e 

xogos de 

palabras. 

 

 CCL 

 CCEC 

 CAA 
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 LGB5.3.4. 

Identifica os 

temas 

recorrentes na 

literatura. 

 CCL 

 CCEC 

 

 b 

 e 

 

 B5.6. Recreación e 

composición de 

poemas e relatos 

para comunicar 

sentimentos, 

emocións, estados 

de ánimo, 

lembranzas, 

recoñecendo as 

características 

dalgúns modelos. 

 

 B5.4. 

Recrear e 

compoñer 

poemas e 

relatos 

sinxelos a 

partir de 

modelos 

dados. 

 

 LGB5.4.1. 

Recrea e 

compón 

poemas e 

relatos, a partir 

de modelos 

sinxelos, para 

comunicar 

sentimentos, 

emocións, 

estados de 

ánimo e 

lembranzas. 

 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 

 b 

 d 

 e 

 

 B5.7. Dramatización 

e lectura 

dramatizada de 

textos literarios. 

 

 B5.5. 

Participar 

activamente 

en 

dramatizaci

óns de 

textos 

literarios. 

 

 LGB5.5.1. 

Participa 

activamente en 

dramatizacións 

de textos 

literarios. 

 

 CCL 

 

 a 

 d 

 e 

 o 

 

 B5.8. Valoración da 

literatura en 

calquera lingua 

(maioritaria, 

minoritaria ou 

minorizada), como 

vehículo de 

comunicación, fonte 

de coñecemento e 

como recurso de 

gozo persoal. 

 

 B5.6. 

Valorar a 

literatura en 

calquera 

lingua, 

como 

vehículo de 

comunicaci

ón, fonte de 

coñecement

o e como 

recurso de 

gozo 

persoal. 

 

 LGB5.6.1. 

Valora a 

literatura en 

calquera lingua, 

como vehículo 

de 

comunicación, 

fonte de 

coñecemento e 

como recurso 

de gozo 

persoal. 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 

 a 

 d 

 

 B5.9. Interese por 

coñecer os modelos 

 

 B5.7. 

Amosar 

 

 LGB5.7.1. 

Compara 

 

 CSC 

 CCEC 
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 e 

 o 

narrativos e 

poéticos que se 

utilizan noutras 

culturas. 

 B5.10. 

Comparación de 

imaxes, símbolos e 

mitos facilmente 

interpretables que 

noutras culturas 

serven para 

entender o mundo e 

axudan a coñecer 

outras maneiras de 

relacións sociais. 

interese, 

respecto e 

tolerancia 

ante las 

diferenzas 

persoais, 

sociais e 

culturais. 

imaxes, 

símbolos e 

mitos sinxelos 

doutras 

culturas cos da 

cultura galega, 

amosando 

interese e 

respecto. 

 

 LGB5.7.2. 

Amosa 

curiosidade por 

coñecer outras 

costumes e 

formas de 

relación social, 

respectando e 

valorando a 

diversidade 

cultural. 

 

 CSC 

 CCEC 

 

 

 

 

 
ACI 4º da primaria LINGUA GALEGA 
Curso académico: 2019/2020 
Profesora: Isabel Tomé Freire 
 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 
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 a 

 e 

 B1.1. 
Comprensión de textos 
orais procedentes da 
radio, da televisión ou 
da internet, con 
especial incidencia na 
noticia, para obter 
información xeral 
sobre feitos e 
acontecementos que 
resulten significativos e 
elaboración dun 
resumo. 

 B1.1. 
Comprender o 
sentido global 
de textos 
orais 
informativos 
dos medios 
de 
comunicación 
audiovisuais 
emitidos con 
claridade, de 
xeito directo e 
estilo sinxelo. 

 LGB1.1.1. 
Comprende as 
ideas principais 
dun texto 
xornalístico oral 
informativo dos 
medios de 
comunicación 
audiovisual, 
emitido de xeito 
claro, directo e 
sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.1.2. 
Elabora un breve 
resumo dun texto 
oral. 

 CCL 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 i 

 o 

 B1.2. Uso guiado 
de documentos 
audiovisuais para 
obter e relacionar 
informacións 
relevantes para 
aprender. 

 B1.2. 
Utilizar de 
xeito guiado 
documentos 
audiovisuais 
valorándoos 
como 
instrumento 
de 
aprendizaxe. 

 LGB1.2.1. 
Accede de xeito 
guiado a 
documentos, 
audiovisuais e 
dixitais para obter 
a información 
necesaria para 
realizar traballos 
ou completar 
información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 e 

 o 

 B1.3. 
Comprensión e 
produción de textos 
orais breves para 
aprender e para 
informarse, tanto os 
producidos con 
finalidade didáctica 
como os de uso cotián, 
de carácter informal 
(conversas entre iguais 
e no equipo de 
traballo) e dun maior 

 B1.3. 
Comprender e 
producir 
textos orais 
propios do 
uso cotián ou 
do ámbito 
académico. 

 LGB1.3.1. 
Participa nunha 
conversa entre 
iguais, 
comprendendo o 
que di o 
interlocutor e 
intervindo coas 
propostas 
propias. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSEIEE 
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grao de formalización 
(exposicións da clase 
ou debates). 

 LGB1.3.2. 
Sigue unha 
exposición da 
clase e extrae o 
sentido global. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.3.3. 
Elabora e 
produce textos 
orais 
(explicacións 
sinxelas, 
exposicións, 
narracións...) 
presentando 
coherentemente 
a secuencia de 
ideas, feitos, 
vivencias e as 
súas opinións e 
preferencias, 
utilizando o 
dicionario se é 
preciso. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 LGB1.3.4. 
Participa no 
traballo en grupo, 
así como nos 
debates. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 CCL 

 a 

 c 

 e 

 B1.4. Actitude de 
escoita adecuada e 
respecto das de quen 
fala sen interrupcións 
inadecuadas. 

 B1.4. 
Manter unha 
actitude de 
escoita activa, 
deixando falar 
os demais, 
sen 
anticiparse ao 
que van dicir 
e respectando 

 LGB1.4.1. 
Atende as 
intervencións dos 
e das demais en 
actos de fala 
orais, sen 
interromper. 

 CCL 

 CSC 
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as súas 
opinións. 

 LGB1.4.2. 
Respecta as 
opinións da 
persoa que fala. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 c 

 d 

 e 

 o 

 B1.5. Participación 
e cooperación nas 
situacións 
comunicativas 
habituais 
(informacións, 
conversas reguladoras 
da convivencia, 
debates, discusións ou 
instrucións) con 
valoración e respecto 
das normas que rexen 
a interacción oral 
(petición e quendas de 
palabra, mantemento 
do tema, respecto ás 
opinións das demais 
persoas, papeis 
diversos no 
intercambio 
comunicativo, ton de 
voz, posturas e xestos 
adecuados).  

 B1.5. 
Participar nas 
diversas 
situacións de 
intercambio 
oral que se 
producen na 
aula 
amosando 
valoración e 
respecto 
polas normas 
que rexen a 
interacción 
oral.  

 LGB1.5.1. 
Respecta as 
quendas de 
palabra nos 
intercambios 
orais. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 LGB1.5.2. 
Respecta as 
opinións das 
persoas 
participantes nos 
intercambios 
orais e é 
consciente da 
posibilidade de 
empregar a 
lingua galega en 
calquera 
intercambio oral 
dentro da escola 
ou fóra dela.  

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB1.5.3. 
Emprega unha 
postura e 
xestualidade 
adaptada ao 
discurso, para 
reforzalo e 
facilitar a súa 
comprensión.  

 CCL 

 CSC 

 CCEC 



 109 

 LGB1.5.4. 
Exprésase cunha 
pronuncia e 
dicción correctas: 
articulación e 
volume. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB1.5.5. 
Participa na 
conversa 
formulando e 
contestando 
preguntas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 o 

  

  

  
 B1.6. Uso de 

estratexias elementais 
para comprender e 
facer comprender as 
mensaxes orais: ton de 
voz, entoación, 
xestualidade e uso de 
nexos básicos. 

  

  

  
 B1.6. 

Amosar 
interese por 
expresarse en 
público 
coherentemen
te, usando 
nexos básicos 
adecuados e 
presentando 
estratexias 
elementais 
para facer 
comprender a 
mensaxe. 

 LGB1.6.1. 
Planifica e 
elabora un 
discurso oral 
coherente, na 
secuencia de 
ideas ou feitos 
utilizando un 
vocabulario 
adecuado á súa 
idade. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.6.2. 
Elabora un 
discurso oral 
cohesivo, 
utilizando algúns 
nexos básicos. 

 CCL 

 LGB1.6.3. 
Amosa un 
discurso oral 

 CCL 
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claro, cunha 
pronuncia e 
entoación 
axeitada e propia 
da lingua galega. 

 CCEC 

 b 

 e 

 i 

 o 

 B1.7. Produción 
de textos orais propios 
dos medios de 
comunicación social 
mediante simulación 
para ofrecer e 
compartir información 
e opinión. 

 B1.7. 
Elaborar 
textos 
sinxelos 
propios dos 
medios de 
comunicación 
mediante 
simulación. 

 LGB1.7.1. 
Elabora textos 
sinxelos propios 
dos medios de 
comunicación 
mediante 
simulación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 d 

 e 

 B1.8. Utilización 
de estratexias para 
potenciar a 
expresividade das 
mensaxes orais. 

 B1.8. 
Reforzar a 
eficacia 
comunicativa 
das súas 
mensaxes 
orais, coa 
utilización de 
elementos 
propios da 
linguaxe 
xestual. 

 LGB1.8.1. 
Utiliza a 
expresividade 
corporal para 
reforzar o sentido 
das súas 
producións orais. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 o 

 B1.9. Actitude de 
cooperación e de 
respecto en situacións 
de aprendizaxe 
compartida. 

 B1.9. 
Amosar 
respecto e 
cooperación 
nas situacións 
de 
aprendizaxe 
en grupo. 

 LGB1.9.1. 
Amosa respecto 
ás ideas dos e 
das demais e 
contribúe ao 
traballo en grupo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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 e  B1.10. Interese 
por expresarse 
oralmente coa 
pronuncia e coa 
entoación adecuadas. 

 B1.10. 
Interesarse 
por amosar 
unha 
pronuncia e 
entoación 
adecuadas. 

 LGB1.10.1. 
Interésase por 
expresarse 
oralmente coa 
pronuncia e 
entoación 
adecuada a cada 
acto 
comunicativo. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B1.11. Uso, dunha 
forma xeral, dunha 
linguaxe non 
discriminatoria e 
respectuosa coas 
diferenzas. 

 B1.11. 
Usar, dunha 
forma xeral, 
unha linguaxe 
non 
discriminatori
a e 
respectuosa 
coas 
diferenzas. 

