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A- Contexto:
O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello de Narón de
titularidade publica.
O centro atópase no Camiño Real S/N. No entorno atopamos un polígono onde se desenvolven
actividades de tipo industrial, comercial e empresarial. O nivel socioeconómico das familias e
principalmente de clase obreira. Na contorna máis inmediata ao centro podemos atopar, cara o
norte  e  o  leste  edificacións  de  grande  volume  dedicadas  a  actividades  de  tipo  industrial,
comercial e empresarial. Cara o sur e o leste atopamos vivendas unifamiliares, e,  no lonxe
vivendas  plurifamiliares.  Ademais,  inmediatos  o  centro,  atopamos  o  IES As  Telleiras  e  o
polideportivo municipal de As Lagoas. O acceso principal ao centro resolvese dende a Estrada
de Cedeira. A distancia do IES aos núcleos urbanos  do concello, así   como a procedencia dos
alumnos fai que estes accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar, e, no caso
dos alumnos de ciclos en transporte privado cando o seu horario lectivo non coincide co do
resto dos alumnos. Este feito supón un condicionante extremo na actividade do centro pois, na
práctica,  o  desenvolvemento  de  calquera  actividade  fóra  do  horario  lectivo  implica  o
desprazamento  dos  participantes  polos  seus  propios  medios  sen  que  apenas  existen  liñas
detransporte público cerca.
O centro imparte ensinanzas de Educación Secundaria, Bacharelato, Ciclos de grao medio e
superior e Formación Profesional Básica.

B- Introdución á materia de Lingua Castelá e Literatura:

A lingua  é  o  instrumento  fundamental  para  a  comunicación.  O  ser  humano,  aínda  que  ha
desenvolvendo outras formas de expresión, non pode prescindir das linguas naturais porque do
bo  manexo  destas  depende  en  gran  medida  o  desenvolvemento  do  pensamento,  xa  que  o
pensamento está non só expresado, senón contido no sistema idiomático. Reducir o ámbito da
linguaxe equivale a reducir o espazo mental. Os  medios de comunicación audiovisual, a pesar
dos seus notorios beneficios, variaron as formas de expresión e comunicación en prexuízo dun
uso correcto das linguas naturais. E a lingua é o instrumento esencial de aprendizaxe non só na
materia Lingua Castelá e Literatura senón en todas e cada unha das materias do currículo.  A
obtención dun dominio adecuado na competencia lingüística supón o dominio do instrumento
esencial de aprendizaxe que permitirá a adquisición das demais competencias.
     Por iso, o obxectivo fundamental desta etapa é “que o alumnado consiga aquelas capacidades
indispensables para a plena realización persoal e social, o que neste momento, nunha sociedade
da información en continuo cambio, supón modificar e ampliar as tarefas da clase de Lingua
Castelá e Literatura máis aló das dirixidas á adquisición do coñecemento gramatical mediante a
reflexión sobre textos, fundamentalmente literarios”. 
     Efectivamente,  a sociedade da información na que nos achamos inmersos  empuxa aos
docentes para realizar  un cambio no ensino das clases de Lingua que se poderían resumir nos
seguintes aspectos:
- Evitar o avance do “analfabetismo funcional” que, desde hai un tempo, está presente nas nosas
aulas. As mensaxes recibidas pasivamente a través da vista e o oído rebaixan o nivel de atención
cara ás artes alfabéticas, coa consecuente deterioración da linguaxe, que é tamén deterioración
do pensamento, intimamente unido leste á facultade de expresalo . Os analfabetos funcionais
son aquelas persoas que aprenderon a ler, pero que de feito  ou len e que co desuso chegaron a
perder a capacidade de facelo.
- Con todo, na era da información, os beneficios de TIC’ S son moitos e moi eficaces para
participar activamente na sociedade do coñecemento. Desde a clase de Lingua Castelá é preciso
contribuír a facer un bo uso dos medios de comunicación audiovisual, mantendo vivo o manexo
das fontes de información da letra impresa: saber cando e por que se necesita información, onde
atopala, como avaliala, como utilizala e comunicala de maneira ética.
A Lingua Castelá e Literatura ten entre as súas finalidades específicas o desenvolvemento das
habilidades lingüísticas de escoitar, comprender e producir enunciados de forma oral e escrita,
apropiados estes a as diversas situacións de comunicación. Para lograr estas destrezas, ademais

5



do  coñecemento  da  estrutura  da  lingua  para  o  seu  uso  no  discurso,  será  preciso  obter
información, saber asimilala, planificar mellor o modo de comunicala atendendo a un contexto e
finalidade concretos. 
-  A adquisición dunha plena competencia comunicativa inclúe un achegamento ao feito cultural
e literario a través da lectura.
A lei establece a adquisición das destrezas básicas que debe manexar o alumnado para ampliar a
súa capacidade de comprensión e expresión oral e escrita e a súa educación literaria a través de
catro bloques de contidos cuxos obxectivos específicos resumimos aquí:
Comunicación oral: escoitar e falar  

- Adquirir habilidades para comunicar con precisión as ideas propias.
- Realizar discursos elaborados e adecuados á situación comunicativa.
- Escoitar aos demais e interpretar correctamente as súas ideas.

Comunicación escrita: ler e escribir
- Aplicar  estratexias  de  lectura  para  achegarse  a  textos  con  diferentes  graos  de

complexidade.
- Entender textos de diversos xéneros.
- Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos.
- Desenvolver o pensamento crítico e creativo. 
- Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores,

revisión e redacción. 
- Escribir textos coherentes e adecuados.

Coñecemento da lingua
- Utilizar os mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto da lingua.
- Interiorizar e usar adecuadamente as regras  ortográficas e gramaticais.
- Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e expresivos

dentro dun discurso, dun texto e dunha oración. 
- Recoñecer as relacións gramaticais entre as palabras e os grupos de palabras dentro do

texto.
- Profundar nas relacións textuais que fundamentan o discurso.
- Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua.

Educación literaria
- Formarse como lectores cultos e competentes. 
- Ler,  comprender  e  interpretar  os  textos  literarios  máis  representativos  da  literatura

española.
- Achegarse aos xéneros literarios.
- Establecer as relacións entre o contexto sociocultural e a obra literaria. 
- Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura española e universal.
- Desenvolver o gusto pola lectura de obras en xeral e de obras da literatura española e

universal de todos os tempos.
Por  último, a  lei conclúe que a materia  Lingua Castelá e Literatura, «persegue o obxectivo
último de crear cidadáns conscientes e  interesados no desenvolvemento e  a mellora da súa
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que
forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos
orais e escritos da súa propia lingua, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo e de formar
as súas propias opinións a través da lectura crítica das obras literarias máis importantes de todos
os tempos».

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
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As  competencias  quedan  definidas  como:  “capacidades  para  aplicar  de  forma integrada  os
contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos” . Unha competencia é un desempeño
e supón integrar coñecementos, destrezas (habilidades) e actitudes e aplicar esa integraciónde
forma práctica e creativa na execución dunha tarefa que debe ter unha relación clara coa vida (o
que denominamos o desempeño da competencia). A competencia supón un facer e un ser que se
enfronta de forma eficaz á resolución de problemas. Non é só un saber. É un saber aplicado
(facer –fago cousas de maneira competente-) e un saber integrado á miña persoa (un ser –son
unha persoa competente en…) que permite resolver problemas de forma eficaz. 
A aprendizaxe da materia de Lingua castelá e Literatura, ao ter como meta o desenvolvemento
da capacidade para interactuar de forma competente mediante a linguaxe nas diferentes esferas
da actividade social, contribúe ao desenvolvemento das competencias seguintes:

A aprendizaxe da materia de Lingua castelá e Literatura, ao ter como meta o desenvolvemento
da capacidade para interactuar de forma competente mediante a linguaxe nas diferentes esferas
da actividade social, contribúe ao desenvolvemento das competencias seguintes:

– 1º. Comunicación lingüística ( CCL)
A materia Lingua castelá  e  Literatura contribúe dun modo decisivo ao desenvolvemento de
todos os aspectos que conforman esta competencia. Ademais, as habilidades e estratexias para o
uso dunha lingua determinada e a capacidade para tomar a lingua como obxecto de observación,
aínda que se adquiren desde un idioma, transfírense e aplican á aprendizaxe doutros, o que
contribúe, á súa vez, a acrecentar esta competencia sobre o uso da linguaxe en xeral.

– 2º. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ( CMCT)
O área de Lingua Castelá e Literatura é un ámbito privilexiado para desenvolver a habilidade de
interpretar e expresar con claridade e  precisión informacións, datos e argumentacións. Desta
forma, colabórase na  construción da competencia  matemática, da que a habilidade mencionada
forma parte. A lectura atenta, a  comprensión literal e  dedutiva de enunciados e o proceso de
formulación que leva á  solución do problema é unha parte crucial do proceso de  resolución
de problemas a cuxo desenvolvemento pode contribuírse desde o área de Lingua.

– 3º. Competencia dixital (CD)
A materia contribúe ao tratamento da información e competencia dixital ao ter como unha das
súas metas proporcionar coñecementos e destrezas para a procura e selección de información
relevante de acordo con diferentes necesidades, así como para a súa reutilización na produción
de textos orais e escritos propios. A procura e selección de moitas destas informacións requirirá,
por exemplo, o uso adecuado de bibliotecas ou a utilización da internet;  o emprego guiado
destas procuras constituirá un medio para o desenvolvemento para a competencia dixital. A iso
contribúe tamén o feito de que o currículo inclúa o uso de soportes electrónicos na composición
de textos, de modo que poidan abordarse máis eficazmente algunhas operacións que interveñen
no proceso de escritura (planificación, execución do texto,  revisión)  e que constitúe un dos
contidos básicos desta materia. Tamén pode contribuír ao desenvolvemento desta competencia o
uso nesta  materia dos novos medios de comunicación dixitais que implican un uso social  e
colaborativo da escritura e dos coñecementos.

– 4º. Aprender a aprender ( CAA)
A linguaxe, ademais de instrumento de comunicación, é un medio de representación do mundo
e  está  na  base  do  pensamento  e  do  coñecemento.  O  acceso  ao  saber  e  á  construción  de
coñecementos mediante a linguaxe relaciónase directamente con esta competencia básica. Así
mesmo, os contidos de reflexión sobre a lingua recollen un conxunto de saberes conceptuais
(metalinguaxe  gramatical)  e  procedementais  (capacidade  de  analizar,  contrastar,  ampliar  e
reducir  enunciados,  substituír  elementos  dun  enunciado,  planificar  e  organizar  textos,  usar
esquemas, diagnosticar erros e reparalos, etc.) que se adquiren en relación coas actividades de
comprensión  e  composición  de  textos  e  que  se  reutilizan  para  optimizar  a  aprendizaxe
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lingüística; é dicir, para aprender a aprender lingua.

6º. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor ( CSIEE)
Aprender  a  usar  a  lingua  é tamén aprender  a  analizar  e  resolver  problemas,  trazar  plans  e
emprender procesos de decisión. Por iso, a adquisición de habilidades lingüísticas contribúe a
progresar na iniciativa persoal e na regulación da propia actividade cunha autonomía gradual.

– 5º. Competencias sociais e cívicas (CSC)
A  aprendizaxe  da  lingua,  concibido  como  desenvolvemento  da  competencia  comunicativa,
contribúe decisivamente ao desenvolvemento da competencia social e cívica, entendida como
un  conxunto  de  habilidades  e  destrezas  para  as  relacións,  a  convivencia,  o  respecto  e  o
entendemento entre as persoas. En efecto, aprender lingua é aprender a comunicarse cos outros,
a comprender o que estes transmiten e a aproximarse a outras realidades. Por outra banda, a
educación  lingüística  ten  un  compoñente  estreitamente  vinculado  con  esta  competencia:  a
constatación da variedade dos usos da lingua e a diversidade lingüística e a valoración de todas
as  linguas  como  igualmente  aptas  para  desempeñar  as  funcións  de  comunicación  e  de
representación. Tamén se contribúe desde esta materia a esta competencia na medida en que se
analizan  os  modos  mediante  os  que  a  linguaxe  transmite  e  sanciona  prexuízos  e  imaxes
estereotipadas do mundo, co obxecto de contribuír á erradicación dos usos discriminatorios da
linguaxe.

– 7º. Conciencia e expresións culturais ( CCEC)
Dentro desta materia, a lectura, interpretación e avaliación das obras literarias contribúen de
forma relevante ao desenvolvemento desta competencia, entendida como aproximación a un
patrimonio literario e a uns temas recorrentes que son expresión de preocupacións esenciais do
ser  humano.  A  súa  contribución  será  máis  relevante  en  tanto  se  relacione  o  aprecio  das
manifestacións literarias con outras manifestacións artísticas, como a música, a pintura ou o
cinema. Tamén se contribúe a esta competencia procurando que o mundo social da literatura
(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos ou a presenza do literario na prensa)
adquira sentido para o alumnado.

