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                                                    CURSO 2014-2015 
 
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN 
         
 
PRIMEIRO TRIMESTRE: 
 

COMUNICACIÓN  
-A procura de información: Internet. A biblioteca. 
-Tipoloxía textual: o texto publicitario, a reportaxe, o diario persoal e o blog. 
-Propiedades do texto: a cohesión textual . Mecanismos de cohesión:anáfora, substitución 
e elipse 
-Técnicas de traballo: o esquema. Ideas principais e secundarias. 
LÉXICO- SEMÁNTICA  
-Vocabulario:a casa por dentro, a alimentación, a diversidade social e cultural e a paz. 
-Campo semántico. Relacións de significado: hiperónimos e hipónimos. 
-Definicións. 
GRAMÁTICA  
-A formación de palabras: lexema e morfemas (prefixos e sufixos) 
-O substantivo(xénero e número) 
ORTOGRAFÍA 
-Grupos consonánticos: bl/br, pl/pr, pc/pt, fl/fr,  cc/ct. Uso de h. 
SOCIOLINGÜÍSTICA  
-Plurilingüismo: as funcións sociais das linguas e as distintas situacións destas nas 
sociedades. 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

 
COMUNICACIÓN  
-Tipoloxía textual: os textos poéticos e a canción. As solicitudes. Os textos expositivos. O 
folleto. 
-Propiedades do texto: conectores textuais (aditivos, temporais, espaciais, opositivos, 
causais e organizadores) 
-Técnicas de traballo: o mapa conceptual. A revisión do traballo. 
LÉXICO- SEMÁNTICA  
-Vocabulario: a música. O noso contorno. 
-Antonimia 
GRAMÁTICA 
-O adxectivo 
-O verbo.Morfoloxía. Tempo e modo. Verbos regulares e irregulares. 
-A frase: definición e clasificación 
ORTOGRAFÍA 
-Palabras terminadas en –cio/-cia, -zo/-za 
-Uso das maiúsculas 
SOCIOLINGÜÍSTICA  
-A nosa lexislación lingüística: tratados internacionais, lexislación estatal e autonómica 

TERCEIRO TRIMESTRE: 
COMUNICACIÓN  
- A comunicación oral e a exposición oral planificada 
- Os textos académicos 
LÉXICO-SEMÁNTICA  
-Vocabulario: o cine e o teatro. O parentesco.O tempo cronolóxico. 
-As frases feitas 



GRAMÁTICA  
-A cláusula: definición e clasificación 
-O suxeito e o predicado 
-Complemento directo, indirecto e circunstancial. 
ORTOGRAFÍA  
-Signos de puntuación 
SOCIOLINGÜÍSTICA  
-A situación actual do galego: lingua inicial e lingua habitual. Actitudes e prexuízos. 

-Variedades xeográficas 
 
METODOLOXÍA 
 
 Co fin de mellorar a competencia lingüística, organizarase o traballo de xeito que en 
cada unha das tres sesións semanais teñan máis presenza as actividades de 
expresión oral, expresión escrita e lectura respectivamente.  
A final de curso, cada alumno-a deberá ter lido un mínimo de tres libros dos propostos 
polo departamento. O tempo adicado á lectura en clase será do libro elixido, de textos 
propostos polo profesor ou do libro de texto. 
O libro de texto é Lingua e Literatura  2º ESO. Ed. Xerais. 
 
AVALIACIÓN DURANTE O CURSO 
 
En cada trimestre faranse dúas probas escritas onde se avaliarán conceptos e 
procedementos cun máximo de 8 puntos cada proba. Nestas probas escritas poderase 
descontar ata un máximo de 1 punto por faltas de ortografía. 
A nota final do trimestre, acharase sobre 10 puntos. Cada un dos dous exames da 
avaliación  valorarase cun máximo de 8 puntos. Logo farase unha media destas dúas 
probas escritas á que se lle poderá sumar ata un máximo de 2 puntos por actitudes: 
participación na clase e nas actividades propostas, comportamento, traballo 
cotián,respecto polos prazos de entrega de traballos, actitude ante a lingua e cultura 
galegas e emprego habitual do galego oral na clase. 
 
 
 Posto que a avaliación da materia é continua, non se fará un exame específico de 
recuperación cada trimestre. Así, un alumno  suspenso ten a posibilidade de 
recuperación na seguinte avaliación, sempre que demostre ter superado 
suficientemente os contidos, procedementos e actitudes anteriores. Para valorar este 
progreso, aos alumnos suspensos poderánselles incluír nos seguintes exames 
contidos non superados na avaliación ou avaliacións anteriores. 
 
A 3ª avaliación será considerada a cualificación global do curso. 
 
 

AVALIACIÓN NA PROBA EXTRAORDINARIA 
 
 Na proba extraordinaria (exame de setembro) avaliarase segundo os mesmos 
criterios que na ordinaria, agás a valoración da actitude e o traballo continuado durante 
o curso na casa e na clase. 
A cualificación desta convocatoria será a seguinte: a entrega e calidade do traballo de 
verán poderá aumentar ata 1 punto a cualificación do exame. Así un alumno con 4 
puntos no exame e o traballo entregado poderá aprobar; do contrario, o resultado será 
suspenso. 
 
 



MÍNIMOS ESIXIBLES 2º ESO 
 

- Capta o tema e , no seu caso,  subtemas, de distintos textos aos que aplica técnicas 
como subliñado, esquemas e resumo. 

- Planifica e revisa os traballos escritos para obter una boa presentación respectando as 
normas gramaticais e ortográficas.  

- Coñece aspectos fonéticos básicos da lingua galega. 
- Coñece os nexos e conectores textuais máis comúns. 
- Distingue a estrutura das palabras flexivas, especialmente o nome e o verbo, e 

recoñece os seus aspectos morfolóxicos 
- Recoñece o suxeito, predicado e  tipos de complementos. 
- Distingue oracións copulativas e predicativas. 
- Coñece a situación das linguas minorizadas e comprende o máis significativo da 

situación sociolingüística galega, así como da nosa lexislación en materia lingüística. 
- Coñece as variedades xeográficas máis salientabeis da lingua galega. 
- Realiza sinxelas exposicións orais planificadas cunha mínima corrección e fluidez. 
- Le  con fluidez aplicando as estratexias adecuadas a distintos tipos de textos. 
- Utiliza con normalidade e respecto a lingua galega oral e escrita na súa actividade 

académica. 
 
 
         
                   