 LGB1.11.1. 
Usa, dunha forma 
xeral, unha 
linguaxe non 
sexista. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.11.2. 
Usa, de maneira 
xeral, unha 
linguaxe 
respectuosa coas 
diferenzas. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B1.12. 
Recoñecemento das 
variedades lingüísticas 
de carácter xeográfico 
en textos orais, 
sinalando as 
diferenzas fonéticas e 
morfolóxicas e léxicas 
máis evidentes. 

 B1.12. 
Identificar 
variedades 
lingüísticas de 
carácter 
xeográfico en 
textos orais, 
sinalando as 
diferenzas 
fonéticas, 
morfolóxicas 
e léxicas máis 
evidentes. 

 LGB1.12.1. 
Identifica 
diferenzas 
fonéticas e 
morfolóxicas moi 
evidentes en 
textos orais 
caracterizados 
pola súa orixe 
xeográfica. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB1.12.2. 
Valora por igual 

 CCL 

 CSC 
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as distintas 
variedades 
xeográficas da 
lingua galega e o 
estándar como 
variante 
unificadora. 

 CCEC 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B1.13. 
Identificación da lingua 
galega con diversos 
contextos de uso oral 
da lingua: en 
diferentes ámbitos 
profesionais e públicos 
(sanidade, educación, 
medios de 
comunicación, 
comercios...) e en 
conversas con persoas 
coñecidas ou 
descoñecidas. 

 B1.13. 
Identificar a 
lingua galega 
con diversos 
contextos de 
uso oral. 

 LGB1.13.1. 
Identifica o uso 
oral da lingua 
galega con 
diversos 
contextos 
profesionais: 
sanidade, 
educación, 
medios de 
comunicación, 
todo tipo de 
comercios. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB1.13.2. 
Recoñece a 
validez da lingua 
galega para 
conversas con 
persoas 
coñecidas ou 
descoñecidas. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

 b 

 e 

 I 

 j 

 B2.1. 
Comprensión da 
información relevante 
en textos das 
situacións cotiás de 
relación social: 
correspondencia 

 B2.1. 
Comprender, 
localizar e 
seleccionar 
información 
explícita en 
textos escritos 

 LGB2.1.1. 
Comprende a 
información 
relevante en 
textos propios de 
situacións cotiás 
e dos medios de 

 CCL 

 CD 

 CSC 
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 o escolar, normas da 
clase, normas do 
comedor, normas do 
transporte e regras de 
xogos.  

 B2.2. 
Comprensión de 
información xeral en 
textos procedentes 
dos medios de 
comunicación social 
(incluídas web infantís) 
con especial incidencia 
na noticia e nas cartas 
á dirección do xornal, 
localizando 
informacións 
destacadas en 
portadas, titulares, 
subtítulos, entradas. 

  

  

  

  
 B2.3. 

Comprensión de 
información relevante 
en textos para 
aprender e para 
informarse, tanto os 
producidos con 
finalidade didáctica 
como os de uso cotián 
(folletos descricións, 
instrucións e 
explicacións). 

de soportes 
variados (web 
infantís, 
libros, 
carteis). 

comunicación 
social nos que 
esta se amose de 
forma evidente. 

 LGB2.1.2. 
Identifica as ideas 
principais dun 
texto (narrativo, 
descritivo, 
expositivo) 
adecuado á súa 
idade. 

 CCL 

 LGB2.1.3. 
Busca, localiza e 
selecciona 
información 
concreta dun 
texto sinxelo, 
adecuado á súa 
idade. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.1.4. 
Interpreta, 
personificacións, 
hipérboles e 
ironías evidentes, 
en textos de 
dificultade 
adecuada á súa 
idade. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.1.5. 
Identifica a 
estrutura xeral 
dun texto e 
recoñece algúns 
mecanismos de 
cohesión 

 CCL 
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(repeticións, 
sinónimos, 
anáforas 
pronominais 
sinxelas). 

 LGB2.1.6. 
Emprega o 
dicionario para 
resolver as 
dúbidas de 
vocabulario que 
atopa nos textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.1.7. 
Fai unha lectura 
rápida, selectiva 
ou integral en 
función das 
necesidades de 
cada momento. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B2.4. 
Interpretación de 
esquemas, gráficos e 
ilustracións 
relacionadas co 
contido principal do 
texto que acompañan. 

 B2.2. 
Interpretar e 
comprender, 
de maneira 
xeral, a 
información 
procedente de 
gráficos, 
esquemas 
sinxelos e 
ilustracións en 
textos.  

 LGB2.2.1. 
Interpreta e 
comprende, de 
maneira xeral, a 
información de 
gráficos, 
esquemas 
sinxelos e 
ilustracións, 
relacionando esta 
co contido do 
texto que 
acompañan.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CMCT 

 b  B2.5. Subliñado, 
esquematización e 
resumo da información 
relevante dun texto 

 B2.3. 
Realizar o 
subliñado das 
ideas 

 LGB2.3.1. 
Realiza o 
subliñado das 
ideas principais 

 CCL 
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 e sinxelo. principais dun 
texto sinxelo e 
esquematizar 
e resumir o 
seu contido. 

dun texto sinxelo.  CAA 

 LGB2.3.2. 
Esquematiza as 
ideas dun texto 
sinxelo, indicando 
as ideas 
principais. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.3.3. 
Realiza o resumo 
dun texto sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B2.6. Introdución 
ás estratexias de 
control do proceso 
lector (anticipación, 
formulación de 
hipóteses, relectura...). 

 B2.4. 
Utilizar, de 
maneira xeral, 
estratexias 
para mellorar 
a lectura.  

 LGB2.4.1. 
Deduce, de 
maneira xeral, o 
posible contido 
dun texto antes 
de lelo, 
axudándose do 
título e as 
ilustracións. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.4.2. 
Relé un texto e 
marca as 
palabras clave 
para acadar a 
comprensión, 
cando é preciso. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B2.7. Uso dirixido 
das tecnoloxías da 

 B2.5. 
Utilizar as 

 LGB2.5.1. 
Utiliza, de forma 

 CCL 

 CD 
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 i información e das 
bibliotecas para obter 
informacións 
relevantes para 
realizar as súas 
tarefas. 

tecnoloxías 
da 
información 
para obter 
información 
necesaria 
para a 
realización 
das súas 
tarefas. 

guiada, as 
tecnoloxías da 
información para 
obter 
información.  

 CAA 

 LGB2.5.2. 
Utiliza dicionarios 
dixitais para 
interpretar a 
información dun 
texto. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 B2.8. Lectura 
persoal, silenciosa e 
en voz alta, de textos 
en galego adaptados 
aos seus intereses. 

 B2.9. 
Dramatización e 
lectura dramatizada de 
textos literarios e non 
literarios. 

 B2.6. Ler, 
en silencio ou 
en voz alta, 
textos en 
galego 
adaptados 
aos seus 
intereses. 

 LGB2.6.1. 
Descodifica sen 
dificultade as 
palabras. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.6.2. Le 
textos en voz 
alta, sen 
dificultade e coa 
velocidade 
adecuada.  

 CCL 

 LGB2.6.3. Le 
textos, adaptados 
á súa idade e aos 
seus intereses, 
en silencio e sen 
dificultade. 

 CCL 

 LGB2.6.4.  CCL 
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Fai lecturas 
dramatizadas de 
textos. 

 CSC 

 a 

 b 

 e 

 i 

 B2.10. 
Coñecemento do 
funcionamento da 
biblioteca da aula e do 
centro, así como as 
virtuais e participación 
en actividades 
literarias. 

 B2.7. 
Coñecer o 
funcionament
o da 
bibliotecas de 
aula, centro, 
así como as 
virtuais, 
colaborando 
no seu 
coidado e 
mellora, e 
participar en 
actividades 
literarias. 

 LGB2.7.1. 
Usa a biblioteca 
de aula con certa 
autonomía, para 
obter datos e 
informacións, e 
colabora no seu 
coidado e 
mellora. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LGB2.7.2. 
Identifica o 
funcionamento da 
biblioteca de 
aula, de centro, 
así como as 
virtuais e 
colabora no seu 
coidado e 
mellora. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LGB2.7.3. 
Participa en 
actividades 
literarias do 
centro. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 B2.11. 
Mantemento adecuado 
e ampliación da 
biblioteca persoal. 

 B2.8. Ter 
interese por 
ter unha 
biblioteca 
propia. 

 LGB2.8.1. 
Amosa interese 
pola 
conservación e 
organización dos 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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seus libros. 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B2.12. Interese 
polos textos escritos 
como fonte de 
aprendizaxe e como 
medio de 
comunicación de 
experiencias. 

 B2.9. 
Amosar 
interese polos 
textos escritos 
como fonte de 
aprendizaxe e 
medio de 
comunicación.
  

 LGB2.9.1. 
Amosa interese 
pola lectura como 
fonte de 
aprendizaxe e 
medio de 
comunicación. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B2.13. 
Desenvolvemento da 
autonomía lectora, da 
capacidade de 
elección de temas e de 
textos e de expresión 
das preferencias 
persoais. 

 B2.10. 
Amosar certa 
autonomía 
lectora e 
capacidade 
de selección 
de textos do 
seu interese, 
así como ser 
quen de 
expresar 
preferencias.  

 LGB2.10.1. 
Amosa certa 
autonomía lectora 
e capacidade de 
seleccionar textos 
do seu interese. 

 CCL 

 LGB2.10.2. 
Expresa, de 
maneira sinxela, 
opinións e 
valoracións sobre 
as lecturas feitas. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 a 

 b 

 B3.1. Uso, de 
maneira xeral, das 
estratexias de 
planificación, de 
textualización e 

 B3.1. 
Usar, de 
maneira xeral, 
as estratexias 
de 

 LGB3.1.1. 
Planifica a 
elaboración do 
texto, antes de 
comezar a 

 CCL 

 CSIEE 
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 e revisión como partes 
do proceso escritor. 

planificación, 
textualización 
e revisión do 
texto. 

escribir, xerando 
ideas, 
seleccionando e 
estruturando a 
información.  

 CAA 

 LGB3.1.2. 
Elabora o texto 
cunha estrutura 
definida, con 
coherencia xeral 
e de xeito 
creativo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB3.1.3. 
Aplica, de forma 
xeral, os signos 
de puntuación 
(punto, coma, 
punto e coma, 
dous puntos, 
puntos 
suspensivos, 
signos de 
exclamación e 
interrogación). 

 CCL 

 LGB3.1.4. 
Aplica, de 
maneira xeral, a 
norma lingüística: 
ortografía, 
acentuación, 
léxico, 
morfosintaxe. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB3.1.5. 
Escribe textos 
propios seguindo 
o proceso de 

 CCL 

 CAA 
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planificación, 
redacción, 
revisión e elabora 
borradores. 