COMPETENCIAS CLAVE EN RELACIÓN AOS ESTANDARES DE APRENDIZAXE
DA MATERIA
Detallado no punto 5: ESTÁNDARES AVALIABLES (concreción para cada estándar avaliable
de temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, e procedementos e
instrumentos de avaliación).

3. OBXECTIVOS XERAIS
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a. Asumir  responsablemente  os  seus  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus  dereitos  no
respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación  e a solidariedade entre as
persoas e grupos, exercitarse no dia logo afianzando os dereitos humanos e a igualdade
de  trato  e  de  oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como valores  comúns  dunha
sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e
como medio de desenvolvemento persoal.

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra
condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia
contra a muller.

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas
súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo,
os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.

e. Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información  para,  con
sentido  crítico,  adquirir  novos  coñecementos.  Adquirir  unha  preparación  básica  no
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f. Concibir  o  coñecemento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estrutura  en
distintas  disciplinas,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os
problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g. Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e  a  confianza  en  si  mesmo,  a  participación,
o  sentido  crítico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para aprender a aprender,
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a
houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexos, e
iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

i. Comprender e expresarse nunha ou mais linguas estranxeiras de maneira apropiada.
j. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos

demais, así como o patrimonio artístico e cultural.
k. Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  dos  outros,  respectar  as

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación
física  e  a  práctica  do  deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.
Coñecer  e  valorar  a  dimensión  humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado
dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo a  súaconservación  e mellora.

l. Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  distintas  manifestacións
artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  e representación.

.  2º de ESO

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender os textos orais, interpretalos e valorar a súa expresión en ámbitos diversos.
- Comunicarse  de  forma  oral  en  contornas  diversas  e  valorar  a  importancia  da

conversación.
- Emitir  mensaxes  orais  claros,  adecuados  ao  contexto,  coherentes  e  cohesionados,  e

utilizando a linguaxe oral e os aspectos  prosódicos e non verbais da linguaxe.
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- Ler de forma comprensiva e con capacidade crítica textos diversos.
- Extraer  información de diversas  fontes  de  comunicación escrita,  impresa ou dixital,

utilizándoa para aprender de forma activa.
- Producir  textos  escritos  coherentes  e  cohesionados,  valorando  a  importancia  da

escritura.
- Profundar nos  aspectos  gramaticais  e  estruturais  das  palabras,  comprendendo o  seu

significado,  diferenciando  os  seus  usos  subxectivos  e  obxectivos,  e  recoñecendo  a
importancia das súas relacións de igualdade e contrariedade.

- Manexar  o  dicionario  para  a  resolución  de  dúbidas  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.

- Utilizar  os  grupos  ou   sintagmas  nominais,  adxectivais,  verbais,   preposicionais  e
adverbiais dentro do marco da oración simple. 

- Analizar os elementos constitutivos da oración simple. 
- Identificar  a  intención  comunicativa do  discurso,  coa  interpretación e  a  análise  dos

elementos lingüísticos que o compoñen.
- Recoñecer a riqueza cultural que supón a variedade lingüística de España.
- Ler obras da literatura española e universal  como fonte de pracer e enriquecemento

persoal e adquirir un hábito lector.
- Reflexionar sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes. 
- Comprender textos literarios de distintos xéneros e épocas.
- Escribir textos propios con intención literaria.
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ESTÁNDARES AVALIABLES

2º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Os estándares  de aprendizaxe traballaranse durante todo o curso de forma
progresiva. Sinalamos o trimestre no que deben empezar a consolidarse.

COMPE
TENCIAS
CLAVE

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALACIÓN

PRIMEIRO TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  (10%)

- Intervencións orais en clase.
- Debates.
- Observacións  por  parte  da

profesora.

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios
do  ámbito  persoal,  escolar/  educativo e  social,  identificando a
estrutura,  a  información  relevante  e  a  intención  comunicativa
do/da falante.

CCL 2%

LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae informacións
concretas.

CCL 2%

LCLB1.1.3.  Segue  e interpreta  instrucións  orais  respectando a
xerarquía dada.

CCL 2%

LCLB1.2.1.  Comprende  o  sentido  global  de  textos  orais  de
intención  narrativa,  descritiva,  instrutiva,  expositiva  e
argumentativa,  identificando  a  información  relevante,
determinando o  tema e  recoñecendo  a  intención  comunicativa
do/da  falante,  así  como  a  súa  estrutura  e  as  estratexias  de
cohesión textual oral.

CCL 2%

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados
para  localizar  o  significado  de  palabras  ou  enunciados
descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, lembra o
contexto en que aparece, etc.).

CAA 2%

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir   (40%)
LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en
función do obxectivo e o tipo de texto.

CCL 5% - Libro de lectura.
- Guía de lectura.
- Caderno da materia.LCLB2.1.2.  Comprende  o  significado  das  palabras  propias  de CCL 10%



nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu repertorio léxico. - Libreta creativa.
LCLB2.1.3.  Relaciona  a  información  explícita  e  implícita  dun
texto, e pona en relación co contexto.

CCEC 5%

LCLB2.1.4.  Deduce  a  idea  principal  dun  texto  e  recoñece  as
ideas secundarias, comprendendo as relacións que se establecen
entre elas.

CCL 15%

LCLB2.1.5.  Fai  inferencias  e  hipóteses  sobre o  sentido dunha
frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos e
que favorezan a construción do significado global e a avaliación
crítica.

CMCCT 5%

Bloque 3. Coñecemento da lingua  (30%)
LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais
nos  textos,  e  utiliza  este  coñecemento  para  corrixir  erros  de
concordancia en textos propios e alleos

CCL 5% - Probas trimestrais.
- Caderno da materia.
- Libro de texto.

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais
en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos
para mellorar a produción de textos nas súas producións orais,
escritas e audiovisuais.

CCL 10%

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais
nas súas producións orais e escritas.

CCL 5%

LCLB3.2.1.  Diferencia  os  compoñentes  denotativos  e
connotativos no significado das palabras dentro dunha frase ou
un texto oral ou escrito.

CAA 5%

LCLB3.3.1.  Recoñece  e  usa  sinónimos  e  antónimos  dunha
palabra, e explica o seu uso concreto nunha frase ou nun texto
oral ou escrito.

CAA 5%

LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico
das palabras nunha frase ou nun texto oral ou escrito.

CCEC 5%

LCLB3.4.2.  Recoñece e  explica os  fenómenos contextuais que
afectan o significado global das palabras: tabú e eufemismo.

CCEC 5%

Bloque 4. Educación literaria (20%)
LCLB4.1.1.  Le  e  comprende  cun  grao  crecente  de  interese  e CCL 10% - Libreta creativa.
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autonomía  obras  literarias  próximas  aos  seus  gustos,  ás   súas
afeccións e aos seus intereses.

- Probas trimestrais.
- Caderno da materia.

LCLB4.2.1.  Desenvolve  progresivamente  a  capacidade  de
reflexión observando, analizando e explicando a relación entre
diversas  manifestacións  artísticas  de  todas  as  épocas  (música,
pintura, cine, etc.).

CCEC 10%

SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  (20%)
LCLB1.2.4.  Resume  textos  narrativos,  descritivos,  instrutivos,
expositivos e argumentativos de forma clara, recollendo as ideas
principais  e  integrando  a  información  en  oracións  que  se
relacionen loxicamente e semanticamente.

CCL
CAA

5% - Debates
- Intervencións orais en clase.
- Observacións  por  parte  da

profesora.
LCLB1.3.1.  Observa e  analiza  as intervencións particulares de
cada participante nun debate tendo en conta o ton empregado, a
linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás
opinións das demais persoas.

CCL
CSC

3%

LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de discursos orais
valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do
discurso e a cohesión dos contidos.

CSIE 2%

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da
linguaxe  non  verbal  e  da  xestión  de  tempos,  e  o  emprego de
axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso.

CD 2%

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a
partir  da  práctica  habitual  da  avaliación  e  autoavaliación,  e
propón solucións para melloralas.

CAA 3%

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. CCL 5%
Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir  (20%)
LCLB2.2.1.  Localiza,  relaciona  e  secuencia  informacións
explícitas  e  implícitas  nun  texto,  e  deduce  informacións  ou
valoracións implícitas.

CCL 5% - Libro de lectura.
- Guía de lectura.
- Caderno da materia.
- Libreta creativa.LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a información dada en

diagramas,  gráficas,  fotografías,  mapas  conceptuais,  esquemas,
CMCCT 5%
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etc.
LCLB2.3.1.  Utiliza  de  xeito  autónomo  diversas  fontes  de
información  integrando  os  coñecementos  adquiridos  nos  seus
discursos orais ou escritos.

CD 5%

LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares,
locais,  etc.)  e  de  bibliotecas  dixitais,  e  é  capaz  de  solicitar
autonomamente libros, vídeos, etc.

CD 5%

Bloque 3. Coñecemento da lingua  (30%)
LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de
referencia  interna,  gramaticais  (substitucións  pronominais)  e
léxicos  (elipse  e  substitucións  mediante  sinónimos  e
hiperónimos), e valora a súa función na organización do contido
do texto.

CCL 10% - Probas trimestrais.
- Caderno da materia
- Libro de texto.

LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica o uso
dos tempos e modos verbais.

CCL 10%

LCLB3.7.1.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas,
obras  de  teatro,  etc.)  nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  elementos  transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as  competencias  que  posúe
como persoa plurilingüe.

CCL 10%

Bloque 4. Educación literaria  (30%)
LCLB4.1.1.  Le  e  comprende  cun  grao  crecente  de  interese  e
autonomía  obras  literarias  próximas  aos  seus  gustos,  ás   súas
afeccións e aos seus intereses.

CCL 5% - Libreta creativa.
- Probas trimestrais.
- Caderno da materia.

LCLB4.2.1.  Desenvolve  progresivamente  a  capacidade  de
reflexión observando, analizando e explicando a relación entre
diversas  manifestacións  artísticas  de  todas  as  épocas  (música,
pintura, cine, etc.).

CCEC 10%

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución
de personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos períodos

CAA 10%
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histórico-literarios ata a actualidade.
LCLB4.3.1.  Fala  na  clase  dos  libros  e  comparte  as  súas
impresións cos/coas compañeiros/as.

CCL
CSC

5%

TERCEIRO TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  (10%)
LCLB1.5.2.  Realiza  intervencións  non  planificadas  dentro  da
aula,  analizando  e  comparando  as  similitudes  e  as  diferenzas
entre discursos formais e espontáneos.

CSC 3% - Intervencións orais en clase.
- Observacións  por  parte  da

profesora.
LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel
formal da lingua nas súas prácticas orais.

CCL 5%

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e
adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral.

CCL 2%

LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e atende as instrucións
do/da moderador/a en debates e coloquios.

CSC 5%

LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as
conversas orais axustándose á quenda de palabra, respectando o
espazo, xesticulando adecuadamente, escoitando activamente as
demais persoas e usando fórmulas de saúdo e despedida.

CCL
CSC

5%

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir  (30%)
LCLB2.4.1Aplica  técnicas  diversas  para  planificar  os  seus
escritos  (esquemas,  árbores,  mapas  conceptuais  etc.)  e  redacta
borradores de escritura.

CSIE 2% - Libro de lectura.
- Guía de lectura.
- Caderno da materia.
- Libreta creativa.LCLB2.4.2Escribe  textos  usando  o  rexistro  adecuado,

organizando  as  ideas  con  claridade,  enlazando  enunciados  en
secuencias  lineais  cohesionadas  e  respectando  as  normas
gramaticais e ortográficas.

CCL 10%

LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar,
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo.

CCL 5%

LCLB2.5,2.  Escribe textos  narrativos,  descritivos  e  instrutivos,
expositivos,  argumentativos  e  dialogados,  imitando  textos
modelo.

CCL 10%

LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o CMCCT 3%
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significado dos elementos visuais que poden aparecer nos textos. CD
Bloque 3. Coñecemento da lingua  (40%)
LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de
adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de
referencia  interna,  gramaticais  (substitucións  pronominais)  e
léxicos  (elipse  e  substitucións  mediante  sinónimos  e
hiperónimos), e valora a súa función na organización do contido
do texto.

CCL 10% - Probas trimestrais.
- Caderno da materia
- Libro de texto.

LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica o uso
dos tempos e modos verbais.

CCL 10%

LCLB3.7.1.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas,
obras  de  teatro,  etc.)  nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  elementos  transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as  competencias  que  posúe
como persoa plurilingüe.

CCL 5%

LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüística de Galicia. CSC 5%
LCLB3.9.1.  Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  de  ámbito
contextual,  textual,  oracional  e  da  palabra,  desenvolvidos  no
curso  nunha  das  linguas,  para  mellorar  a  comprensión  e  a
produción dos textos traballados en calquera das outras.

CAA 10%

Bloque 4. Educación literaria   (20%)
LCLB4.3.2.  Le  en  voz  alta  modulando,  adecuando  a  voz,
apoiándose  en  elementos  da  comunicación  non  verbal  e
potenciando a expresividade verbal.

CCL 5% - Libreta creativa.
- Probas trimestrais.
- Caderno da materia.