 CSIEE 

 LGB3.1.6. 
Usa o dicionario 
durante a 
elaboración de 
textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 i 

 o 

 B3.2. 
Composición de textos 
propios de situacións 
cotiás de relación 
social 
(correspondencia 
básica, mensaxes 
curtas, normas de 
convivencia, avisos, 
solicitudes, instrucións) 
de acordo coas 
características propias 
destes xéneros. 

 B3.3. 
Composición de textos 
de información e de 
opinión moi sinxelos, 
característicos dos 
medios de 
comunicación social, 
sobre acontecementos 
significativos, con 
especial incidencia na 
noticia e nas cartas á 
dirección do xornal, en 
situacións reais ou 
simuladas. 

 B3.2. 
Crear textos 
sinxelos de 
diferente 
tipoloxía que 
permitan 
narrar, 
describir e 
resumir 
emocións e 
informacións 
relacionadas 
con situacións 
cotiás e 
aqueles que 
sexan 
característico
s dos medios 
de 
comunicación. 

 LGB3.2.1. 
Elabora, en 
diferentes 
soportes, textos 
propios da vida 
cotiá e 
académica, 
imitando 
modelos: cartas e 
correos 
electrónicos, 
mensaxes curtas, 
normas de 
convivencia,aviso
s, instrucións… 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 LGB3.2.2. 
Redacta textos 
sinxelos 
xornalísticos 
(noticias) e 
publicitarios 
(anuncios e 
carteis). 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 LGB3.2.3. 
Elabora 
diferentes tipos 
de textos 

 CCL 



 121 

(narrativos, 
expositivos, 
descritivos) 
seguindo un 
guión 
establecido. 

 CAA 

 LGB3.2.4. 
Escribe textos 
coherentes 
empregando 
algúns elementos 
de cohesión. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB3.2.5. 
Resume o 
contido de textos 
sinxelos propios 
do ámbito da vida 
persoal ou 
familiar ou dos 
medios de 
comunicación. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 b 

 e 

 B3.4. Produción 
de textos relacionados 
co ámbito académico 
para obter, organizar e 
comunicar información 
(cuestionarios, 
resumos, informes 
sinxelos, descricións, 
explicacións). 

 B3.3. 
Elaborar 
textos do 
ámbito 
académico 
para obter, 
organizar e 
comunicar 
información. 

 LGB3.3.1. 
Elabora por 
escrito textos moi 
sinxelos do 
ámbito 
académico 
(cuestionarios, 
resumos, 
informes sinxelos, 
descricións, 
explicacións...) 
para obter, 
organizar e 
comunicar 
información. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 



 122 

 a 

 b 

 e 

 j 

 o 

 B3.5. Creación de 
textos sinxelos 
utilizando a linguaxe 
verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, 
anuncios, cómic. 

 B3.4. 
Elaborar 
textos 
sinxelos que 
combinen a 
linguaxe 
verbal e a non 
verbal. 

 LGB3.4.1. 
Elabora textos 
sinxelos que 
combinan a 
linguaxe verbal e 
non verbal: 
carteis 
publicitarios, 
anuncios, cómic. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 d 

 e 

 i 

 j 

 B3.6. Uso guiado 
de programas 
informáticos de 
procesamento de 
textos. 

 B3.5. 
Usar, de xeito 
guiado, 
programas 
informáticos 
de 
procesamento 
de texto. 

 LGB3.5.1. 
Usa, de xeito 
guiado, 
programas 
informáticos de 
procesamento de 
texto. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 j 

 B3.7. Utilización 
de elementos gráficos 
e paratextuais, con 
grao crecente de 
dificultade, para 
facilitar a comprensión 
(ilustracións,subliñado
s, gráficos, tipografía) 
e ilustrar o seu contido. 

 B3.6. 
Utilizar 
recursos 
gráficos e 
paratextuais 
que faciliten a 
comprensión 
dos textos. 

 LGB3.6.1. 
Usa recursos 
sinxelos gráficos 
e paratextuais 
(ilustracións, 
subliñados, 
gráficos e 
tipografía) para 
facilitar a 
comprensión dos 
textos e ilustrar o 
seu contido. 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 i 

 B3.8. Interese 
polo coidado e a 
presentación dos 
textos escritos e 
respecto pola norma 
ortográfica. 

 B3.9. Valoración 
da escritura como 
instrumento de 
relación social, de 

 B3.7. 
Coidar a 
presentación 
dos traballos 
escritos en 
calquera 
soporte e 
valorar a 
lingua escrita 
como medio 
de 

 LGB3.7.1. 
Coida a 
presentación dos 
textos seguindo 
as normas 
básicas de 
presentación 
establecidas: 
marxes, 
disposición no 
papel, limpeza, 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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obtención e de 
reelaboración da 
información e dos 
coñecementos. 

comunicación. calidade 
caligráfica, 
interliñado… en 
calquera soporte. 

 LGB3.7.2. 
Valora a lingua 
escrita como 
medio de 
comunicación e 
como medio de 
obtención e 
coñecemento. 

 CCL 

 CSC 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 e  B4.1. Uso e 
identificación intuitiva 
da terminoloxía 
seguinte nas 
actividades de 
produción e 
interpretación: 
denominación dos 
textos traballados; 
enunciado, palabra e 
sílaba, xénero e 
número, 
determinantes, 
cuantificadores, 
tempos verbais 
(pasado, presente e 
futuro). 

 B4.1. 
Utilizar 
terminoloxía 
lingüística e 
gramatical 
básica, como 
apoio á 
comprensión 
e á produción 
de textos, así 
como aplicar 
o seu 
coñecemento 
no uso da 
lingua. 

 LGB4.1.1. 
Sinala a 
denominación 
dos textos 
traballados e 
recoñece nestes 
enunciados, 
palabras e 
sílabas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.1.2. 
Identifica o tempo 
verbal (presente, 
pasado e futuro) 
en formas verbais 
dadas. 

 CCL 

 CAA 
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 LGB4.1.3. 
Diferencia as 
sílabas que 
conforman cada 
palabra, 
diferenciando a 
sílaba tónica das 
átonas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.1.4. 
Identifica nun 
texto 
substantivos, 
adxectivos 
determinantes e 
cuantificadores. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.1.5. 
Sinala o xénero e 
número de 
palabras dadas e 
cámbiao. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B4.2. Aplicación 
xeral das normas 
ortográficas, 
apreciando o seu valor 
social. 

 B4.2. 
Aplicar, de 
forma xeral, 
as normas 
ortográficas 
xerais e as de 
acentuación 
en particular, 
apreciando o 
seu valor 
social e a 
necesidade 
de cinguirse a 
elas. 

 LGB4.2.1. 
Aplica xeralmente 
as normas de 
acentuación. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB4.2.2. 
Coñece e utiliza 
as normas 
ortográficas 
básicas, 
aplicándoas nas 
súas producións 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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escritas. 

 LGB4.2.3. 
Valora a 
importancia do 
dominio da 
ortografía para 
asegurar unha 
correcta 
comunicación 
escrita entre as 
persoas falantes 
dunha mesma 
lingua e para 
garantir unha 
adecuada 
interpretación dos 
textos escritos. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 e  B4.3. 
Comparación e 
transformación de 
enunciados, mediante 
inserción, supresión, 
cambio de orde, 
segmentación e 
recomposición, para 
xulgar sobre a 
gramaticalidade dos 
resultados e facilitar o 
desenvolvemento dos 
conceptos lingüísticos 
e da metalinguaxe. 

 B4.4. 
Comparación de 
estruturas sintácticas 
elementais para 
observar a súa 
equivalencia 
semántica ou posibles 
alteracións do 
significado. 

 B4.5. Inserción e 
coordinación de 
oracións como 
instrumento na mellora 
da composición 
escrita. 

 B4.3. 
Utilizar 
correctamente 
as regras de 
puntuación, 
así como 
construír 
correctamente 
as oracións 
desde o punto 
de vista 
sintáctico, nas 
producións 
orais e 
escritas. 

 LGB4.3.1. 
Emprega con 
correccións os 
signos de 
puntuación. 

 CCL 

 LGB4.3.2. 
Usa unha sintaxe 
elemental 
adecuada nas 
súas producións. 

 CCL 

 LGB4.3.3. 
Respecta, de 
xeito xeral, as 
normas 
morfosintácticas 
de colocación do 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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pronome átono. 

 e  B4.6. Exploración 
das posibilidades do 
uso de diversos 
enlaces entre oracións 
(adición, causa, 
oposición, 
contradición...), en 
relación coa 
composición de 
textos.  

 B4.4. 
Recoñecer e 
empregar os 
conectores 
básicos. 

 LGB4.4.1. 
Usa diversos 
conectores 
básicos entre 
oracións: adición, 
causa, oposición, 
contradición... 

 CCL 

 CAA 

 e  B4.7. 
Identificación intuitiva 
do verbo e os seus 
complementos, 
especialmente o 
suxeito, así como 
dalgúns papeis 
semánticos do suxeito. 

 B4.5. 
Identificar 
intuitivamente 
o suxeito e o 
predicado, así 
como o papel 
semántico do 
suxeito, para 
mellorar a 
comprensión 
e a produción 
de textos. 

 LGB4.5.1. 
Identifica 
intuitivamente, en 
oracións sinxelas, 
o papel 
semántico do 
suxeito. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.5.2. 
Sinala 
intuitivamente o 
verbo e os seus 
complementos, 
especialmente o 
suxeito, en 
oracións.  

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B4.8. Uso do 
dicionario, en papel ou 
dixital, con certa 

 B4.6. 
Usar o 
dicionario en 

 LGB4.6.1. 
Usa, con certa 
autonomía, o 

 CCL 

 CAA 
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 i 

 o 

autonomía. papel ou 
dixital, con 
certa 
autonomía. 

dicionario en 
papel ou dixital. 

 CD 

 B4.9. 
Identificación de 
palabras compostas e 
derivadas, de 
sinónimos de 
antónimos e palabras 
polisémicas de uso 
habitual, en relación 
coa compresión e coa 
produción de textos. 

 B4.7. 
Identificar 
palabras 
compostas e 
derivadas, así 
como 
sinónimos, 
antónimos e 
palabras 
polisémicas 
de uso 
habitual, para 
comprender e 
producir 
textos. 

 LGB4.7.1. 
Recoñece 
palabras 
derivadas e 
compostas, 
identificando e 
formando familias 
de palabras. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.7.2. 
Recoñece e usa 
sinónimos, 
antónimos, 
palabras 
polisémicas de 
uso habitual. 

 CCL 

 CAA 

 a 

 d 

 e 

 h 

 m 

 o 

 B4.10. Valoración 
da lingua galega 
dentro da realidade 
plurilingüe e 
pluricultural de España 
e de Europa. 

 B4.8. 
Valorar a 
lingua galega 
dentro da 
realidade 
plurilingüe e 
pluricultural 
de España e 
de Europa. 