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir
de  modelos  dados  seguindo  as  convencións  do  xénero,  con
intención lúdica e creativa.

CCL
CCEC

10%

LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento
de  comunicación  capaz  de  analizar  e  regular  os  seus  propios
sentimentos.

CAA 5%
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS (seguindo o libro de texto Lengua 
castellana y Literatura 2º ESO. Editorial Santillana, serie Comenta).

1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación
TEMA 1:

La comunicación. Funciones
del lenguaje. El léxico

castellano. Las unidades
lingüísticas. Temas y tópicos

literarios.
TEMA 2:

El texto. Propiedades.
Préstamos y extranjerismos.

Clases de palabras. Personajes
literarios.
TEMA 3:

Los conectores. La palabra y
sus constituyentes. Clases de
palabras. Géneros literarios.

TEMA 4:
El texto oral. Las palabras

derivadas. El sintagma nominal
y el sintagma verbal.
Elementos narrativos.

TEMA 5:
El texto oral. Las palabras
compuestas. El sintagma

adjetival, adverbial y
preposicional. Elementos

Narrativos.
TEMA 6:

Clases de textos: textos según
la forma del discurso. El

significado de las palabras.
Sujeto y predicado. El verso.

TEMA 7:
Clases de textos: textos según
la intención del emisor. Las
relaciones semánticas. El
complemento directo y  el
complemento indirecto.

Estrofas y poemas.
TEMA 8:

Clases de textos: textos según
el ámbito de uso. La creación
de significados. El atributo y
el complemento predicativo.

Elementos teatrales.

TEMA 9:
Los medios de comunicación. La
prensa digital. La connotación. El

complemento circunstancial y
elcomplemento de régimen.

Literatura y música.
TEMA 10:

El periódico. Los géneros
informativos y de opinión. Las

palabras en el diccionario. Clases
de oraciones. Literatura y cine.

TEMA 11:
Anuncios publicitarios. Locuciones

y frases hechas. Clases de
oraciones. Literatura e Internet.

TEMA 12:
Los textos en Internet. Recursos en

la red. Siglas y abreviaturas.
Análisis de la oración simple. La

literatura en la actualidad.

LECTURAS RECOMENDADAS E OBRIGATORIAS
-H. DELAM, La sima del diablo.
-H. DELAM, El abismo del diablo.
-J. SIERRA I FABRA, El largo regreso.
-E. MORENO, Invisible.
-A. ALONSO, El libro de los rostros  .  
-R. SEPETIS,  Entre tonos de gris.

Ademais, leranse fragmentos de obras relacionadas coa mitoloxía, coa tradición oral e coas 
diversas tipoloxías textuais explicadas na clase según a conveniencia de cada unidade didáctica.

METODOLOXÍA 

Aprender  a  utilizar  a  lingua  esixe  un  proceso  de  ensino  aprendizaxe  activa,  na  que  o
alumnado debe sobre todo, aprender a aplicar o aprendido. Así, lonxe dunha formulación
baseada na descrición da lingua e na mera transmisión de información, empregarase unha
metodolóxica  baseada  na  practica  da  lingua  en  todas  as  súas  vertentes.  Polo  tanto,  a
metodoloxía será máis práctica que teórica.
En xeral, seguirase o seguinte proceso:

• Introdución a unidade de traballo  coa fin de tentear  os coñecementos previos do
alumnado.

• Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade.
• Aplicación  práctica  por  parte  do  alumnado  a  través  de  exercicios,  comentarios,

actividades de creación propia.
• Resolución de dúbidas y reflexión sobre o aprendido.
• Actividades de reforzo, se foran necesarias.
• Proba escrita sobre o traballado na clase.



Potenciarase na aula a lectura en voz alta e as actividades relacionadas coa compresión de
textos, reflexión sobre os mesmos e creación persoal a partir deles. Os textos empregados
serán, preferentemente, textos clásicos ou adaptacións dos mesmos.

Potenciarase a escritura creativa (tanto dos xéneros de ficción como de textos argumentativos
e expositivos)  e se guiará ao alumnado á busca de relacións co resto das artes.

Deseñaranse actividades que melloren as habilidades de información (ALFIN) do alumnado.

MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS
• Libro de texto  : servirá de libro de apoio aínda que non será o recurso fundamental:

Lengua castellana y literatura 2º de ESO. Serie Comenta. Editorial Santillana.
• Caderno da materia  : deberá traerse a clase diariament estarán, de forma ordenada, 

correcta e completa as actividades realizadas durante o curso debidamente corrixidas 
segundo as explicacións do profesor.

• PDFs.  

Materiais, ferramentas e recursos didácticos de tipo telemático:
Non serán as prioritarias neste nivel educativo no noso departamento.

En caso necesario empregaranse os seguintes:
 Actividades  na Aula Virtual.
 Gmail

.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 2º ESO

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN

ponderación

Probas obxectivas de avaliación Probas  escritas   consensuadas  na
clase  entre  profesora  e  alumnado
tanto en número como en tipo.
Cuestionario ou  traballo   sobre  as
lecturas  recomendadas  e/ou
obrigatorias. 

90%

Seguimento  das  actividades  no
caderno do alumno.

Observación  directa  do
comportamento do alumno na aula.

Revisión das tarefas da libreta.
Anotacións  no  caderno  da
profesora.

Rúbricas.

10%

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
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1. Probas escritas dos contidos avaliables. 80%
Estas probas suporán o   80%   da nota da avaliación.  
Nestas probas valorarase a ortografía, a sintaxe, a competencia léxica, a inventiva na creación
de textos, a capacidade de expresión, coherencia e cohesión e os coñecementos teóricos.

– Poderanse descontar  ata 0.5 puntos por erros continuados  ortográficos.
– Poderanse descontar ata 0.5 puntos por carencias na coherencia e cohesión de textos,

rexistros lingüísticos non adecuados e presentación incorrecta da proba.

2. Lectura dun libro e traballo sobre o mesmo. 10%. 
Cada avaliación o alumnado lerá un libro de lectura. Trala lectura elaborará un traballo tendo en
conta o  guión  dado pola  profesora  ou  ben  unha  proba  de  lectura.   Poderase  realizar  unha
exposición oral sobre o contido do mesmo. Valorarase a madurez, o esforzo, a presentación, o
grao de comprensión do libro, a redacción, a expresión oral e escrita  e a entrega dentro do
prazo.

3. Caderno de traballo diario (actividades feitas na casa ou en clase) 10%
O caderno da materia serve para observar o traballo do alumno, o seu interese pola materia e o
seu  esforzo.  Este  debe  conter  os  exercicios  que  se  fan  día  a  día:  resumos,  esquemas,
comentarios,  redaccións,  información  buscada  en  diferentes  medios...  Valóranse  tanto  os
contidos  como  o  esforzo  que  a  súa  realización  supuxese,  así  como  a  presentación,  orde,
claridade, limpeza,  corrección no manexo da lingua e capacidade de autocorrección.
A maiores, este traballo diario servirá para o REDONDEO da calificación de cada avaliación e
por suposto da nota final de curso.

NOTA FINAL DE CURSO:
A avaliación será continua. Na nota final  terase en conta o traballo de cada avaliación e a
evolución do mesmo.  A cualificación final será o resultado da media ponderada na que o 30%
corresponde á media resultante entre ás dúas primeiras avaliacións e o 70% á terceira. Hai que
ter en conta que cómpre obter máis dun 3 sobre 10 na terceira avaliación para poder facer a
media. 
Non será precisa unha proba de recuperación por avaliación salvo que así o estableza a docente
de modo consensuado co alumno e de xeito excepcional.

Na  convocatoria  ordinaria de  xuño  aqueles  alumnos  e  alumnas   que  non  alcanzasen  o
aprobado na 3ª avaliación realizarán unha proba escrita sobre os contidos mínimos avaliables
de toda a materia. Para superar a materia será preciso obter nesta proba unha nota non inferior a
5.

CRITERIOS  DE  AVALIACION,  CUALIFICACION  E  PROMOCION  en  2º  de  ESO
AGRUPAMENTO ESPECÍFICO:

1.- As probas escritas valoraranse ata un 60%. Serán probas sinxelas nas que se evalúe
a adquisición dos contidos mıńimos do curso. 

2.- Lectura dun libro e traballo sobre o mesmo. 10%. Lerase na aula e na casa unha novela
por avaliación. Será evaluada a través das sesións de comprensión en voz alta que se realizarán
unha vez por semana na aula e das que cada alumno obterá unha nota según a súa participación
ou non.

3.-  O caderno de clase valorarase ata un 15%. É de vital importancia telo completo, coas
actividades realizadas e corrixidas. Evalúase a través dunha rúbrica ó fin de cada avaliación.
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4.-  O    traballo  diario  e  a  actitude  cara  a  materia  valorarase  ata  un  15%. Será  a
observación directa da profesora en cada sesión de clase o modo de computalo. Rexistrarase
cunha nota negativa cada día que o alumno non  realice as tarefas propostas pola profesora na
aula. 

NOTA FINAL DE CURSO:
A avaliación será continua. Na nota final  terase en conta o traballo de cada avaliación e a
evolución do mesmo.  A cualificación final será o resultado da media ponderada na que o 30%
corresponde á media resultante entre ás dúas primeiras avaliacións e o 70% á terceira. 
Non será precisa unha proba de recuperación por avaliación salvo que así o estableza a docente
de modo consensuado co alumno e de xeito excepcional.

Na  convocatoria  ordinaria de  xuño  aqueles  alumnos  e  alumnas   que  non  alcanzasen  o
aprobado na 3ª avaliación realizarán unha proba escrita sobre os contidos mínimos de toda a
materia. Terán para a súa preparación as directrices da profesora nas últimas semanas de xuño e
un caderno de reforzo con exercicios de recuperación. Para superar a materia será preciso obter
nesta proba unha nota non inferior a 5.

7.  4º de ESO

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender textos orais, interpretándoos e valorando a súa expresión dentro de ámbitos
diversos.

- Comunicarse oralmente en contornas diversas valorando a importancia da conversación.
- Comunicarse  de  forma  clara,  adecuando  o  discurso  ao  contexto,  con  coherencia  e

cohesión utilizando a linguaxe oral e os aspectos  prosódicos e non verbais da linguaxe.
- Ler  comprensivamente e con capacidade de crítica diversos textos.
- Extraer información de diferentes fontes de comunicación escrita, en papel ou dixital, e

utilizala para aprender de forma activa.
- Producir textos con cohesión e coherencia, valorando a importancia da escritura.
- Utilizar as distintas categorías gramaticais e formas verbais con intención comunicativa

e expresiva en distintos contextos lingüísticos.
- Coñecer  a  creación  de  palabras  novas  engadindo   sufixos  e  prefixos  provenientes

doutras linguas
- Distinguir o significado das palabras dependendo do contexto onde se utilizan. 
- Recoñecer e analizar a estrutura das oracións compostas.
- Utilizar os recursos lingüísticos dispoñibles para afrontar problemas de comprensión e

expresión oral e escrita.
- Analizar  a  estrutura  dos  distintos  tipos  de  textos,   interiorizala  e  empregala  nas

producións propias.
- Utilizar o lingua con intención comunicativa, interpretando o discurso e analizando os

elementos lingüísticos que o compoñen.
- Ler  obras  da  literatura  española  e  universal,  manifestando  gusto  pola  lectura  e

desenrolando o hábito lector.
- Reflexionar sobre as relacións entre a literatura e o resto das artes.
- Comprender textos literarios representativos da literatura do século  XVIII aos nosos

días.
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- Escribir textos persoais de intención literaria. 
- Usar a creatividade na redacción de textos de carácter literario
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ESTÁNDARES AVALIABLES

4º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Os estándares  de  aprendizaxe  traballaranse  durante  todo  o  curso  de forma
progresiva. Sinalamos o trimestre no que deben empezar a consolidarse.

COMPE
TENCIAS
CLAVE

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALACIÓN

PRIMEIRO TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  (10%)

LCLB1.2.1.  Comprende  o  sentido  global  de  textos  orais  de
intención  narrativa,  descritiva,  instrutiva,  expositiva  e
argumentativa,  identificando  a  estrutura  e  a  información
relevante,  determinando  o  tema  e  recoñecendo  a  intención
comunicativa do/da falante.

CCL 5% - Intervencións orais en clase.
- Debates.
- Observacións por parte da profesora.

LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de
textos  narrativos,  descritivos,  instrutivos,  expositivos  e
argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular.

CCL
CAA

5%

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e
argumentativos de forma clara, recollendo as ideas principais e
integrando  a  información  en  oracións  que  se  relacionen
loxicamente e semanticamente.

CAA 10%

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  (20%)
LCLB2.1.3.  Infire  a  información  relevante  dos  textos,
identificando  a  idea  principal  e  as  secundarias,  e  establecendo
relacións entre elas.

CMCCT 4% - Caderno de clase.
- Comentarios.
- Libro de lectura.

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases
do texto demostrando unha comprensión plena e detallada deste.