 LGB4.8.1. 
Identifica e valora 
a lingua galega 
dentro da 
realidade 
plurilingüe e 
pluricultural de 
España e de 
Europa. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 d 

 e 

 m 

 B4.11. 
Comparación entre 
aspectos das linguas 
que coñece e/ou está 
a aprender para 
mellorar os procesos 
comunicativos e 

 B4.9. 
Establecer 
relacións 
elementais 
entre as 
diversas 
linguas que 

 LGB4.9.1. 
Recoñece, de 
forma xeral, e 
evita as 
interferencias 
entre as linguas 
que está a 

 CCL 

 CCEC 
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 o recoñecer as 
interferencias. 

utiliza ou está 
a aprender o 
alumnado. 
para 
reflexionar 
sobre como 
mellorar os 
seus 
procesos 
comunicativos 
na lingua 
galega. 

aprender.  

 LGB4.9.2. 
Identifica 
diferenzas, 
regularidades e 
semellanzas 
elementais 
sintácticas, 
ortográficas, 
morfolóxicas e 
léxicas entre 
todas as linguas 
que coñece e/ou 
está a aprender, 
como punto de 
apoio para a súa 
aprendizaxe. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 b 

 d 

 e 

 o 

  

  

  

  
 B5.1. Escoita, 

memorización e 
reprodución de textos 
procedentes da 
literatura popular oral 
galega (adiviñas, 
lendas, contos, 
poemas, cancións, 
ditos), así como da 
literatura galega en 

 B5.1. 
Escoitar, 
memorizar, 
reproducir e 
valorar textos 
procedentes 
da literatura 
popular 
galega, así 
como da 
literatura 
galega en 

 LGB5.1.1. 
Escoita, 
memoriza e 
reproduce textos 
procedentes da 
literatura popular 
oral galega 
(adiviñas, lendas, 
contos, poemas, 
cancións, ditos) e 
da literatura 
galega en xeral. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 
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xeral. 

 B5.2. Valoración e 
aprecio do texto 
literario galego (oral ou 
non) como fonte de 
coñecemento da nosa 
cultura e como recurso 
de gozo persoal. 

xeral. 

 LGB5.1.2. 
Valora os textos 
da literatura 
galega (oral ou 
non) como fonte 
de coñecemento 
da nosa cultura e 
como recurso de 
gozo persoal. 

 CCL 

 CCEC 

 b 

 d 

 e 

 i 

 B5.3. Lectura 
persoal, silenciosa e 
en voz alta de obras 
en galego adecuadas 
á idade e aos 
intereses. 

 B5.4. Lectura 
guiada e expresiva de 
textos narrativos da 
literatura infantil, 
adaptacións breves de 
obras literarias 
clásicas e literatura 
actual en diversos 
soportes. 

 B5.2. Ler 
textos e obras 
en galego da 
literatura 
infantil, 
adaptacións 
breves de 
obras clásicas 
e literatura 
actual, en 
diferentes 
soportes. 

 LGB5.2.1. Le 
en silencio obras 
e textos en 
galego da 
literatura infantil, 
adaptacións 
breves de obras 
clásicas e 
literatura actual, 
en diferentes 
soportes. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 LGB5.2.2. Le 
en voz alta obras 
e textos en 
galego da 
literatura infantil, 
adaptacións 
breves de obras 
clásicas e 
literatura actual e 
en diferentes 
soportes. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 b 

 d 

 e 

 o 

 B5.5. Lectura 
guiada de poemas, de 
relatos e de obras 
teatrais sinxelas 
recoñecendo as 
características dalgúns 

 B5.3. 
Identificar o 
xénero 
literario ao 
que pertence 
uns textos 

 LGB5.3.1. 
Identifica o 
xénero literario ao 
que pertencen 
uns textos dados: 
narrativa, poesía 

 CCL 

 CCEC 
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modelos. dados. e teatro. 

 b 

 e 

 B5.6. Recreación 
e composición de 
poemas e relatos para 
comunicar 
sentimentos, 
emocións, 
preocupacións, 
desexos, estados de 
ánimo ou lembranzas, 
recoñecendo as 
características dalgúns 
modelos. 

 B5.4. 
Recrear e 
compoñer 
poemas e 
relatos a partir 
de modelos 
sinxelos. 

 LGB5.4.1. 
Recrea e compón 
poemas e relatos, 
a partir de 
modelos sinxelos, 
para comunicar 
sentimentos, 
emocións, 
preocupacións, 
desexos, estados 
de ánimo ou 
lembranzas. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 B5.7. 
Dramatización e 
lectura dramatizada de 
situacións de textos 
literarios adaptados á 
súa idade. 

 B5.5. 
Participar 
activamente 
en 
dramatización
s de 
situacións e 
de textos 
literarios 
adaptados á 
súa idade. 

 LGB5.5.1. 
Participa 
activamente en 
dramatizacións 
de situacións e 
de textos 
literarios 
adaptados á súa 
idade. 

 CCL 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B5.8. Valoración 
da literatura en 
calquera lingua 
(maioritaria, minoritaria 
ou minorizada), como 
vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecemento doutros 
mundos, tempos e 
culturas, e como 
recurso de gozo 
persoal. 

 B5.6. 
Valorar a 
literatura en 
calquera 
lingua, como 
vehículo de 
comunicación, 
fonte de 
coñecemento 
doutros 
mundos, 
tempos e 
culturas, e 
como recurso 
de gozo 

 LGB5.6.1. 
Valora a literatura 
en calquera 
lingua, como 
vehículo de 
comunicación, 
fonte de 
coñecemento 
doutros mundos, 
tempos e 
culturas, e como 
recurso de gozo 
persoal. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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persoal. 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B5.9. Interese por 
coñecer os modelos 
narrativos e poéticos 
que se utilizan noutras 
culturas. 

 B5.10. 
Comparación de 
imaxes, símbolos e 
mitos facilmente 
interpretables que 
noutras culturas 
serven para entender 
o mundo e axudan a 
coñecer outras 
maneiras de relacións 
sociais. 

 B5.7. 
Amosar 
interese, 
respecto e 
tolerancia 
ante as 
diferenzas 
persoais, 
sociais e 
culturais. 

 LGB5.7.1. 
Amosa 
curiosidade por 
coñecer outros 
costumes e 
formas de 
relación social, 
respectando e 
valorando a 
diversidade 
cultural. 

 CCL 

 CCEC 
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ACI 6º de primaria LINGUA GALEGA 

Curso académico: 2019/2020 

Profesora: Isabel Tomé Freire 

 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

 a 

 e 

 B1.1. Comprensión 

de textos orais 
procedentes da radio, 

da televisión ou da 
internet, con especial 
incidencia na noticia, na 

entrevista, na reportaxe 
infantil e nos debates e 
comentarios de 

actualidade, para obter 
información xeral sobre 
feitos e acontecementos 

que resulten 
significativos, 
distinguindo información 

de opinión, e 
elaboración dun 
resumo. 

 B1.1. 

Comprender textos 
orais diversos, 

procedentes da 
radio, da televisión 
ou da internet, 

interpretando as 
intencións explícitas 
así como as 

intencións, opinións 
e valores non 
explícitos. 

 LGB1.1.1. 

Comprende as 
ideas principais e 

secundarias dun 
texto oral, 
procedente da 

radio, da 
televisión ou de 
internet, 

identificando o 
tema e 
elaborando un 

resumo. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.1.2. 

Comprende o 
significado literal 
e inferencial dun 

texto oral, 
distinguindo a 
información da 

opinión. 

 CCL 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 i 

 o 

 B1.2. Valoración 

dos medios de 
comunicación social 

como instrumento de 
aprendizaxe e de 
acceso a informacións e 

a experiencias doutras 
persoas. 

 B1.3. Uso de 

documentos 
audiovisuais como 
medio de obter, 

identificar, seleccionar, 
clasificar, comparar e 
relacionar con 

progresiva autonomía 
informacións relevantes 
para aprender. 

 B1.2.Valorar e 

utilizar os 
documentos 

audiovisuais dos 
medios de 
comunicación como 

instrumento de 
aprendizaxe. 

 LGB1.2.1. 

Identifica en 
documentos 

audiovisuais a 
información 
relevante, e 

valora os medios 
de comunicación 
como instrumento 

de aprendizaxe. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 LGB1.2.2. 

Usa documentos 
audiovisuais 
como medio para 

obter, identificar, 
clasificar, 
comparar e 

relacionar 
informacións. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

  B1.4. 
Interpretación elemental 

en textos orais da 
retranca, da ironía e de 
dobres sentidos, 

recoñecendo a primeira 

 B1.3. 
Interpretar a 

retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, 
entendendo a 

primeira como un 

 LGB1.3.1. 
Interpreta en 

producións orais a 
retranca, a ironía 
e os dobres 

sentidos. 

 CCL 



 133 

como un trazo 
característico da lingua 

galega. 

trazo característico 
da lingua galega   LGB1.3.2. 

Recoñece a 

retranca como un 
trazo 
característico da 

lingua galega.  

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 a 

 b 

 c 

 e 

 o 

 B1.5. Comprensión 

e produción de textos 
orais para aprender e 

para informarse, tanto 
os creados con 
finalidade didáctica 

como os de uso cotián, 
de carácter informal 
(conversas entre iguais 

e no equipo de traballo) 
e dun maior grao de 
formalización 

(exposicións da clase, 
entrevistas ou debates). 

 B1.4. 

Comprender e 
producir textos orais 

propios do uso 
cotián ou do ámbito 
académico. 

 LGB1.4.1. 

Participa 
axeitadamente 

nunha conversa 
entre iguais, 
comprendendo o 

que di o 
interlocutor e 
intervindo coas 

propostas 
propias. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSEIEE 

 LGB1.4.2. 
Sigue unha 
exposición da 

clase e extrae as 
ideas máis 
destacadas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.4.3. 

Fai pequenas 
exposicións na 
aula adecuando o 

discurso ás 
diferentes 
necesidades 

comunicativas 
(narrar, describir e 
expoñer), 

utilizando o 
dicionario se é 
preciso. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 LGB1.4.4. 
Participa 

activamente no 
traballo en grupo, 
así como nos 

debates. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 LGB1.4.5 
Identifica o grao 
de formalidade da 

situación de 
comunicación e 
axusta a este a 

súa produción. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 c 

 e 

 o 

 B1.6. Actitude de 

escoita adecuada ante 
situacións 
comunicativas 

(tolerancia ás opinións, 
escoita atenta, respecto 
das de quen fala sen 

interrupcións 
inadecuadas, contacto 
visual). 

 B1.5. Manter 

unha actitude de 
escoita activa, 
respectando as 

opinións dos e das 
demais. 

 LGB1.5.1. 

Escoita 
atentamente as 
intervencións dos 

e das demais en 
actos de fala 
orais, sen 

interromper. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.5.2. 
Respecta as 
opinións dos e 

das demais. 