4%

LCLB2.3.2.  Elabora  a  súa  propia  interpretación  sobre  o CAA 4%



significado dun texto. CCL
LCLB2.4.1.  Utiliza  de  forma  autónoma  diversas  fontes  de
información,  integrando  os  coñecementos  adquiridos  nos  seus
discursos orais ou escritos.

CCL 2%

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos,
descritivos,  instrutivos,  expositivos  e  argumentativos,
adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada.

CCL 3%

LCLB2.6.3.  Utiliza  variados  organizadores  textuais  nos  seus
escritos.

CCL 3%

Bloque 3. Coñecemento da lingua  (30%)
LCLB3.3.1.  Recoñece  os  procedementos  para  a  formación  de
palabras novas e explica o valor significativo dos prefixos e dos
sufixos.

CCL 10% - Caderno de clase.
- Comentarios.
- Libro de texto.

LCLB3.4.2. Explica con precisión o significado de palabras, e usa
a acepción adecuada en relación ao contexto en que aparecen.

CCL 5%

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en
papel e formato dixital, resolve eficazmente as súas dúbidas sobre
o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe autónoma.

CD 5%

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre
o  adxectivo, o  substantivo e  algúns  adverbios  con oracións de
relativo,  substantivas  e  adverbiais  respectivamente,
transformando e ampliando adxectivos, substantivos e adverbios
en oracións subordinadas e inseríndoas como constituíntes doutra
oración.

CCL 10%

   Bloque 4. Educación literaria  (40%)
LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo
o  contido,  explicando  os  aspectos  que  máis  chamaron  a  súa
atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal.

CCEC 5% - Caderno de clase.
- Comentarios.
- Libro de lectura.
- Libro de texto.LCLB4.2.1.  Desenvolve  progresivamente  a  capacidade  de

reflexión  observando,  analizando  e  explicando  a  relación
existente  entre  manifestacións  artísticas  de  todas  as  épocas
(música, pintura, cine, etc.).

CCL 10%
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LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de
personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos períodos
histórico-literarios, ata a actualidade.

CCEC 10%

LCLB4.2.3.  Compara  textos  literarios  e  pezas  dos  medios  de
comunicación que  respondan  a  un  mesmo tópico,  observando,
analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a
época ou a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve.

CSC 5%

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días,
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a
linguaxe literaria.

CCL 10%

SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar (10%)

LCLB1.3.1.  Escoita,  observa  e  interpreta  o  sentido  global  de
debates,  coloquios  e  conversas  espontáneas  identificando  a
información  relevante,  determinando  o  tema  e  recoñecendo  a
intención comunicativa e a postura de cada participante, así como
as diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios
comunicativos formais e os espontáneos.

CCL 5% - Intervencións orais en clase.
- Debates.
- Observacións por parte da profesora.

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a
partir  da  práctica  habitual  da  avaliación  e  autoavaliación,  e
propón solucións para melloralas.

CAA 5%

LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual ou en
grupo,  planificando  o  proceso  de  oralidade,  organizando  o
contido, consultando fontes de información diversas, xestionando
o  tempo  e  transmitindo  a  información  de  xeito  coherente,
aproveitando vídeos, gravacións ou outros soportes dixitais.

CD 5%

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel
formal da lingua nas súas prácticas orais.

CCL 5%

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  (10%)
LCLB2.6.4.  Resume  o  contido  de  calquera  tipo  de  texto,
recollendo  as  ideas  principais  con  coherencia  e  cohesión  e

CCL 5% - Caderno de clase.
- Comentarios.

24



expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir literalmente
as palabras do texto.

- Libro de lectura.

LCLB2.6.5.  Realiza  esquemas  e  mapas  conceptuais  que
estruturen o contido dos textos traballados.

CCA

LCLB2.6.6.  Explica  por  escrito  o  significado  dos  elementos
visuais que poidan aparecer nos textos (gráficas, imaxes, etc.).

CCL 5%

Bloque 3. Coñecemento da lingua  (40%)
LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais,
con especial atención ás expositivas e argumentativas, e utilízaas
nas propias producións orais e escritas.

CCL 10% - Caderno de clase.
- Comentarios.
- Libro de texto.

LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de
textos expositivos e argumentativos, relacionándoos coa intención
comunicativa e o contexto en que se producen.

CCL 5%

LCLB3.8.4.  Recoñece  nun texto  os  procedementos  lingüísticos
para  a  expresión da subxectividade,  e  utilízaos  nas  producións
propias.

CCL 5%

LCLB3.9.1.  Recoñece  e  utiliza  a  substitución  léxica  como  un
procedemento de cohesión textual.

CCL 10%

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores
de  causa,  consecuencia,  condición  e  hipótese,  así  como  os
mecanismos  gramaticais  e  léxicos  de  referencia  interna  que
proporcionan cohesión a un texto.

CCL 10%

   Bloque 4. Educación literaria  (40%)
LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días,
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a
linguaxe literaria.

CCL 10% - Caderno de clase.
- Comentarios.
- Libro de lectura.
- Libro de texto.

LCLB4.4.2.  Expresa  a  relación  entre  o  contido  da  obra,  a
intención do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e
formas, emitindo xuízos persoais razoados.

CAA 10%

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir CCL 10%
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de  modelos  dados,  seguindo  as  convencións  do  xénero  e  con
intención lúdica e creativa.
LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento
de  comunicación  capaz  de  analizar  e  regular  os  seus  propios
sentimentos.

CAA 10%

TERCEIRO TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar (10%)

LCLB1.7.2.  Analiza  criticamente  debates  e  faladoiros
procedentes  dos medios  de comunicación,  recoñecendo neles  a
validez dos argumentos e valorando criticamente a súa forma e o
seu contido.

CCL 3% - Intervencións orais en clase.
- Debates.
- Observacións por parte da profesora.

LCLB1.7.3.  Participa  activamente  nos  debates  escolares,
respectando as regras de intervención, interacción e cortesía que
os regulan, utilizando unha linguaxe non discriminatoria.

CSC 5%

LCLB1.8.1.  Dramatiza  e  improvisa  situacións  reais  ou
imaxinarias de comunicación.

CCEC 2%

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir (10%)
LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o
instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento.

CCL 5% - Caderno de clase.
- Comentarios.
- Libro de lectura.LCLB2.7.2.  Utiliza nos  seus  escritos  palabras  propias  do nivel

formal  da  lingua  que  incorpora  ao  seu  repertorio  léxico,  e
recoñece  a  importancia  de  enriquecer  o  seu  vocabulario  para
expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión.

CCL 5%

LCLB2.7.2.  Utiliza nos  seus  escritos  palabras  propias  do nivel
formal  da  lingua  que  incorpora  ao  seu  repertorio  léxico,  e
recoñece  a  importancia  de  enriquecer  o  seu  vocabulario  para
expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión.

CCEC 5%

LCLB2.7.4.  Coñece  e  utiliza  ferramentas  das  tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación,  participando,  intercambiando
opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e
dando a coñecer os seus propios.

CD 5%

Bloque 3. Coñecemento da lingua  (40%)
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LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou
escritos en función da intención comunicativa e do seu uso social.

CCL 10% - Caderno de clase.
- Comentarios.
- Libro de texto.LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado

a cada situación comunicativa, e aplícao nos seus discursos orais
e escritos.

CSC 10%

LCLB3.11.1.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas,
obras  de  teatro,  etc.)  nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  elementos  transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as  competencias  que  posúe
como persoa plurilingüe.

CCL
CAA

10%

LCLB3.12.1.  Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  de  ámbito
contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso
nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos
textos traballados en calquera das outras.

CAA 10%

   Bloque 4. Educación literaria  (40%)
LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios
representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días,
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a
linguaxe literaria.

CCL 10%

LCLB4.6.1.  Consulta  e  cita  adecuadamente  varias  fontes  de
información para desenvolver por escrito, con rigor, claridade e
coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura.

CCL
CD

10%

LCLB4.6.2.  Achega  nos  seus  traballos  escritos  ou  orais
conclusións e puntos de vista  persoais e críticos sobre as obras
literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia.

CCL
CSIEE

10%

LCLB4.6.3.  Utiliza  recursos  variados  das  tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación  para  a  realización  dos  seus
traballos educativos.

CD 10%
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS (seguindo o libro de texto Lengua y 
Literatura 4º ESO, Editorial Anaya).

1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación
TEMA 1:

El léxico del castellano.
Latinismos y extranjerismos.
La literatura del siglo XVIII.

TEMA 2:
El nombre y el adjetivo. Las

reglas de acentuación. El
Romanticismo, 

TEMA 3:
Los determinantes y los

pronombres. Las
impropiedades léxicas. El

Realismo y el Naturalismo.
TEMA 4:

El verbo. El adverbio. Los
prefijos. El Modernismo y la

Generación del 98.

TEMA 5:
La oración simple. La
coordinación. Palabras

homónimas. Las vanguardias.
TEMA 6:

Subordinadas sustantivas y
adjetivas. Palabras parónimas.

La generación del 27.
TEMA 7:

Subordinadas adverbiales. La
poesía de 1939 a 1975.

TEMA 8:
Las variedades de la lengua.

El teatro de 1939 a 1975.

TEMA 9:
El texto. La narrativa de 1939 a

1975.
TEMA 10:

Los textos expositivos y
argumentativos. La novela y el

ensayo actuales.
TEMA 11:

Los textos periodísticos y
publicitarios. La poesía y el teatro

actuales.
TEMA 12:

Los textos de la vida cotidiana. La
literatura hispanoamericana.

LECTURAS RECOMENDADAS E OBRIGATORIAS
Ruta SEPETYS: Entre tonos de gris.
David LOZANO: Valkiria.
Laila KARROUCH: Laila.

METODOLOXÍA

Aprender  a  utilizar  a  lingua  esixe  un  proceso  de  ensino  aprendizaxe  activa,  na  que  o
alumnado debe sobre todo, aprender a aplicar o aprendido. Así, lonxe dunha formulación
baseada na descrición da lingua e na mera transmisión de información, empregarase unha
metodolóxica  baseada  na  practica  da  lingua  en  todas  as  súas  vertentes.  Polo  tanto,  a
metodoloxía será máis práctica que teórica.
En xeral, seguirase o seguinte proceso:

• Introdución a unidade de traballo  coa fin de tentear  os coñecementos previos do
alumnado.

• Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade.
• Aplicación  práctica  por  parte  do  alumnado  a  través  de  exercicios,  comentarios,

actividades de creación propia.
• Resolución de dúbidas y reflexión sobre o aprendido.
• Actividades de reforzo, se foran necesarias.
• Proba escrita sobre o traballado na clase.

Potenciarase na aula a lectura en voz alta e as actividades relacionadas coa compresión de
textos, reflexión sobre os mesmos e creación persoal a partir deles. Os textos empregados
serán, preferentemente, textos clásicos ou adaptacións dos mesmos.

Potenciarase a escritura creativa (tanto dos xéneros de ficción como de textos argumentativos
e expositivos)  e se guiará ao alumnado á busca de relacións co resto das artes.

Deseñaranse actividades que melloren as habilidades de información (ALFIN) do alumnado.



MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS
• Libro de texto  : servirá de libro de apoio aínda que non será o recurso fundamental:

Lengua y literatura 4º de ESO. Editorial Anaya.
• Caderno da materia  : deberá traerse a clase diariamente nel estarán, de forma ordenada, 

correcta e completa as actividades realizadas durante o curso debidamente corrixidas.
• PDFs  

Materiais, ferramentas e recursos didácticos de tipo telemático:
Non serán neste curso os materiais e ferramentas predominantes.

 Actividades  na Aula Virtual.
 Actividades a través de Gmail

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DEAVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN

ponderación

Probas obxectivas de avaliación Dúas ou máis  probas escritas  cada
avaliación.
Cuestionario  sobre  as  lecturas
recomendadas e/ou obrigatorias. 

80%

Seguimento  das  actividades  no
caderno do alumno.

Revisión das tarefas da libreta.
Anotacións  no  caderno  da
profesora.
Rúbricas.

10%

Libro de lectura Rúbrica ou proba escrita 10%

Observación directa na aula. Revisión das tarefas da libreta.
Anotacións  no  caderno  da
profesora.

redondeo

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Os criterios de cualificación  organízanse atendendo aos seguintes aspectos:

1.-  Probas escritas dos contidos avaliables: 80%  Farase  como  mínimo  unha  proba  escrita
por  trimestre.  Por   falta   de  tempo  para  resolver   a   proba  completa  (comprensión,
expresión, gramática e  literatura)  nunha sesión de clase,  poderase  dividir  o exame en dúas
sesións. Nesta proba, o alumno debera demostrar o dominio do contido concreto do trimestre
pero  tamén  a  madurez  e  coherencia  na  exposición  de  ideas  e  a  corrección  da  linguaxe
empregada,  tanto  gramatical  como ortograficamente.  Polo  tanto,  valoraranse  a  ortografía,  a
sintaxe,  a competencia léxica, a inventiva na creación de textos, a capacidade de expresión,
coherencia e cohesión e os coñecementos teóricos.