 CCL 

 CSC 
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 a 

 c 

 d 

 e 

 B1.7. Participación 
e cooperación nas 

situacións 
comunicativas de 
relación social 

especialmente as 
destinadas a favorecer a 
convivencia (debates, 

exposicións curtas, 
conversas, expresións 
espontáneas, 

discusións, asembleas, 
narracións orais, 
entrevistas) con 

valoración e respecto 
das normas que rexen a 
interacción oral 

(quendas de palabra, 
roles diversos no 
intercambio, respecto ás 

opinións das demais 
persoas, ton de voz, 
posturas e xestos 

adecuados). 

 B1.6. Participar 
nas diversas 

situacións de 
intercambio oral que 
se producen na aula 

amosando 
valoración e 
respecto polas 

normas que rexen a 
interacción oral.  

 LGB1.6.1. 
Respecta as 

quendas de 
palabra nos 
intercambios 

orais. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 LGB1.6.2. 

Respecta as 
opinións das 

persoas 
participantes nos 
intercambios orais 

e é consciente da 
posibilidade de 
empregar a lingua 

galega en 
calquera 
intercambio oral 

dentro da escola 
ou fóra dela.  

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB1.6.3. 
Emprega unha 
postura e 

xestualidade 
adaptadas ao 
discurso, para 

reforzalo e facilitar 
a súa 
comprensión, 

procurando a 
empatía coa 
persoa 

interlocutora. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB1.6.4. 

Exprésase cunha 
pronuncia e 

dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entoación e 

volume. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB1.6.5. 

Participa 
activamente na 
conversa 

formulando e 
contestando 
preguntas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B1.8. Uso de 

estratexias elementais 
para comprender e facer 
comprender as 

mensaxes orais: fluidez, 
claridade, orde, léxico 
apropiado, pronuncia 

correcta, ton de voz, 
entoación, xestualidade. 
Incorporación das 

intervencións das 
demais persoas, 
formulación de 

preguntas coherentes e 
percepción das 
reaccións. 

 B1.7. Amosar 

interese por 
expresarse en 
público 

coherentemente, sen 
contradicións, sen 
repeticións 

innecesarias e 
usando nexos 
adecuados. 

 LGB1.7.1. 

Planifica e 
elabora un 
discurso oral 

coherente, sen 
contradicións nin 
repeticións 

innecesarias, 
utilizando un 
vocabulario 

adecuado á súa 
idade. 

 CCL 

 CAA 

 LGB1.7.2. 
Elabora un 
discurso oral 

cohesivo, 
utilizando nexos 
adecuados. 

 CCL 
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 LGB1.7.3. 
Emprega o 

rexistro lingüístico 
(formal ou 
informal) 

adecuado a cada 
contexto. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.7.4. 
Amosa un 

discurso oral 
fluído, claro, 
cunha pronuncia 

e entoación 
axeitada e propia 
da lingua galega. 

 CCL 

 CCEC 

 b 

 e 

 i 

 B1.9. Produción de 
textos orais propios dos 

medios de 
comunicación social 
mediante simulación ou 

participación para 
ofrecer e compartir 
información e opinión. 

 B1.8. Elaborar 
textos propios dos 

medios de 
comunicación. 

 LGB1.8.1. 
Elabora textos 

propios dos 
medios de 
comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 d 

 e 

 B1.10. Utilización 

de estratexias para 
potenciar a 
expresividade das 

mensaxes orais 
(acenos, miradas, 
posturas corporais). 

 B1.9. Reforza a 

eficacia 
comunicativa das 
súas mensaxes orais 

coa utilización de 
elementos propios 
da linguaxe xestual. 

 LGB1.9.1. 

Utiliza a 
expresividade 
corporal: acenos, 

miradas, postura 
corporal... para 
reforzar o sentido 

das súas 
producións orais. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 B1.11. Actitude de 
cooperación e de 
respecto en situacións 

de aprendizaxe 
compartida. 

 B1.10. Amosar 
respecto e 
cooperación nas 

situacións de 
aprendizaxe en 
grupo. 

 LGB1.10.1. 
Amosa respecto 
ás ideas dos e 

das demais e 
contribúe 
activamente ao 

traballo en grupo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 e  B1.12. Interese por 
expresarse oralmente 
coa pronuncia e coa 

entoación adecuadas. 

 B1.11. 
Interesarse por 
amosar unha 

pronuncia e 
entoación 
adecuadas. 

 LGB1.11.1. 
Interésase por 
expresarse 

oralmente coa 
pronuncia e 
entoación 

adecuada a cada 
acto 
comunicativo. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B1.13. Uso dunha 

linguaxe non 
discriminatoria e 
respectuosa coas 
diferenzas. 

 B1.12. Usar 

unha linguaxe non 
discriminatoria e 
respectuosa coas 
diferenzas. 

 LGB1.12.1. 

Usa unha 
linguaxe non 
sexista. 

 CCL 

 CSC 

 LGB1.12.2. 
Usa unha 

linguaxe 
respectuosa coas 
diferenzas. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 d 

 e 

 B1.14. 

Recoñecemento e 
valoración das 
diferenzas dialectais 

orais da lingua galega, 

 B1.13. 

Recoñecer e valorar 
as diferenzas 
dialectais orais da 

lingua galega. 

 LGB1.13.1. 

Recoñece textos 
orais 
pertencentes a 

diferentes 

 CCL 

 CCEC 
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 o 
como elemento 
enriquecedor da lingua. 

variedades da 
lingua galega. 

 LGB1.13.2. 
Valora as 

diferenzas 
dialectais orais da 
lingua galega 

como un símbolo 
de riqueza 
lingüística e 

cultural e o 
estándar como 
variante 

unificadora. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B1.15. 

Identificación da lingua 
galega con calquera 
contexto de uso oral da 

lingua: en diferentes 
ámbitos profesionais 
(sanidade, 

Administración, xustiza, 
educación, medios de 
comunicación...) e en 

conversas con persoas 
coñecidas ou 
descoñecidas. 

 B1.14. 

Identificar a lingua 
galega con calquera 
contexto de uso oral. 

 LGB1.14.1. 

Identifica a lingua 
galega con 
calquera contexto 

profesional oral: 
sanidade, 
Administración, 

xustiza, 
educación, 
medios de 

comunicación... 

 CCL 

 CCEC 

 LGB1.14.2. 
Recoñece a 
validez da lingua 

galega para 
conversas con 
persoas 

coñecidas ou 
descoñecidas. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

 b 

 e 

 I 

 J 

 o 

 B2.1. Comprensión 

da información relevante 
en textos das situacións 

cotiás de relación social: 
correspondencia, 
normas, programas de 

actividades, 
convocatorias, plans de 
traballo ou 

regulamentos. 

 B2.2. Comprensión 
de textos procedentes 

dos medios de 
comunicación social 
(incluídas webs infantís 

e xuvenís) con especial 
incidencia na noticia, na 
entrevista e nas cartas á 

dirección do xornal, para 
obter información xeral, 
localizando informacións 

destacadas. 

 B2.3. Comprensión 
de textos do ámbito 

escolar en soporte papel 
ou dixital para aprender 
e para informarse, tanto 

os producidos con 
finalidade didáctica 
como os de uso social 

 B2.1. 

Comprender, buscar, 
localizar e 

seleccionar 
información explícita 
en textos escritos de 

soportes variados 
(webs infantís, libros, 
carteis) e realizar 

inferencias 
determinando 
intencións e dobres 

sentidos. 

 LGB2.1.1. 

Comprende a 
información 

relevante de 
textos 
procedentes dos 

medios de 
comunicación 
social ou propios 

de situacións 
cotiás. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 LGB2.1.2. 
Identifica as ideas 
principais e 

secundarias dun 
texto (narrativo, 
descritivo, 

expositivo e 
argumentativo). 

 CCL 

 LGB2.1.3. 
Busca, localiza e 

selecciona 
información 
concreta dun 

texto, deducindo o 
significado de 
palabras e 

expresións polo 
contexto. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 
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(folletos informativos ou 
publicitarios, prensa, 

programas, fragmentos 
literarios). 

 LGB2.1.4. 
Interpreta 

metáforas, 
personificacións, 
hipérboles, ironías 

e dobres sentidos 
en textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.1.5. 
Identifica a 

estrutura dun 
texto e recoñece 
algúns 

mecanismos de 
cohesión. 

 CCL 

 LGB2.1.6. 
Identifica o punto 
de vista do autor 

ou autora e 
diferencia 
información, 

opinión e 
publicidade. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.1.7. 
Emprega o 

dicionario para 
resolver as 
dúbidas de 

vocabulario que 
atopa nos textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.1.8. 
Fai unha lectura 
rápida, selectiva 

ou integral en 
función das 
necesidades de 

cada momento. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B2.4. Integración 

de coñecementos e de 

informacións 

procedentes de 

diferentes soportes para 

aprender, comparando, 

clasificando, 

identificando e 

interpretando con 

especial atención aos 

datos que se transmiten 

mediante gráficos, 

esquemas e 

ilustracións. 

 B2.2. 

Interpretar e 

comprender a 

información 

procedente de 

gráficos, esquemas 

e ilustracións.  

 LGB2.2.1. 

Interpreta e 

comprende a 

información de 

gráficos, 

esquemas, mapas 

conceptuais e 

ilustracións, 

relacionando esta 

co contido do 

texto que a 

acompaña. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CMCT 

 b 

 e 

 B2.5. Subliñado, 

esquematización e 

resumo da información 

relevante dun texto. 

 B2.3. Realizar o 

subliñado das ideas 

principais dun texto, 

e esquematizar e 

resumindo seu 

contido. 

 LGB2.3.1. 

Realiza o 

subliñado das 

ideas principais 

dun texto. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.3.2. 

Esquematiza as 

ideas dun texto, 

indicando as 

 CCL 

 CAA 
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ideas principais e 

secundarias. 

 LGB2.3.3. 

Realiza o resumo 

dun texto. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B2.6. Uso das 

estratexias de control do 

proceso lector 

(anticipación, 

formulación de 

hipóteses, relectura...). 

 B2.4. Utilizar 

estratexias para 

mellorar a lectura.  

 LGB2.4.1. 

Deduce o posible 

contido dun texto 

antes de lelo, 

axudándose do 

título e as 

ilustracións. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB2.4.2. 

Relé un texto e 

marca as 

palabras clave 

para acadar a 

comprensión 

integral, cando é 

preciso. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 B2.7. Uso dirixido 

das tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para a 

localización, selección, 

interpretación e 

organización da 

información. 

 B2.5. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información para 

tratar a información 

nun texto. 

 LGB2.5.1. 

Utiliza as 

tecnoloxías da 

información para 

localizar e 

seleccionar a 

información nun 

texto. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LGB2.5.2. 