Poderase descontar  ata  1  punto por  errores  ortográficos,  erros  na coherencia e  cohesión de
textos, na adecuación dos rexistros lingüísticos empregados ou pola presentación incorrecta da
proba.
Valorárase este apartado cun 80% sobre a nota global da avaliación.
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2.- Caderno de clase: 10% O caderno da materia serve para observar o traballo do alumno, o
seu interese pola materia e o seu esforzo. Este debe conter os exercicios, resumos, esquemas,
comentarios, redaccións, información buscada en diferentes medios, etc. que se fan día a día.
Valóranse  tanto  os  contidos  como  o  esforzo  que  a  súa  realización  supuxese,  así  como  a
presentación,  orde,  claridade,  limpeza,  corrección  no  manexo  da  lingua  e  capacidade  de
autocorrección.
Valórase cun 10 % sobre a nota global. Empréganse rúbricas para valorar este apartado.

3.- Lectura dunha obra literaria: 10% Cada avaliación haberá un libro para a súa lectura.
Tras a lectura individual, realizarase una proba de comprensión que pode ser una proba escrita,
un traballo sobre aspectos concretos do libro, ou unha proba oral.
Valorarase este apartado cun 10% sobre a nota global da avaliación

NOTA FINAL DE CURSO:
A nota final obtense de facer media entre as tres avaliacións. Hai que ter en conta que cómpre
obter máis dun 3 sobre 10 na avaliación para poder facer a media. Si a media non chega ao 5
realizarase un exame de recuperación en xuño do trimestre que está suspenso  ou  ben de toda a
materia si son dúas as avaliacións suspensas.

Na convocatoria  ordinaria  de  xuño  aqueles  alumnos  e  alumnas   que  non  alcanzasen  o
aprobado na convocatoria  realizarán unha proba escrita sobre os contidos mínimos avaliables
de toda a materia ou ben subirán nota do parcial suspenso. Para superar a materia será preciso
obter nesta proba unha nota non inferior a 5.

10.   2º BACHARELATO

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender discursos orais e escritos dos diferentes contextos da vida social e cultural
e especialmente nos ámbitos académico e dos medios de comunicación e ser capaces de
elaborar resumos e esquemas representativos do seu contido.

- Expresarse  oralmente  e  por  escrito  mediante  discursos  coherentes,  correctos  e
adecuados  ás  diversas  situacións  de  comunicación  e  ás  diferentes  finalidades
comunicativas, especialmente no ámbito académico. 

- Redactar  con  corrección  lingüística  (puntuación,  acentuación,  ortografía,  léxico  e
construción  sintáctica) e organizativa (estrutura textual)

- Empregar  e  valorar  a  lingua  oral  e  a  lingua  escrita  como  medios  eficaces  para  a
comunicación interpersoal, a adquisición de coñecementos  e a comprensión e análise
da realidade

- Obter,  interpretar  e  valorar  informacións  de  diversos   tipos  e  opinións  diferentes,
empregando  con  autonomía  e  espírito  crítico  as  tecnoloxías  da  información  e
comunicación. 

- Argumentar  oralmente  e  por  escrito  sobre  un  tema  dado,  o  que  inclúe  o  uso  de
exemplos, razoamentos, etc. Capaces de convencer ao interlocutor, así como o uso dos
recursos lingüísticos e estruturais propios desa modalidade  discursiva.

- Adquirir coñecementos gramaticais,  sociolingüísticos e  discursivos para empregalos
na comprensión, a análise e o comentario de textos e na planificación, a composición e
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a corrección das propias producións. 
- Coñecer  a  realidade  plurilingüe  e   pluricultural  de  España,  así  como  a  orixe  e

desenvolvemento histórico das linguas peninsulares e das súas principais variedades,
prestando unha especial atención ao español de América e favorecendo unha valoración
positiva da diversidade lingüística e cultural. 

- Analizar  os  diferentes  usos  sociais  das  linguas  e  os  estereotipos  lingüísticos  que
supoñen xuízos de valor e prexuízos, en especial os referidos ás mulleres, para evitalos.

- Ler e valorar  criticamente obras e fragmentos representativos da literatura en lingua
castelá  do século XX, como expresión de  diferentes contextos históricos e  sociais e
como forma de enriquecemento persoal. 

- Coñecer as características xerais da literatura en lingua castelá do século XX  así como
as  obras  relevantes  de  autoras  e  autores,  empregando  de  forma  crítica  fontes
bibliográficas adecuadas para o seu estudo.

31



ESTÁNDARES AVALIABLES
2º BACHARELATO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Os estándares  de aprendizaxe traballaranse durante todo o curso de forma
progresiva. Sinalamos o trimestre no que deben empezar a consolidarse.

COMPE
TENCIAS
CLAVE

GRAO  MÍNIMO  DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE
AVALACIÓN

PRIMEIRO TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   (5%)

LCL2B1.1.1.  Recoñece  as  formas  de  organización  do  contido
nunha argumentación oral, analizando os recursos verbais e non
verbais  empregados polo emisor  e  valorándoos en función dos
elementos da situación comunicativa.

CCL 1% Intervencións orais na clase.

LCL2B1.1.2. Analiza os recursos verbais e non verbais presentes
en  textos  orais  argumentativos  e  expositivos  procedentes  dos
ámbitos  educativo,  xornalístico,  profesional  e  empresarial,
relacionando os aspectos formais e expresivos coa intención do
emisor,  o  xénero  textual  e  o  resto  dos elementos  da  situación
comunicativa.

CCL 1%

LCL2B1.2.1.  Sintetiza  por  escrito  o  contido  de  textos  orais
argumentativos e expositivos procedentes dos ámbitos educativo,
xornalístico,  profesional  ou  empresarial,  discriminando  a
información relevante.

CCA 2%

LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros e audiovisuais,
identificando  a  información  e  a  persuasión,  recoñecendo  os
elementos que utiliza o emisor para seducir o receptor, valorando
criticamente a súa forma e o seu contido, e rexeitando as ideas
discriminatorias.

CSC 1%

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir (25%)
LCL2B2.1.1. Comprende o sentido global de textos escritos de
carácter  expositivo  e  argumentativo  propios  dos  ámbitos
educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, identificando

CCL 5% Probas escritas.
Comentarios críticos.
Caderno da materia.



a intención comunicativa do emisor e a súa idea principal.
LCL2B2.1.2.  Sintetiza  textos  de  carácter  expositivo  e
argumentativo  propios  dos  ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional ou empresarial, diferenciando as ideas principais e as
secundarias.

CAA 10%

LCL2B2.1.3.  Analiza  a  estrutura  de  textos  expositivos  e
argumentativos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico,
profesional ou empresarial, identificando os tipos de conectores e
organizadores da información textual.

CCL 10%

Bloque 3. Coñecemento da lingua (30%)
LCL2B3.1.1.  Explica  os  procedementos  de  formación  das
palabras  diferenciando  entre  raíz  e  afixos,  e  explicando o  seu
significado.

CCL 3% Probas escritas.
Comentarios críticos.
Caderno da materia.

LCL2B3.1.2.  Recoñece  e  explica  a  procedencia  grecolatina  de
grande parte do léxico español e valora o seu coñecemento para a
dedución do significado de palabras descoñecidas.

CAA 3%

LCL2B3.2.1.  Identifica  e  explica  os  usos  e  os  valores  das
categorías gramaticais, en relación coa intención comunicativa do
emisor,  coa  tipoloxía  textual  seleccionada  e  con  outros
compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto).

CCL 4%

LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en
contextos comunicativos que esixen un uso formal e especializado
da  lingua,  evitando  o  uso  de  coloquialismos,  imprecisións  ou
expresións clixé.

CSC 5%

LCL2B3.3.1. Explica con propiedade o significado de palabras ou
expresións, diferenciando o seu uso denotativo e connotativo, e
relacionándoo coa intención comunicativa do emisor.

CCL 3%

LCL2B3.3.2.  Recoñece,  analiza  e  interpreta  as  relacións
semánticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia,
polisemia e homonimia) como procedemento de cohesión textual.

CCL 2%

LCL2B3.4.1.  Recoñece  as  estruturas  sintácticas  e  explica  a
relación funcional  e  de  significado que establecen co verbo da

CCL 5%
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oración  principal,  empregando  a  terminoloxía  gramatical
adecuada.
LCL2B3.5.1.  Enriquece  os  seus  textos  orais  e  escritos
incorporando  estruturas  sintácticas  variadas  e  aplicando  os
coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora destes.

CCL 5%

   Bloque 4. Educación literaria  (40%)
LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección
as características temáticas e formais dos principais movementos
do século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras
máis representativas.

CCEC 5% Probas escritas.
Comentarios críticos.
Caderno da materia.

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de
obras completas do século XX ata os nosos días, relacionando o
contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da
seu/súa  autor/a,  o  seu  xénero  e  o  movemento  literario  ao  que
pertence.

CCEC 10%

LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a
evolución de temas e formas.

CCEC 5%

LCL2B4.3.1.  Interpreta  de  xeito  crítico  fragmentos  ou  obras
completas significativos da literatura do século XX ata os nosos
días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co
seu contexto histórico, artístico e cultural.

CCEC 5%

LCL2B4.4.1.  Desenvolve  por  escrito  un  tema  da  historia  da
literatura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con
rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión
persoal.

CCL 10%

LCL2B4.5.1.  Le  textos  informativos  en  papel  ou  en  formato
dixital sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata
os  nosos  días,  extraendo  a  información relevante  para  ampliar
coñecementos sobre o tema.

CAA 5%

SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar (5%)

LCL2B1.4.1. Planifica, realiza e avalía presentacións educativas CCL 2% Intervencións orais na clase.
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orais de forma individual ou en grupo sobre un tema polémico de
carácter educativo ou da actualidade social, científica ou cultural,
analizando  posturas  enfrontadas  e  defendendo  unha  opinión
propia mediante argumentos convincentes.

CSC

LCL2B1.4.2.  Compila  información  e  apoios  audiovisuais  ou
gráficos, consultando fontes de información diversa e utilizando
correctamente os procedementos de cita.

CD 1%

LCL2B1.4.3.  Clasi ica  e  estrutura  a  información  obtida,
elaborando un guión da presentación..

CMCCT 2%

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir (25%)
LCL2B2.1.4.  Produce  textos  expositivos  e  argumentativos
propios  usando  o  rexistro  adecuado  á  intención  comunicativa,
organizando os enunciados en secuencias lineais cohesionadas e
respectando as normas ortográficas e gramaticais, e revisa a súa
produción escrita para mellorala.

CCL 10% Probas escritas.
Comentarios críticos.
Caderno da materia.

LCL2B2.2.1.  Desenvolve por escrito un tema do currículo con
rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical, aplicando
os  coñecementos  gramaticais  e  pragmáticos,  para  mellorar  a
expresión escrita.

CCL 5%

LCL2B2.2.2. Nas súas producións escritas axusta a súa expresión
ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, xénero textual, etc), empregando os recursos
expresivos  propios  do  rexistro  formal  e  evitando  o  uso  de
coloquialismos.

CCL 5%

LCL2B2.2.3.  Avalía  as  súas  propias  producións  escritas  e  as
dos/das  seus/súas  compañeiros/as,  recoñecendo  as  dificultades
estruturais  e  expresivas,  recorrendo  a  obras  de  consulta  tanto
impresas  como  dixitais  para  a  súa  corrección,  e  deseñando
estratexias  para  mellorar  a  súa  redacción  e  avanzar  na
aprendizaxe autónoma.

CAA 5%

Bloque 3. Coñecemento da lingua (30%)
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LCL2B3.5.2.  Aplica  os  coñecementos  adquiridos  sobre  as
estruturas  sintácticas  dos  enunciados  para  a  realización,
autoavaliación  e  mellora  dos  propios  textos  orais  e  escritos,
tomando conciencia da importancia do coñecemento gramatical
para o uso correcto da lingua.

CSIEE 5% Probas escritas.
Comentarios críticos.
Caderno da materia.

LCL2B3.6.1.  Recoñece,  analiza  e  explica  as  características
lingüísticas e os  recursos expresivos de textos  procedentes dos
ámbitos  educativo,  xornalístico,  profesional  e  empresarial,
relacionando os usos lingüísticos coa intención comunicativa do
emisor  e  o  resto  dos  elementos  da  situación  comunicativa,  e
utilizando a análise para afondar na comprensión do texto.

CCL 5%

LCL2B3.6.2. Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da
lingua  á  comprensión,  á  análise  e  ao  comentario  de  textos  de
distinto  tipo  procedentes  dos  ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional  e  empresarial,  relacionando  os  usos  lingüísticos
(marcas de obxectividade e subxectividade; referencias deícticas
temporais,  espaciais  e  persoais,  e  procedementos  de  cita)  coa
intención  comunicativa  do  emisor  e  o  resto  dos  elementos  da
situación comunicativa.

CSIEE 5%

LCL2B3.6.3. Recoñece e explica os procedementos de inclusión
do emisor e do receptor no texto.