Utiliza as 

tecnoloxías da 

información para 

organizar a 

información dun 

texto. 

 CCL 

 CD 

 LGB2.5.3. 

Utiliza dicionarios 

dixitais para 

interpretar a 

información dun 

texto. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 b 

 e 

 o 

 B2.8. Realización 

de diferentes tipos de 

lectura: de 

investigación, de 

aprendizaxe, de gozo 

persoal, de resolución 

de problemas. 

 B2.6. Realizar 

diferentes tipos de 

lectura. 

 LGB2.6.1. 

Realiza diferentes 

tipos de lectura en 

función de cada 

texto: de 

investigación, de 

aprendizaxe, de 

gozo persoal ou 

de resolución de 

problemas.  

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 
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 a 

 b 

 e 

 B2.9. Lectura 

expresiva de textos 

literarios e non literarios, 

de diferente tipoloxía 

textual. 

 B2.10. 

Dramatización e lectura 

dramatizada de textos 

literarios e non literarios. 

 B2.7. Ler 

expresivamente 

textos de diversa 

tipoloxía 

(dramatizando cando 

é preciso) con fluidez 

e precisión, 

atendendo á dicción, 

entoación, 

intensidade de voz, 

ritmo e velocidade, 

adecuados ás 

diversas situacións 

funcionais da lectura 

en voz alta (ler para 

que alguén goce 

escoitando, ler para 

dar a coñecer un 

texto descoñecido, 

ler para compartir 

información que se 

acaba de localizar) 

facendo participar a 

audiencia da súa 

interpretación.  

 LGB2.7.1. 

Descodifica con 

precisión e 

rapidez as 

palabras. 

 CCL 

 CAA 

 LGB2.7.2. Le 

textos en voz alta 

con fluidez e 

precisión. 

 CCL 

 LGB2.7.3. Le 

textos en voz alta 

con ritmo, 

velocidade e ton 

da voz 

adecuados. 

 CCL 

 LGB2.7.4. Le 

en voz alta 

adaptándose ao 

interese do 

auditorio: gozar 

escoitando, obter 

nova 

información... 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LGB2.7.5. 

Fai lecturas 

dramatizadas de 

textos. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 b 

 e 

 i 

 B2.11. Uso da 

biblioteca de aula e do 

centro, amosando 

coñecemento da súa 

organización 

(catalogación, 

funcionamento) e 

participación en 

actividades literarias e 

na elaboración de 

propostas. 

 B2.12. Utilización 

das bibliotecas, 

incluíndo as virtuais, de 

xeito cada vez máis 

autónomo, para obter 

información e modelos 

para a produción 

escrita. 

 B2.8. Usar as 

bibliotecas da aula e 

do centro, así como 

as virtuais, con 

autonomía abonda, 

comprendendo como 

se organiza e 

colaborando no seu 

coidado e mellora. 

 LGB2.8.1. 

Usa a biblioteca 

de aula con 

autonomía, para 

obter datos e 

informacións, e 

colabora no seu 

coidado e mellora. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LGB2.8.2. 

Usa a biblioteca 

de centro con 

autonomía,para 

obter datos e 

informacións, e 

colabora no seu 

coidado e na súa 

mellora. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LGB2.8.3. 

Usa as bibliotecas 

virtuais,para obter 

datos e 

informacións, con 

autonomía. 

 CCL 

 CAA 

 CD 
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 a 

 b 

 e 

 B2.13. 

Mantemento adecuado 

e ampliación da 

biblioteca persoal. 

 B2.9. Ter 

interese por ter unha 

biblioteca propia, 

física ou virtual. 

 LGB2.9.1. 

Amosa interese 

pola conservación 

e organización 

dos seus libros 

físicos e/ou 

virtuais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 a 

 b 

 e 

 B2.14. Interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e como 

medio de comunicación 

de experiencias e de 

regulación da 

convivencia. 

 B2.10. Amosar 

interese polos textos 

escritos como fonte 

de aprendizaxe e 

medio de 

comunicación.  

 LGB2.10.1. 

Amosa interese 

pola lectura como 

fonte de 

aprendizaxe e 

medio de 

comunicación. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B2.15. 

Desenvolvemento da 

autonomía lectora, da 

capacidade de elección 

de temas e de textos e 

de expresión das 

preferencias persoais. 

 B2.11. Amosar 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos 

do seu interese, así 

como ser quen de 

expresar 

preferencias.  

 LGB2.11.1. 

Amosa autonomía 

lectora e 

capacidade de 

seleccionar textos 

do seu interese. 

 CCL 

 LGB2.11.2. 

Éxpresa opinións 

e valoracións 

sobre as lecturas 

feitas. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B2.16. Análise de 

textos escritos en 

diferentes variedades da 

lingua galega. 

 B2.12. Analizar 

textos escritos en 

diferentes 

variedades da lingua 

galega. 

 LGB2.12.1. 

Percibe as 

diferenzas 

lingüísticas 

presentes nas 

variedades da 

lingua galega. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB2.12.2. 

Valora a 

variedade interna 

da lingua como 

símbolo de 

riqueza lingüística 

e cultural, así 

como o estándar 

como variante 

unificadora. 

 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

 a 

 b 

 e 

 B3.1. Uso das 

estratexias de 

planificación, de 

textualización (formato, 

estrutura, ortografía e 

 B3.1. Usar as 

estratexias de 

planificación, 

textualización e 

revisión do texto. 

 LGB3.1.1. 

Planifica a 

elaboración do 

texto, antes de 

comezar a 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 
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normas lingüísticas, 

puntuación, coherencia 

e cohesión...) e revisión 

como partes do proceso 

escritor. 

escribir, xerando 

ideas, 

seleccionando e 

estruturando a 

información, 

mediante notas, 

esquemas, guións 

ou mapas 

conceptuais. 

 LGB3.1.2. 

Elabora o texto 

cunha estrutura 

clara, con 

coherencia e 

cohesionando os 

enunciados. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB3.1.3. 

Respecta as 

regras de 

puntuación no 

texto. 

 CCL 

 LGB3.1.4. 

Aplica a norma 

lingüística: 

ortografía, 

acentuación, 

léxico, 

morfosintaxe e 

usa unha linguaxe 

non sexista. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB3.1.5. 

Revisa e 

reescribe o texto 

cando é preciso. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB3.1.6. 

Usa o dicionario 

durante a 

elaboración de 

textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 i 

 B3.2. Composición 

de textos propios de 

situacións cotiás de 

relación social 

(correspondencia, 

normas, programas, 

convocatorias, plans de 

traballo, mensaxes 

curtas) de acordo coas 

características propias 

destes xéneros. 

 B3.3. Composición 

 B3.2. Producir 

textos de diferente 

tipoloxía que 

permitan narrar, 

describir, resumir, 

explicar e expoñer 

opinións, emocións e 

informacións 

relacionadas con 

situacións cotiás e 

aqueles que sexan 

característicos dos 

medios de 

 LGB3.2.1. 

Elabora, en 

diferentes 

soportes, textos 

propios da vida 

cotiá e 

académica, 

imitando modelos: 

cartas e correos 

electrónicos, 

mensaxes curtas, 

normas, 

programas... 

 CCL 

 CAA 

 CD 
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de textos de información 

e de opinión 

característicos dos 

medios de 

comunicación social 

sobre feitos e 

acontecementos 

significativos, con 

especial incidencia na 

noticia, na entrevista, no 

comentario breve sobre 

libros ou música, en 

situacións reais ou 

simuladas. 

comunicación 
 LGB3.2.2. 

Escribe, en 

diferentes 

soportes, textos 

propios dos 

medios de 

comunicación, 

imitando modelos. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 LGB3.2.3. 

Elabora diferentes 

tipos de textos 

(narrativos, 

expositivos, 

descritivos ou 

argumentativos) 

adaptando a 

linguaxe ás 

características de 

cada xénero. 

 CCL 

 CAA 

 LGB3.2.4. 

Escribe textos 

coherentes e 

cohesivos, 

usando o rexistro 

adecuado. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 LGB3.2.5. 

Resume o contido 

de textos propios 

do ámbito da vida 

persoal ou familiar 

ou dos medios de 

comunicación. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 b 

 e 

 B3.4. Produción de 

textos relacionados co 

ámbito académico para 

obter, organizar e 

comunicar información 

(cuestionarios, 

enquisas, resumos, 

esquemas, informes, 

descricións, 

explicacións). 

 B3.3. Elaborar 

textos do ámbito 

académico para 

obter, organizar e 

comunicar 

información. 

 LGB3.3.1. 

Elabora textos do 

ámbito académico 

para obter, 

organizar e 

comunicar 

información: 

cuestionarios, 

enquisas, 

resumos, 

informes... 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 j 

 B3.5. Redacción 

de textos breves 

creativos carteis 

publicitarios, anuncios, 

cómics, contos, 

poemas, cancións, 

anécdotas... 

 B3.4. Elaborar 

textos breves con 

creatividade. 

 LGB3.4.1. 

Expresa nos seus 

textos de maneira 

imaxinativa ideas, 

sentimentos e/ou 

emocións; narra 

accións e 

presenta 

personaxes, 

obxectos e/ou 

lugares: carteis 

publicitarios, 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 
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anuncios, cómics, 

contos, poemas, 

cancións, 

anécdotas... 

 LGB3.4.2. 

Escribe textos 

breves de 

carácter creativo 

con certa riqueza 

léxica. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB3.4.3. 

Aprecia os usos 

creativos da 

linguaxe. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 d 

 e 

 i 

 j 

 B3.6. Uso 

progresivamente 

autónomo das TIC na 

busca de información, o 

tratamento dos textos e 

a realización de 

presentacións. 

 B3.5. Usar de 

maneira autónoma 

as TIC para a busca 

de información, 

tratamento dos 

textos e realización 

de presentacións. 

 LGB3.5.1. 

Usa as TIC na 

procura de 

información ou 

para consultar o 

dicionario. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB3.5.2. 

Emprega 

procesadores de 

textos de maneira 

autónoma. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 LGB3.5.3. 

Utiliza correctores 

de textos. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 LGB3.5.4. 

Utiliza as TIC 

para realizar 

presentacións. 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 j 

 B3.7. Utilización de 

elementos gráficos e 

paratextuais para 

facilitar a comprensión 

(ilustracións, gráficos, 

táboas e tipografía) e 

ilustración creativa dos 

 B3.6. Utilizar 

recursos gráficos e 

paratextuais que 

faciliten a 

comprensión dos 

textos e contribúan á 

súa ilustración 

 LGB3.6.1. 

Utiliza recursos 

gráficos e 

paratextuais para 

facilitar a 

comprensión dos 

textos e ilustralos 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 
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propios textos. creativa. de maneira 

creativa. 

 a 

 b 

 e 

 i 

 B3.8. Interese polo 

coidado e a 

presentación dos textos 

escritos e respecto pola 

norma ortográfica. 

 B3.9.Valoración da 

escritura como 

instrumento de relación 

social, de obtención e 

de reelaboración da 

información e dos 

coñecementos. 

 B3.7. Coidar a 

presentación dos 

traballos escritos en 

calquera soporte e 

valorar a lingua 

escrita como medio 

de comunicación. 

 LGB3.7.1. 

Coida a 

presentación dos 

traballos escritos, 

en calquera 

soporte. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LGB3.7.2. 

Valora a lingua 

escrita como 

medio de 

comunicación. 

 CCL 

 CSC 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 e  B4.1. Uso e 

identificación intuitiva da 

terminoloxía seguinte 

nas actividades de 

produción e 

interpretación: 

denominación dos 

textos traballados; 

clases de palabras, 

sílaba tónica e átona; 

enunciados: frase e 

oración; tipos de 

enunciado: declarativo, 

interrogativo, 

exclamativo, imperativo; 

enlaces: preposición, 

conxunción e 

interxección; grupo de 

palabras: núcleo e 

complementos; 

substantivos, artigos e 

pronomes, adxectivo; 

tempo e modo verbal; 

persoa gramatical; 

modo imperativo e 

infinitivo; complementos 

do nome e 

complementos do verbo: 

o suxeito. 

 B4.1. Utilizar 

terminoloxía 

lingüística e 

gramatical básica, 

implícita e 

funcionalmente, 

como apoio á 

comprensión e á 

produción de textos, 

así como aplicar o 

seu coñecemento no 

uso da lingua. 

 LGB4.1.1. 

Recoñece as 

diferentes 

categorías 

gramaticais pola 

súa función na 

lingua: 

substantivo, 

artigo, pronome, 

adxectivo, 

adverbio, verbo, 

preposición, 

conxunción e 

interxección. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.1.2. 

Conxuga e usa 

con corrección as 

formas verbais 

persoais e non 

persoais dos 

verbos. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.1.3. 

Diferencia as 

sílabas que 

conforman cada 

palabra, 

diferenciando a 

sílaba tónica das 

átonas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.1.4. 

Identifica e 

clasifica os 

diferentes tipos de 

enunciado: 

declarativo, 

interrogativo, 

 CCL 

 CAA 
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exclamativo e 

imperativo. 

 LGB4.1.5. 

Identifica as 

oracións simples, 

recoñecendo o 

verbo e os seus 

complementos: o 

suxeito; utiliza 

correctamente a 

concordancia de 

xénero e número 

e recoñece os 

complementos do 

nome.  

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B4.2. 

Coñecemento das 

normas ortográficas, 

apreciando o seu valor 

social e a necesidade 

de cinguirse a elas nos 

escritos. 

 B4.3. Uso de 

procedementos de 

derivación, de 

comparación e de 

contraste para xulgar 

sobre a corrección das 

palabras e xeneralizar 

as normas ortográficas. 

 B4.2. Coñecer 

e aplicar as normas 

ortográficas xerais e 

as de acentuación 

en particular, 

apreciando o seu 

valor social e a 

necesidade de 

cinguirse a elas. 

 LGB4.2.1. 

Aplica 

correctamente as 

normas de 

acentuación 

xerais e de 

acentuación 

diacrítica, así 

como as demais 

normas 

ortográficas, e 

aprecia o seu 

valor social e a 

necesidade de 

cinguirse a elas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 e 

 e 

 B4.4. Comparación 

e transformación de 

enunciados, mediante 

inserción, supresión, 

cambio de orde, 

segmentación e 

recomposición, para 

xulgar sobre a 

gramaticalidade dos 

resultados e facilitar o 

desenvolvemento dos 

conceptos lingüísticos e 

da metalinguaxe. 

 B4.5. Comparación 

de estruturas sintácticas 

diversas para observar 

a súa equivalencia 

semántica ou posibles 

alteracións do 

significado. 

 B4.6. Observación 

da inserción e 

coordinación de 

oracións como 

procedementos propios 

da explicación, tanto na 

 B4.3. Utilizar 

correctamente as 

regras de 

puntuación, así 

como unha sintaxe 

adecuada nas 

producións orais e 

escritas. 

 LGB4.3.1. 

Emprega con 

correccións os 

signos de 

puntuación. 

 CCL 

 LGB4.3.2. 

Usa unha sintaxe 

adecuada nas 

súas producións. 

 CCL 

 LGB4.3.3. 

Respecta as 

normas 

morfosintácticas 

de colocación do 

pronome átono. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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escritura como na 

expresión oral. 

 e  B4.7. Exploración 

das posibilidades do uso 

de diversos enlaces 

entre oracións (causa, 

consecuencia, 

finalidade, contradición, 

condición...), así como 

doutros elementos de 

cohesión, en relación 

coa composición de 

textos.  

 B4.4. 

Recoñecer e 

empregar 

axeitadamente os 

conectores, así 

como outros 

elementos de 

cohesión. 

 LGB4.4.1. 

Usa 

axeitadamente 

diversos 

conectores entre 

oracións: causa, 

consecuencia, 

finalidade, 

contradición, 

condición... 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.4.2. 

Recoñece 

determinados 

procesos de 

cohesión nos 

textos: anáfora, 

deixe, elipse, 

sinónimos... 

 CCL 

 CAA 

 e  B4.8. 

Identificación, en 

oracións, do verbo e os 

seus complementos, 

especialmente o 

suxeito, así como o 

papel semántico deste 

(axente, paciente e 

causa). 

 B4.9. 

Transformación de 

oracións de activa en 

pasiva, e viceversa, 

para mellorar a 

comprensión de 

determinados textos. 

 B4.5. Identificar 

o papel semántico 

do suxeito e 

transformar oracións 

activas en pasivas, e 

viceversa, para 

mellorar a 

comprensión e a 

produción de textos. 

 LGB4.5.1. 

Identifica, en 

oracións, o papel 

semántico do 

suxeito.. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.5.2. 

Transforma 

oracións activas 

en pasiva, e 

viceversa. 

 CCL 

 CAA 

 e  B4.10. Práctica do 

paso de estilo directo a 

estilo indirecto na 

narración, e viceversa, 

para mellorar a 

produción de textos. 

 B4.6. 

Transformar un texto 

narrativo de estilo 

directo noutro de 

estilo indirecto e 

viceversa. 

 LGB4.6.1. 

Transforma un 

texto narrativo de 

estilo directo 

noutro de estilo 

indirecto e 

viceversa. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B4.11. Uso eficaz 

do dicionario, en papel 

ou dixital, na busca da 

 B4.7. Ampliar o 

vocabulario a partir 

do uso do dicionario 

 LGB4.7.1. 

Usa 

axeitadamente o 

 CCL 

 CAA 
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 i 
ampliación do 

vocabulario e como 

consulta ortográfica e 

gramatical. 

 B4.12. Ampliación 

do vocabulario, 

mediante o traballo con 

palabras sinónimas, 

antónimas, homónimas, 

polisémicas; 

aumentativos e 

diminutivos, arcaísmos, 

neoloxismos, 

estranxeirismos, frases 

feitas, siglas e 

abreviaturas.  

 B4.13. Ampliación 

do vocabulario mediante 

os procedementos de 

creación de palabras: 

derivación (prefixos e 

sufixos) e composición.  

e do traballo e 

reflexión sobre as 

palabras que 

conforman a lingua. 

dicionario para 

buscar calquera 

palabra, 

seleccionando a 

acepción precisa 

segundo cada 

contexto. 

 CD 

 LGB4.7.2. 

Recoñece e crea 

palabras 

derivadas 

(prefixación e 

sufixación) e 

compostas. 

 CCL 

 CAA 

 LGB4.7.3. 

Recoñece e usa 

sinónimos, 

antónimos, 

homónimos, 

palabras 

polisémicas, 

arcaísmos, 

neoloxismos, 

estranxeirismos, 

frases feitas, 

siglas e 

abreviaturas. 

 CCL 

 CAA 

 a 

 d 

 e 

 h 

 m 

 o 

 B4.14. 

Coñecemento das 

características 

relevantes (históricas, 

socioculturais...) da 

lingua galega e 

identificación e 

valoración desta lingua 

dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural 

de España e de Europa. 

 B4.8. Coñecer 

as características 

relevantes da lingua 

galega e identificar e 

valorar esta lingua 

dentro da realidade 

plurilingüe e 

pluricultural de 

España e de Europa. 

 LGB4.8.1. 

Identifica as 

características 

relevantes 

(históricas, 

socioculturais...) 

da lingua galega. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB4.8.2. 

Identifica e valora 

a lingua galega 

dentro da 

realidade 

plurilingüe e 

pluricultural de 

España e de 

Europa. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 d 

 e 

 m 

 o 

 B4.15. 

Comparación entre 

aspectos das linguas 

que o alumnado coñece 

e/ou está a aprender 

para mellorar os 

procesos comunicativos 

e recoñecer as 

interferencias. 

 B4.9. 

Establecer relacións 

entre as diversas 

linguas que utiliza ou 

está a aprender o 

alumnado para 

reflexionar sobre 

como mellorar os 

seus procesos 

comunicativos na 

lingua galega. 

 LGB4.9.1. 

Recoñece e evita 

as interferencias 

entre as linguas 

que está a 

aprender. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB4.9.2. 

Identifica 

diferenzas, 

regularidades e 

semellanzas 

 CCL 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 
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sintácticas, 

ortográficas, 

morfolóxicas e 

léxicas entre 

todas as linguas 

que coñece e/ou 

está a aprender, 

como punto de 

apoio para a súa 

aprendizaxe. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 b 

 d 

 e 

 o 

 B5.1. Escoita, 

memorización e 

reprodución de textos 

procedentes da 

literatura popular oral 

galega (refráns, 

adiviñas, lendas, contos, 

poemas, conxuros, 

cancións, ditos, 

romances, cantigas) e 

da literatura galega en 

xeral. 

 B5.2. Valoración e 

aprecio do texto literario 

galego (oral ou non) 

como vehículo de 

comunicación, fonte de 

coñecemento da nosa 

cultura e como recurso 

de gozo persoal. 

 B5.1. Escoitar, 

memorizar, 

reproducir e valorar 

textos procedentes 

da literatura popular 

galega e da literatura 

galega en xeral. 

 LGB5.1.1. 

Escoita, 

memoriza e 

reproduce textos 

procedentes da 

literatura popular 

oral galega 

(refráns, adiviñas, 

lendas, contos, 

poemas, 

conxuros, 

cancións, ditos, 

romances, 

cantigas) e da 

literatura galega 

en xeral. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 LGB5.1.2. 

Valora os textos 

da literatura 

galega (oral ou 

non) como fonte 

de coñecemento 

da nosa cultura e 

como recurso de 

gozo persoal. 