CCL 2%

LCL2B3.6.4.  Recoñece  e  explica  as  referencias  deícticas,
temporais, espaciais e persoais nos textos.

CCL 5%

LCL2B3.6.5.  Recoñece,  explica  e  utiliza  os  procedementos  de
cita.

CCL 3%

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo
e explicando as súas incorreccións (concordancias, réxime verbal,
ambigüidades  sintácticas,  coloquialismos,  etc.),  con  criterios
gramaticais e terminoloxía apropiada, co obxecto de mellorar a
expresión escrita e avanzar na aprendizaxe autónoma.

CAA 5%

   Bloque 4. Educación literaria  (40%)
LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección CCEC 10% Probas escritas.
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as características temáticas e formais dos principais movementos
do século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras
máis representativas.

Comentarios críticos.
Caderno da materia.

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de
obras completas do século XX ata os nosos días, relacionando o
contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da
seu/súa  autor/a,  o  seu  xénero  e  o  movemento  literario  ao  que
pertence.

CCEC 5%

LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a
evolución de temas e formas.

CCEC 5%

LCL2B4.3.1.  Interpreta  de  xeito  crítico  fragmentos  ou  obras
completas significativos da literatura do século XX ata os nosos
días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co
seu contexto histórico, artístico e cultural.

CCEC 5%

LCL2B4.4.1.  Desenvolve  por  escrito  un  tema  da  historia  da
literatura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con
rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión
persoal.

CCL 10%

LCL2B4.5.1.  Le  textos  informativos  en  papel  ou  en  formato
dixital sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata
os  nosos  días,  extraendo  a  información relevante  para  ampliar
coñecementos sobre o tema.

CAA 5%

TERCEIRO TRIMESTRE
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  (5%)

LCL2B1.4.4.  Exprésase  oralmente  con  claridade,  precisión  e
corrección,  axustando  a  súa  actuación  verbal  e  non  verbal  ás
condicións  da  situación  comunicativa,  e  utilizando os  recursos
expresivos propios do rexistro formal.

CCL 3% Intervencións orais na clase

LCL2B1.4.5.  Avalía  as  súas  presentacións  orais  e  as  dos/das
seus/súas compañeiros/as, detectando as dificultades estruturais e
expresivas,  e  deseñando  estratexias  para  mellorar  as  súas
prácticas orais e progresar na aprendizaxe autónoma.

CAA 2%
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Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir (25%)
LCL2B2.4.1.  Describe  os  trazos  morfosintácticos,  léxico-
semánticos e pragmático-textuais presentes nun texto expositivo
ou argumentativo procedente dos ámbitos educativo, xornalístico,
profesional ou empresarial, utilizando a terminoloxía gramatical
adecuada  e  pondo  de  manifesto  a  súa  relación  coa  intención
comunicativa do emisor e cos trazos propios do xénero textual.

CCL 5% Probas escritas.
Comentarios críticos.
Caderno da materia.

LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais
(substitución  pronominal,  uso  reiterado  de  determinadas
estruturas  sintácticas,  correlación  temporal,  etc.)  e  léxico-
semánticos  (substitución  por  sinónimos,  hipónimos  e
hiperónimos, reiteracións léxicas, etc.) que proporcionan cohesión
aos textos escritos.

CCL 10%

LCL2B2.4.3. Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo
directo, indirecto ou indirecto libre, e cita encuberta) presentes en
textos expositivos e argumentativos, así como a súa función no
texto.

CCL 10%

Bloque 3. Coñecemento da lingua  (30%)
LCL2B3.7.1.  Recoñece,  explica  e  utiliza  en  textos  propios  e
alleos  as  formas  de  estruturar  os  textos  expositivos  e
argumentativos.

CCL 10% Probas escritas.
Comentarios críticos.
Caderno da materia.

LCL2B3.8.1. Expresa as súas experiencias de lectura de obras de
diferente  tipo,  xénero,  etc.,  e  as  súas  experiencias  persoais  en
relación co novo texto, para chegar a unha mellor comprensión e
interpretación deste.

CCL 5%

LCL2B3.9.1.  Coñece  a  situación actual  da  lingua  española  no
mundo  diferenciando  os  usos  específicos  da  lingua  no  ámbito
dixital.

CSC 5%

LCL2B3.9.1.  Coñece  a  situación actual  da  lingua  española  no
mundo  diferenciando  os  usos  específicos  da  lingua  no  ámbito
dixital.

CSC 3%

LCL2B3.10.1.  Participa en proxectos  (elaboración de  materiais CCL 2%
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multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas,
obras  de  teatro,  etc.)  nos  que  se  utilizan  varias  linguas  e
relacionados  cos  elementos  transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as  competencias  que  posúe
como persoa plurilingüe.

CAA

LCL2B3.11.1.  Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  de  ámbito
contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso
nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos
textos traballados en calquera das outras.

CAA 5%

   Bloque 4. Educación literaria (40%)
LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección
as características temáticas e formais dos principais movementos
do século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras
máis representativas.

CCEC 10% Probas escritas.
Comentarios críticos.
Caderno da materia.

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de
obras completas do século XX ata os nosos días, relacionando o
contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da
seu/súa  autor/a,  o  seu  xénero  e  o  movemento  literario  ao  que
pertence.

CCEC 5%

LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a
evolución de temas e formas.

CCEC 5%

LCL2B4.3.1.  Interpreta  de  xeito  crítico  fragmentos  ou  obras
completas significativos da literatura do século XX ata os nosos
días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co
seu contexto histórico, artístico e cultural.

CCEC 5%

LCL2B4.4.1.  Desenvolve  por  escrito  un  tema  da  historia  da
literatura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con
rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión
persoal.

CCL 10%

LCL2B4.5.1. Le textos informativos en papel ou en formato dixital
sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata os nosos
días, extraendo a información relevante para ampliar coñecementos

CAA 5%
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sobre o tema.
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS (seguiranse as pautas dadas polo 
grupo de traballo das ABAUs e non haberá libro de texto).

1. RESUMO E COMENTARIO CRÍTICO. Traballaranse nas tres avaliacións.
2. COÑECEMENTO DA LINGUA.

1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación

1.Mecanismos de creación
de palabras e 
enriquecemento do léxico 
mediante a composición, 
derivación,  parasíntese e  
acronimia.
2.As diferentes clases de 
palabras: substantivos, 
adxectivos,  adverbios, 
pronomes, determinantes, 
preposicións e 
conxuncións.
3.O verbo: identificación e
emprego adecuado das 
diferentes formas verbais 
e das diferentes formas de 
perífrases verbais.

4.Diferentes clases de  
sintagmas ou frases, 
constituíntes e diferentes 
funcións que poidan 
exercer nas oracións.
Identificación e uso das 
diferentes funcións 
primarias da oración 
(suxeito, predicado, etc.).
5.A oración. As relacións 
existentes entre estruturas
sintácticas.

6.As relacións léxico- 
semánticas das palabras 
(sinonimia,  antonimia,  
hiperonimia, campo 
léxico e campo  
semántico. Connotación e
denotación.

3. LITERATURA
1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación
1. O Modernismo. 
Características xerais a 
través das figuras de Rubén
Darío e de  
DelmiraAgustini. 
2. A novela na xeración do 
98:  Baroja,  Unamuno e 
Azorín.
3. As traxectorias poéticas 
de Antonio Machado e Juan
Ramón Jiménez.
4. Evolución e 
características xerais da 
Xeración do 27 a través 
dalgúns dos principais 
autores e autoras:  Salinas, 
Lorca, Alberti, Cernuda e 
As  Sinsombrero.

5. O teatro español 
anterior á Guerra Civil: 
Lorca e Valle-Inclán.
6. A poesía española nas 
tres décadas posteriores á 
Guerra Civil: Miguel
Hernández,  Blas de 
Otero, Gil de Biedma e 
Gloria Fortes.
7. A novela española nas 
tres décadas posteriores á 
Guerra Civil: Cela, 
Delibes, CarmenLaforet e 
Martín Santos.
8. As  s figuras de  
BueroVallejo e Alfonso 
Xastre no teatro español 
posterior á
Guerra Civil. A 
renovación do teatro.

9. A narrativa  
hispanoamericana da 
segunda metade do século  
XX. O boom da narrativa: 
Borges, Cortázar, García 
Márquez, Vargas Llosa.
10. A narrativa peninsular 
desde 1975 ata os nosos 
días. Principais tendencias: 
Almudena Grandes, 
MuñozMolina, Eduardo  
Mendoza, Rosa Montero.

4. LECTURAS OBRIGATORIAS
1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación
Romancero gitano, 
Federico García Lorca.

La Fundación, Antonio  
BueroVallejo.
El lector de 
JulioVerne,Almudena 

Crónica de una muerte 
anunciada, Gabriel 
García Márquez.



Grandes.

METODOLOXÍA

Aprender  a  utilizar  a  lingua  esixe  un  proceso  de  ensino  aprendizaxe  activa,  na  que  o
alumnado debe sobre todo, aprender a aplicar o aprendido. Así, lonxe dunha formulación
baseada na descrición da lingua e na mera transmisión de información, empregarase unha
metodolóxica  baseada  na  practica  da  lingua  en  todas  as  súas  vertentes.  Polo  tanto,  a
metodoloxía será máis práctica que teórica.
En xeral, seguirase o seguinte proceso:

• Introdución a unidade de traballo  coa fin de tentear  os coñecementos previos do
alumnado.

• Exposición de contidos e desenvolvemento da unidade.
• Aplicación  práctica  por  parte  do  alumnado  a  través  de  exercicios,  comentarios,

actividades de creación propia.
• Resolución de dúbidas y reflexión sobre o aprendido.
• Actividades de reforzo, se foran necesarias.
• Proba escrita sobre o traballado na clase.

MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS (incluíndo os de 
tipo telemático para o ensino semipresencial e non presencial).

• Non haberá libro de texto.
• Os alumnos terán os contidos da materia en material fotocopiable e apuntes da 

profesora.
• Caderno da materia  : deberá traerse a clase diariamente en el estarán, de forma ordenada,

correcta e completa as actividades realizadas durante o curso.
• Libros de lectura.
• Guías de lectura dos libros anteditos.

Materiais, ferramentas e recursos didácticos de tipo telemático:
 Actividades  na Aula Virtual.
 Actividades a través de Gmail
 Videoconferencias.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN

ponderación

Probas obxectivas de avaliación Catro probas escritas ao longo do
curso.

100%

Seguimento  das  actividades  no
caderno  do  alumno  e  observación
directa na aula.

Revisión das tarefas da libreta.
Anotacións  no  caderno  da
profesora.

redondeo
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Faránse catro exámenes ao longo do curso que constarán dos apartados seguintes. 

- Resumen dun texto e comentario crítico

- Gramática

- Temas teóricos de literatura

- Lectura obrigatoria (unha por exame)

Puntuarán 10 sobre 10.

Nos exames parciais, unha vez aplicados os criterios de corrección, haberá de terse en conta a
corrección formal e a destreza no uso escrito da lingua. 
Poderase descontar da cualificación global ata un máximo de 2 puntos por erros relacionados
cos seguintes aspectos: carencias graves no que se refire a unha presentación correcta do exame;
emprego de  rexistros  coloquiais  ou vulgares  da  lingua;  carencias  en canto  ao ordenamento
lóxico da información ou a estruturación dos parágrafos; erros graves de puntuación ou do uso
dos conectores; erros na ordenación lóxica das oracións; erros continuados no uso das normas
ortográficas. 
Descontaranse  0,2 puntos por cada falta de ortografía. Calquera proba de avaliación poderá
considerarse suspendida de existir constancia de que o alumno ou alumna copiou ou participou
de calquera estratexia orientada a mellorar os resultados académicas mediante procedementos
deshonestos.

A nota final de curso será a media aritmética dos catro parciais. Si fose inferior a 5 o alumno
poderá facer unha proba de recuperación final na semana de exames de maio. Dita recuperación
terá  o mesmo formato que  os  parciais  e  nela  será necesario  obter  polo  menos un 30% da
puntuación en cada un dos apartados que conforman a proba. É necesario obter un 5 ou máis
para aprobar a materia.

Estes criterios son válidos tamén para a avaliación extraordinaria de xuño.
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11. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 
ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

O análise do funcionamento da programación didáctica e do funcionamento do proceso do
ensino e a practica docente farase nas reunións de Departamento (unha semanal) partindo da
seguinte  rúbrica  coa  fin  de  detectar  erros,  corrixilos   e  mellorar  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe. 