 CCL 

 CCEC 

 b 

 d 

 e 

 i 

 B5.3. Lectura 

persoal, silenciosa e en 

voz alta de obras en 

galego adecuadas á 

idade e aos intereses 

(conto, cómic, novela). 

 B5.4. Lectura 

guiada de textos da 

literatura infantil, 

adaptacións de obras 

literarias clásicas e 

literatura actual en 

diversos soportes. 

 B5.2. Ler textos 

e obras en galego da 

literatura infantil, 

adaptacións de 

obras clásicas e 

literatura actual, 

adaptadas á idade e 

en diferentes 

soportes. 

 LGB5.2.1. Le 

en silencio obras 

e textos en galego 

da literatura 

infantil, 

adaptacións de 

obras clásicas e 

literatura actual, 

adaptadas á 

idade e en 

diferentes 

soportes. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

 LGB5.2.2. Le 

en voz alta obras 

e textos en galego 

da literatura 

infantil, 

adaptacións de 

obras clásicas e 

literatura actual, 

 CCL 

 CCEC 

 CD 
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adaptadas á 

idade e en 

diferentes 

soportes. 

 b 

 d 

 e 

 B5.5. Lectura 

comentada de poemas, 

de relatos e de obras 

teatrais tendo en conta 

as convencións literarias 

(xéneros, figuras) e a 

presenza de certos 

temas e motivos 

repetitivos e tópicos. 

 B5.3. Analizar 

as características 

dos diferentes 

xéneros e as figuras 

literarias, así como 

temas e tópicos 

recorrentes. 

 LGB5.3.1. 

Recoñece as 

características 

fundamentais dos 

diferentes 

xéneros literarios: 

narrativa, poesía 

e teatro. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB5.3.2. 

Distingue algúns 

recursos retóricos 

e métricos propios 

dos poemas. 

 CCL 

 LGB5.3.3. 

Identifica e 

emprega 

algunhas figuras 

literarias: 

comparacións, 

metáforas, 

personificacións, 

hipérboles e 

xogos de 

palabras. 

 CCL 

 CCEC 

 CAA 

 LGB5.3.4. 

Identifica temas e 

tópicos 

recorrentes na 

literatura. 

 CCL 

 CCEC 

 b 

 e 

 B5.6. Recreación e 

composición de poemas 

e relatos para 

comunicar sentimentos, 

emocións, estados de 

ánimo, lembranzas, 

recoñecendo as 

características dalgúns 

modelos. 

 B5.4. Recrear e 

compoñer poemas e 

relatos a partir de 

modelos dados. 

 LGB5.4.1. 

Recrea e compón 

poemas e relatos, 

a partir de 

modelos dados, 

para comunicar 

sentimentos, 

emocións, 

estados de ánimo, 

lembranzas. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 B5.7. 

Dramatización e lectura 

dramatizada de textos 

literarios diversos. 

 B5.5. Participar 

activamente en 

dramatizacións de 

textos literarios 

diversos. 

 LGB5.5.1. 

Participa 

activamente en 

dramatizacións de 

textos literarios 

diversos. 

 CCL 
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 a 

 d 

 e 

 o 

 B5.8. Valoración 

da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, 

minoritaria ou 

minorizada), como 

vehículo de 

comunicación, fonte de 

coñecemento e como 

recurso de gozo 

persoal. 

 B5.6. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como 

vehículo de 

comunicación, fonte 

de coñecemento e 

como recurso de 

gozo persoal. 

 LGB5.6.1. 

Valora a literatura 

en calquera 

lingua, como 

vehículo de 

comunicación, 

fonte de 

coñecemento e 

como recurso de 

gozo persoal. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B5.9. Interese por 

coñecer os modelos 

narrativos e poéticos 

que se utilizan noutras 

culturas. 

 B5.10. 

Comparación de 

imaxes, símbolos e 

mitos facilmente 

interpretables que 

noutras culturas serven 

para entender o mundo 

e axudan a coñecer 

outras maneiras de 

relacións sociais. 

 B5.7. Amosar 

interese, respecto e 

tolerancia ante as 

diferenzas persoais, 

sociais e culturais. 

 LGB5.7.1. 

Compara imaxes, 

símbolos e mitos 

sinxelos doutras 

culturas cos da 

cultura galega, 

amosando 

interese e 

respecto. 

 CCL 

 CCEC 

 LGB5.7.2. 

Amosa 

curiosidade por 

coñecer outros 

costumes e 

formas de 

relación social, 

respectando e 

valorando a 

diversidade 

cultural. 

 CCL 

 CCEC 

Avaliación e cualificación. 

Os criterios de avaliación concrétanse principalmente nos estándares de aprendizaxe 

acadados antes do estado de alarma. O traballo realizado con posterioridade será 

sumativo ao observable e avaliado con anterioridade. 

No caso de que o alumnado non acadara o grao mínimo nalgún dos estándares tratados 

na aula as actividades versarán principalmente sobre eses aspectos nos que presentan 

máis dificultades, co obxectivo de facilitar a súa adquisición. 

 

Metodoloxía e actividades 3º trimestre 

Co alumnado con estas características realizouse un cambio metodolóxico substancial, 

no cal a implicación familiar ten un papel fundamental, sobre todo cos alumnos/as que 

presentan máis problemas co uso de internet.  

Para elaborar as actividades partimos dos coñecementos acadados antes do estado de 

alarma, así como, das características e intereses particulares de cada alumno ou alumna 

que se van ter en conta para o tratamento de temas transversais, sen deixar de dar 

prioridade os contidos mínimos de cada nivel. 

As tarefas que se propoñen son de repaso, reforzo e recuperación. Todas constan dun 

esquema, resumo ou vídeo no que se mostran os puntos clave que se van tratar e están 

adaptadas ás necesidades específicas de cada alumno ou alumna. 

Materiais e recursos 
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Dada as circunstancias a organización dos tempos e materiais son moi flexibles e os 

recursos didácticos indícanse en cada tarefa proposta. A nivel xeral as tarefas son 

creadas pola docente, aínda que menor medida, tamén se usan os recursos web. 

 

 

 
ACI profesor Carlos Parga  

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles: Adaptación Curricular de 2º da ESO 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe  

B2.3 Comprensión e interpretación, en formato papel e dixital, de 
textos propios dos medios de comunicación. 
 

B2.4 Comprensión e interpretación, en formato papel e dic¡xital, 
de textos propios da vida educativa, especialmente os instrutivos 
e expositivos: webs educativas , dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 
 

B2.5 Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC 
para seleccionar información 

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

LGB2.3.2 Localiza a información destacada de 
textos propios dos medios de comunicación 

 

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

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

LGB 2.5.1 Utiliza, de forma progresivamente 
autónoma, diversas fontes deinformación e 
integra os coñecimentos adquiridos nos seus 
discursos orais e escritos. 
 

LGB2.5.3 Coñece o funcionamento das 
bibliotecas así como as bibliotecas dixitais e é 
quen de solicitar libros e vídeos de forma 
autónoma. 

B2.6 Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar usos 
lingüísticos discriminatorios, manifestar posturas de acordo e 
desacordo e expór razoadamente as ideas respectando as ideas 
dos demáis. 
 

B2.7 Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados 
á situación comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar 
recursos audiovisuais para o rexistro de voz.  
 

B2.8 Planificación e revisión do escrito en función da situación 
comunicativa ( tema, fins e destinatarios ) para elaborar 
produccións con adecuación, coherencia cohesión e 
correcciónnas relacións internas e externas dos contidos do texto. 
 

B2.9 Producción, en papel ou formato dixital, de escritos propios 
da vida cotiá  e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, 
avisos, solicitudes e participación en foros. 
 

B2.14 Valoración da escritura como fonte de aprendizaxe e como 
forma de comunicar experiencias, ideas e coñecimentos propios. 

 
 
 
 

LGB2.13.1 Describe os valores da escritura 
como instrumento de comunicación social 
fundamental para comunicar experiencias e 
para adquirir e transmitir coñecimentos. 
 

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

B3.2 A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a 
posibles interferencias. 
 

LGB3.2.1 Identifica e pronuncia correctamente 
os fonemas propios da lingua galega. 
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B3.3 Uso eficaz dos dicionarios e de outras fontes de consulta en 
calquera soporte, especialmente sobre flexión, relación semántica 
e normativa. 
 

B3.4 Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas 
que regulan os textos orais e escritos , propios e alleos.  
 

B3.5 Aplicación e valoración das normas ortográficas da lingua 
galega. 
 

B3.6 Aplicación e valoración da puntuación en relación coa 
cohesión textual. 
 

B3.7 Recoñecemento da estrutura de estrutura de substantivos e 
verbos e da súa caracterización morfolóxica para a mellora da 
comprensión e producción textuais 

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

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

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

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

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

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

B4.1 Valoración das linguas comomedios de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun pobo. 
 

B4.2 O pluralismo como expresión da riqueza cultural da 
humanidade. 
 

B4.3 A lusofonía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LGB4.1.1 Valora a lingua como instrumento co 
cal se constrúentodos os saberes e como 
medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación 
de elementos lingüísticos de noso en diferentes 
contextos 

 

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

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

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

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

B4.4 Situación sociolingüística do galego 

 

B4.6 Situación legal das linguas do Estado Español. 
 

B4.7 Prexuízos lingüísticos. 

LGB4.2.1Describe a situación sociolingüística 
de Galicia a partir do estudo do seu contorno 
(concello e comarca), compáraa con outros 
contextos e analiza as diferencias. 
LGB4.2.2 Coñece e valora os topónimos 
galegos. 
 

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

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

B5.2 Lectura, con regularidade, de obras literarias e 
desenvolvemento dun criterio lector; emisión dunha opinión 
persola sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do 

LGLB5.1.1 Le con regularidade obras literarias e 
desenvolve criterio lector; expón unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á 
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seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos e valoración do uso dos elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de vista empregao e o uso estético da 
linguaxe. 

súa idade e relaciona o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos. 
 

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

  

  

   

  

Durante o terceiro trimestre tráballase sobre actividades de repaso, reforzo e ampliación dos 
estándares de aprendizaxe. Utilízase a tal efecto a comunicación por medio do correo 
carlosparga@edu.xunta.es Para a cualificación final: 

Farase a media das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións e a esa nota 
media poderáselle engadir, a maiores, a valoración do traballo realizado durante 
o terceiro trimestre, cos seguintes indicadores: 

 Realizar as actividades asignadas, axustándose ás instrucións e aos prazos 
de entrega. 

 Amosar interese en realizar as tarefas da mellor forma posible, cun esforzo 
por progresar e correxir erros. 

 

 

 

 

 

4.Información e publicidade da programación. 

Información ó alumnado vía correo electrónico, sobre todo a aqueles que teñen 

avaliacións pendentes. Publicación páx. Web do centro. 