INDICADORES DE LOGRO VALORACIÓN PROPOSTAS DE
MELLORA

Motivación inicial do alumnado
Presento  e  propoño  un  plan  de  traballo,
explicando a súa finalidade, antes de cada
unidade.
Expoño situacións introdutorias  previas  ao
tema que se vai a tratar (traballos, diálogos,
lecturas…)
Motivación ao longo do proceso
Manteño  o  interese  do  alumnado  partindo
llas súas experiencias, cunha linguaxe clara
e adaptada.
Comunico a finalidade das aprendizaxes, a
súa importancia, funcionalidade, aplicación
rel.
Dou  información  dos  progresos
conseguidos   así  como  das  dificultades
atopadas.
Presentación dos contidos (conceptos, procedementos e actitudes)
Relaciono  os  contidos  e  actividades  cos
intereses e coñecementos previos dos meus
alumnos.
Estruturo e organizo os contidos dando unha
visión  xeral  de  cada  tema  (  mapas
conceptuais,  esquemas,  que  teñen  que
aprender, que é importante, ...)
Facilito a adquisición de novos contidos a
través  dos  pasos  necesarios,   intercalando
preguntas   aclaratorias,  sintetizando,
exemplificando.
Actividades na aula
Expoño  actividades  que  aseguran  a
adquisición  dos  obxectivos  didácticos
previstos  e  as  habilidades  e  técnicas
instrumentais básicas.
Propoño  aos  meus  alumnos  actividades
variadas (de diagnóstico, de introdución, de
motivación,  de  desenvolvemento,  de
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síntese,  de consolidación, de recuperación,
de ampliación e de avaliación).
Nas  actividades  que  propoño  existe
equilibrio entre as actividades individuais e
traballos en grupo.
Recursos e organización da aula
Distribúo  o  tempo  adecuadamente:  (breve
tempo de  exposición  e  o  resto  do  mesmo
para as actividades que os alumnos realizan
na clase).
Adopto distintos  agrupamentos  en función
do  momento,  da  tarefa  para  realizar,  dos
recursos  para  utilizar...  etc,  controlando
sempre que o adecuado clima de traballo.
Utilizo  recursos  didácticos
variados(audiovisuais,  informáticos,
técnicas  de  aprender  a  aprender...),  tanto
para a presentación dos contidos como para
a práctica dos alumnos, favorecendo o uso
autónomo por parte dos mesmos.
Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas dos alumnos.
Comprobo,  de  diferentes  modos,  que  os
alumnos  comprenderon  a  tarefa  que  teñen
que  realizar:  facendo  preguntas,  facendo
que  verbalicen o proceso,...
Facilito  estratexias  de  aprendizaxe:  como
solicitar  axuda,  como  buscar  fontes  de
información, pasos para resolver cuestións,
problemas,  dou  ánimos  e  asegúrome  a
participación de todos….
Controlo  frecuentemente  o  traballo  dos
alumnos:  explicacións  adicionais,  dando
pistas,  feedback,…
Clima da aula
As  relacións  que  establezo  cos  meus
alumnos  dentro  da  aula  e  as  que  estes
establecen entre  si son correctas,  fluídas e
desde  unhas  perspectivas  non
discriminatorias.
Favorezo  a  elaboración  de  normas  de
convivencia  coa  achega  de  todos  e
reacciono  de  forma   ecuánime  ante
situacións conflitivas.
Fomento o respecto e a colaboración entre
os  alumnos  e  acepto  as  súas  suxestións  e
achegas,  tanto  para  a  organización  das
clases  como  para  as  actividades  de
aprendizaxe.
Seguimento  e  control  del  proceso  de
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ensinanza-aprendizaxe:
Reviso  e  corrixo  frecuentemente  os
contidos,  actividades  propostas  -dentro  e
fose  da  aula,  adecuación  dos  tempos,
agrupamentos e materiais utilizados.
Proporciono información ao alumno sobre a
execución  das  tarefas  e  como  pode
melloralas  e,  favorezo  procesos  de
autoavaliación e  coevaluación.
En  caso  de  obxectivos  insuficientemente
alcanzados  propoño novas actividades  que
faciliten a súa adquisición.
En  caso  de  obxectivos  suficientemente
alcanzados,  en  curto  espazo  de  tempo,
propoño novas actividades que faciliten un
maior grao de adquisición.
Diversidade
Teño en conta  o  nivel  de  habilidades  dos
alumnos, os seus ritmos de aprendizaxes, as
posibilidades de atención, etc, e en función
deles,  adapto  os  distintos  momentos  do
proceso de ensino- aprendizaxe
Coordínome  con  outros  profesionais
(profesores  de  apoio,  Departamentos  de
Orientación),  para  modificar  e/ou  adaptar
contidos,  actividades,  metodoloxía,
recursos…aos  diferentes  ritmos  e
posibilidades de aprendizaxe.
Avaliación
Utilizo  suficientes  criterios  de  avaliación
que  atendan  de  maneira  equilibrada  a
avaliación dos diferentes contidos.
Utilizo diferentes técnicas de avaliación en
función da diversidade, das diferentes áreas,
dos temas, dos contidos.
Utilizo  diferentes  medios  para  informar  a
pais,  profesores  e  alumnos  (sesións  de
avaliación, boletín de información, reunións
colectiva, entrevistas individuais, asembleas
de clase...) dos resultados da avaliación.

12.  ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Contidos e temporalización. Actividades de seguimento:
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● Os  contidos  para os alumnos cunha materia pendente son os mesmos que para os alumnos
matriculados no curso correspondente. O departamento de Lingua e literatura castelá orientara
aos alumnos sobre aqueles contidos que deben de traballarse de forma máis detallada.  Será
responsabilidade do docente que imparte clase no curso no que se atopan seguir o proceso da
recuperación  do  alumno con  materia  pendente  e  informar  á  Xefa  de  Departamento  do  seu
rendemento no curso actual.

● Os alumnos que teñan a lingua castelá de 1º e 2º de ESO pendente recibiran do departamento
exercicios de ortografía, comprensión lectora, morfoloxía e sintaxe. Deberán entregalos feitos
nunha data consensuada entre profesor e alumno.

● A organización temporal  dos contidos é distinta a dos alumnos oficiais. Distribuiranse en
dúas  avaliacións  (novembro  e  febreiro)  incluindo  cada  unha  delas  a  metade  dos  temas  da
materia. En caso de non aprobar os dous exames haberá outra proba extraordinaria no mes de
maio.
Os  alumnos  realizarán  unha  proba  escrita  que  se  correspondera  con  cada  unha  das  dúas
avaliacións sinaladas

Criterios de avaliación :
Os  criterios  de  avaliación  son  os  mesmos  que  os  da  convocatoria  ordinaria,  pero  o
procedemento de avaliación é únicamente o exame, baremado sobre10 puntos. 
No caso  de  2º  de  ESO e  4º  de  ESO,  aqueles  alumnos  que  superen  as  dúas  primeiras
avaliacións do  curso no  que  están  matriculados,  superarán tamén a  materia do curso
anterior se así o estima oportuno o profesor que imparte docencia. Neste caso quedarán
exentos do exame de maio.

No mes de maio convocarase unha proba final a que debera n acudir aqueles alumnos que non
alcancen a nota mínima de 5 puntos resultado da media das dúas avaliacións. Non se fará media
si non alcanza un mínimo de tres sobre dez nalgunha das dúas probas realizadas.

13. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E 
COLECTIVAS (deseño da avaliación inicial e medidas individuais
ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 
seus resultados)

Segundo  as  instrucións  do  30  de  xullo  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que
se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de  Galicia  nos  que  se  imparten  as  ensinanzas  da  educación  infantil,  da
educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato “A avaliación
inicial realizarase durante a primeira semana do curso escolar.  Porén, ao adiarse o
inicio do curso para os días 23,24 e 25 de setembro non será posible ter concluída  a
avaliación  a  finais  de  setembro.  Esperando  indicacións  da  Dirección  do  centro
centraremos a avaliación inicial nos tres aspectos indicados nas instrucións da Dirección
Xeral de educación: 
Este proceso comprenderá as seguintes accións que permitan identificar as dificultades
do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa:
a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.
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b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así
como  a  súa  correspondencia  coa  falta  do  desenvolvemento  das  correspondentes
competencias clave.
c)  Coñecemento  personalizado do alumnado e da súasituación emocional  co fin de
tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do profesorado”.

Nos primeiros días de clase cada docente da materia realizará unha avaliación inicial
destinada a comprobar a competencia lingüística do alumnado nos seguintes bloques: 
- Comunicación oral: con actividades de comprensión e expresión oral. 
- Comunicación escrita: actividades destinadas a comprobar a exactitude e a velocidade
lectora de alumnas e alumnos e relacionadas coa comprensión de textos escritos. 
-  Coñecemento  da  lingua:  actividades  para  avaliar  a  coherencia  e  a  corrección
gramatical e ortográfica. 
- Educación literaria: cuestións sobre aspectos da ensinanza da literatura adaptados ao 
nivel.. 

Nas reunións de avaliación inicial do centro trataranse os casos de alumnos e alumnas
aos que se lle detecten carencias básicas para tomar as medidas oportunas, que nesta
materia pasan por acudir ao grupo de reforzo ou ao reforzo da materia con actividades e
exames adaptados. 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Segundo o Plan de atención á diversidade do noso centro, as necesidades detectadas
entre o alumnado son as seguintes:

a) Deficiencias lecto-escritoras
b) Alumnado que non dispón no seu contorno familiar da axuda necesaria para
realizar tarefas e estudar
c) Reforzo das materias instrumentais
d) Mellorar e incentivar, desde os departamentos, a recuperación de materias pendentes
e) Déficits de cálculo numérico
f) Alumnado con NEE
g) Alumnado con NEAE
h)  Condutas  contrarias  ás  normas  de  convivencia.  

Medidas adoptadas no Departamento de Lingua Castelá e Literatura:

1º
ESO

Reforzo de Lingua Castelá (no canto de 2LE).
Clases de apoio educativo.
Adaptación de probas escritas.
Posibilidade de acudir a PROA.

2º
ESO

Reforzo de Lingua Castelá (no canto de 2LE).
Clases de apoio educativo.
Adaptación de probas escritas.
Posibilidade de acudir a PROA.

3º
ESO

Adaptación de probas escritas.
Posibilidade de acudir a PROA.
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4º
ESO

Adaptación de probas escritas.
Posibilidade de acudir a PROA.

1º
BAC

Adaptación de probas escritas para alumnado con TDAH.

2º
BAC

Adaptación de probas escritas para alumnado con TDAH.

Entre as medidas de atención a diversidade inclúese o programa de reforzo que supón
unha atención personalizada para que alumnos de 1º ESO e 2º ESO con dificultade
nesta a rea poidan lograr o grao de dominio suficiente expresado nos mínimos esixibles.
Orientaremos o reforzo a realización de actividades que axuden a desenrolar as catro
destrezas básicas (falar, escoltar, ler e escribir).

Enfocamos a practica destas habilidades básicas de lectura e escritura en dúas partes
fundamentais:  na  primeira,  ler,  unha  lectura  inicial,  amena  e  adecuada  o  nivel  do
alumnado, que dará pe a un conxunto de exercicios de léxico e comprensión lectora. Na
segunda,  escribir,  predominan  os  exercicios  nos  que  se  practican  aspectos  tan
fundamentais como a orde e a cohesión textual, os signos de puntuación o subliñado e
resumen de textos.
Ademais compre reforzar contidos estruturais da lingua como o dominio das normas
ortográficas, repaso de morfoloxía e sintaxe.

Tentaremos de descubrir neste alumnado o pracer pola lectura a través de fragmentos de
algunhas das obras narrativas,  líricas  e  dramáticas  mais importantes da literatura.  A
lectura ira acompañada de actividades que axudan a obter un máximo partido do texto.
A selección de lecturas estará feita tendo en conta que os alumnos comprendan que a
literatura non e algo aburrido que se explica na clase, senón unha fonte inesgotable de
aprendizaxe,  emoción,  diversión  e  coñecemento.  Traballaranse  textos  narrativos,
poéticos e dramáticos.

En 1º e 2º  de ESO realízanse agrupamentos para  apoiar o  alumnado con dificultades
nesta área  instrumental. Así dáse unha atención mais individualizada  e adaptada o s
alumnos que o necesitan.  Estes  agrupamentos  ou reforzos  están constituídos por  un
número reducido  de alumnos.  Dedicarase  unha hora semanal  para paliar  lagoas  que
poidan xurdir no día a día da aula e así suplir posibles carencias no seu aprendizaxe.
Deberase  empregar  esta  hora  de  reforzo,  sempre  que  sexa  posible,  para  realizar  as
probas escritas con estes alumnos, que poden precisar axuda adicional. Isto poderase
levar a cabo sempre que sexa o mesmo profesor que se encargue da docencia no grupo
de referencia e no reforzo.

15. ELEMENTOS TRANSVERSAIS (concreción dos elementos 
transversais que se traballarán no curso que corresponda).

Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño os elementos transversais que se deben tratar nas
diferentes materias son: 
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1.  A  comprensión  lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación  audiovisual,  as
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e
constitucional .

Traballaranse en todos os cursos de ESO e bacharelato.

O  desenrolo  eficaz  deste  elemento  transversal  pasa  por  un  uso  efectivo  dos  recursos  da
biblioteca escolar onde se traballa entorno colaborativo que que ten como obxectivo principal
contribuír as habilidades de información (ALFIN) do alumnado.

2. Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia
de  xénero  ou  contra  persoas  con  discapacidade,  e  os  valores  inherentes  ao  principio  de
igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou
social.

Traballaranse en todos os cursos de ESO e bacharelato.

Este Departamento xa está a traballar dende hai anos na docencia en igualdade, polo que o que
se propón nestas liñas non é máis que unha breve referencia á labor que as profesoras levan
realizando curso tras curso. Entendemos a docencia en igualdade na mesma liña que a oposición
a  calquera  extremismo.  E  enfocamos  dita  docencia,  polo  tanto,  como  un  mecanismo  e
instrumento que tenta reverter o peso destas lacras sociais dende a súa orixe.
Neste Departamento traballamos constantemente  con selección de textos que nos permiten o
tratamento directo do tema. Sobre eles propóñense reflexións e comentarios que conducen ó
alumno  ó  cuestionamento  de  estereotipos  asentados.  Este  é  o  primeiro  nivel  no  que  se
desenvolve o noso plan de acción pola igualdade.
Ademais,  as  lecturas  seleccionadas periodicamente  como  altamente  recomendadas  ou
voluntarias  están encamiñadas á  profundar  neste  tema,  como noutros  extremismos a abolir.
Abordamos, como mínimo, una por avaliación en cada grupo e nivel educativo, sobre a que se
levan a cabo traballos expositivos ou coloquios en grupo. 
Finalmente,  e  de  xeito  globalizador,  en  canto  ó  estudio  da  historia  da  Literatura,  este
Departamento enfoca a análise da autoría literaria en cada etapa e movemento tratando por igual
ós escritores e ás escritoras. Valorándoos pola súa labor creadora, independentemente do seu
xénero. Abordamos, pois, escritores e escritoras relevantes no momento que lles corresponde en
cada  época.  Evitamos  caer  en  mencións  case  anecdóticas,  de  Mulleres  escritoras  ou  en
recompilacións en capítulos finais ou epílogos que inclúan ás autoras de xeito case marxinal. Do
mesmo xeito, en cursos máis elevados do currículo, como 4º de ESO ou Bacharelato, poténciase
a investigación sobre escritoras  esquecidas de tódalas épocas. Este  sería o terceiro nivel  de
concreción da nosa labor pola igualdade no centro do que formamos parte.

3. Prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da
violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo
do Holocausto xudeu como feito histórico.

Traballaranse en todos os cursos de ESO e bacharelato.

SELECCIÓN  DE  LIBROS  DE  FICCIÓN  PARA  TRABALLAR  ESTE  ELEMENTO
TRANSVERSAL:

 Me llamoSuleimán,    Antonio Lozano (sobre a emigración desde os países africanos ata
Europa).

 La piel de la memoria  , Jordi Sierra  (sobre a emigración desde os países africanos ata
Europa).

 Manzanas rojas,   Luis Matilla (sobre o conflito entre Palestina e Israel)
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 Sadako  y  las  mil  grullas  de  papel,    Eleanor  Coerr  (sobre  a  radiación  posterior  a
explosión da bomba ato mica en Hiroshima que causou leucemia a poboación durante
xeracións)

 IqbalMasih: lágrimas, sorpresas y coraje,   Miguel Griot (sobre a explotación e traballo
infantil nas fábricas de alfombras en Pakistan).

 El  río  robado,    Montserrat  del  Amo  (sobre  o  abuso  de  poder  dos  terratenentes  aos
campesiños en Sudamérica).

 Refugiados,    Alan  Gratz  (sobre a  fuxida do  país  en busca  dun futuro mellor  noutro
lugar).

 Saboreando el cielo,   Ibtisam Barakat (sobre a vida dos refuxiados palestinos).

O Holocausto xudeu traballarase en 2º de ESO a través dos seguintes libros testemuñais:
 Diario de Ana Frank.  
 He vivido tan poco. Diario de Eva Heyman.  
 Un saco de canicas,   JosephJoffo.

A prevención da violencia de xénero será tratado co apoio das seguintes novelas:
 Desnuda  , de JordiSierra i Fabra. 

Ninfa Rota, Alfredo Gómez Cerdá
 Esto no es amor  , Marina Marroquí. 
 Mil soles espléndidos  , KhaledHosseini. 
 La hija del tuareg, Francisco Díaz Valladares.

Tanto no  segundo ciclo da ESO como en bacharelato farase  unha lectura reflexiva sobre
textos literarios e artigos periodísticos que aborden estas temáticas. Partirase de textos clásicos
para relacionar o seu contido con temas de actualidade ( o desterro do Cid pode servir para facer
unha reflexión sobre os “desterrados” do século XXI, os refuxiados que malviven no campo de
Moria,  por exemplo;  Lazarillo de Tormes permite facer unha reflexión sobre os abusos e a
violencia  na infancia; A Celestina permite por o foco na prostitución, o machismo, os achaques
da vellez, etc. 

Seguiremos  na  elaboración  do  Padlet  Literatura  contra  la  intolerancia:
https://padlet.com/chus_galego/y1okrps3davy

4. Afianzamento do espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como
a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o
sentido crítico.

Traballaranse en todos os cursos de ESO e bacharelato.

O  desenrolo  eficaz  deste  elemento  transversal  pasa  por  un  uso  efectivo  dos  recursos  da
biblioteca escolar onde se traballa entorno colaborativo que que ten como obxectivo principal
contribuír as habilidades de información (ALFIN) do alumnado.

Potenciaranse as actividades creativas e de traballo en grupo  coa fin de afondar na competencia
de  Aprender  a  aprender  para  que  sexa  o  alumnado  o  que  explore  as  súas  capacidades
emprendedoras.

5.   Accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa
finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das
vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor,
respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o
autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes

51



de tráfico e as súas secuelas.

Traballaranse básicamente no primeiro ciclo da ESO.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Desde o Departamento colaborarase coa Biblioteca nas actividades que se
propoñan e colaborarase tamén na Semana Verde.
Se  a  situación  o  permite  existe  a  posibilidade  de  asistir  á  algunha
representación teatral fóra do centro.

17. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (mecanismos propostos en 
relación cos resultados académicos, con indicadores de logro, e 
procesos de mellora).

A avaliación afecta non só aos procesos de aprendizaxe do alumnado senón tamén ao
resto de elementos implicados no proceso de ensino, ao profesor e ao mesmo deseño
curricular,  e  avalíanse  os  obxectivos,  contidos,  competencias  clave,  metodoloxía,
recursos organizativos e materiais, e o propio sistema de avaliación. Neste sentido, aos
datos achegados pola avaliación continua dos alumnos, parece conveniente incorporar
información sobre a idoneidade dos distintos compoñentes da programación.
Desde unha perspectiva ampla, a avaliación da propia programación podería presentar
tres momentos diferenciados: 
a.  A comprobación de que a planificación  se fixo correctamente  e  concretáronse  as
unidades de programación con todos os elementos curriculares  prescriptivos incluídos. 
b. O segundo momento alude á reorientación continua derivada da aplicación na aula da
programación didáctica. O docente, en coordinación co equipo didáctico, e dentro dos
órganos de coordinación docente, analizará a adecuación da  programación didáctica ao
contexto  específico  do  grupo-clase.  A  partir  de  devandita  análise  estableceranse  as
medidas de mellora que se consideren oportunas.
  c.  Por último, tras a  aplicación total  da programación,  cando se teña unha mellor
perspectiva completarase cos resultados das avaliacións interna e externa do alumnado.

Nas hora de reunión de departamento avaliarase, a través de indicadores de logro como
os  expostos  a  continuación  (e  que  iremos  ampliando  nas  reunións)  o  desenrolo  da
programación e se proporán criterios de mellora.

INDICADORES DE LOGRO Grao de 
consecución

1. Deséñanse  unidades  didácticas  tendo  en  conta  os  estándares  de
aprendizaxe da programación..

2. O desenvolvemento da programación responde á secuenciación e á
temporalización
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3. Engadiuse algún contido non previsto  na programación. Valorar  as
razóns.

4. Foi necesario eliminar contidos da programación. Valorar as razóns.
5. Fixouse unha estratexia común para todo o departamento. 
6. Os materiais didácticos adecuáronse á situación (ensinanza presencial,

semipresencial e/ou non presencial.
7. Os libros de texto empregados son adecuados, atractivos e adaptados

aos contidos do curso.
8. Informouse ás familias sobre criterios de avaliación e de promoción.
9. Revisouse a programación ao longo do curso
10
.

Adaptouse a programación á ensinanza presencial/semipresencial/non
presencial.

Tras  o  proceso  de  autoavaliación,  definirase  un  plan  de  melloravinculado  aos
indicadores  que  obtivesen  un  resultado  pouco  satisfactorio  no  instrumento  de
avaliación, co que se persiga mellorar os resultados académicos do alumnado.

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR

O noso Departamento desenrola e valora en cada curso o plan lector dende varios puntos de
vista:
En  primeiro  lugar,  a  lectura  diaria  en  voz  alta  na  aula  tanto  de  textos  como dos  propios
exercicios propostos polo docente ou polo manual da materia. Ademais, insístese na atención
especial que dedica o propio Departamento á declamación e expresión oral.

Desde  o Departamento de Lingua castelá consideramos que os vinte minutos de lectura diaria
son esenciais para mellorar tanto a comprensión lectora do alumnado como a súa bagaxe léxica
e que o seu funcionamento non pode obedecer a unha formulación pechada xa que a lectura é
unha actividade dinámica que non se pode planificar de forma ríxida desde principio de curso,
pois  moitos  factores  como   a  evolución  do  alumnado,  a  detección  de  carencias,  o
desenvolvemento da materia  ou calquera acontecemento poden alterar a formulación inicial.

En canto ás lecturas recomendadas polo Departamento ó longo deste curso, tamén contribúen ós
obxectivos do Plan Lector. Incluiremos obras que se axusten ao contido demandado de acordo
coas necesidades do noso alumnado en cada avaliación e que posúan unha calidade literaria
adecuada á formación que desexamos para os nosos alumnos. Estas lecturas, sobre todo na ESO,
poder tratar temas achegados á problemática sociolóxica do alumnado desta idade e resultar
atractivas para espertar o gusto pola lectura. Tamén se propoñerán lecturas clásicas adaptadas.

LECTURAS PARA O CURSO 2021-2022

1º ESO:
Lista aberta de libros elixidos entre os que constan na biblioteca escolar, tanto xuvenís como
adaptacións clásicas.

2º de ESO: 
-H. DELAM, La sima del diablo.
-H. DELAM, El abismo del diablo.
-J. SIERRA I FABRA, El largo regreso.
-E. MORENO, Invisibles.
-A. ALONSO, El libro de los rostros.
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3º  e 4º de ESO
Lista aberta de libros elixidos entre os que constan na biblioteca escolar, tanto xuvenís como
adaptacións clásicas.

1º de BACHARELATO:
Cantar de Mío Cid. Anónimo.
Lazarillo de Tormes, Anónimo.
Rinconete y Cortadillo. Miguel de Cervantes.
La vida es sueño, Calderón de la Barca.
Rimas y Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer.
Cuentos. Emilia Pardo Bazán.

2º de BACHARELATO:

Romancero gitano, Federico García Lorca.
La Fundación, Antonio BueroVallejo.
El lector de JulioVerne, Almudena Grandes.
Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez.

1º LITERATURA UNIVERSAL  :   elección de tres das seguintes novelas ao longo do curso.

NOVELAS DEL  SIGLO XIX

1. Orgullo y prejuicio  , Jane Austen. Publicada en 1813. 352 páginas (Austral). 
2. Emma  , Jane Austen. Publicada en 1815. 398 páginas. 
3. Eugenia Grandet  , Honoré de Balzac. Publicada en 1833. 320 páginas en Austral. 

(B.M. Narón /(IES). 
4. Jane Eyre,    Charlotte Brontë. Publicada en 1847. 656 páginas (Alianza editorial). 
5. Cumbres borrascosas  ,** Emily Brontë. .Publicada en 1847. 352 páginas (Editorial 

destino.
6. Agnes Grey  ,  Anne Brontë. Publicada en 1847. 248 páginas.(Alba Editorial). 
7. La dama de las camelias  , Alexandre Dumas. Publicada en 1848. (269 páginas en 

Anaya). 
8. Mujercitas  , Louisa May Alcot. Publicado en 1868. 296 páginas  (Anaya) 
9. El crimen del padre amaro  , Eça de Queiroz. Publicado en 1875. 496 páginas en 

Debolsillo. 
10. La isla del tesoro  ,  Robert L. Stevenson. Publicada en 1883. 305 páginas (Vicens 

Vives).
11. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde   ,  Robert L. Stevenson. Publicado en 1886. 

128 páginas (Alianza Editorial).
12. Drácula  , BramStoker. Publicada en 1897. 576  páginas. Ediciones Austral.

NOVELAS DEL SIGLO XX

13. La metamorfosis  ,   Frank Ka ka. Publicada en 1915. 128 páginas en Alianza editorial.
14. Mientras agonizo  , William Faulkner. Publicada en 1930. 248 páginas. 
15. La posada Jamaica  , Dafne de Maurier. Publicada en 1936. 400 páginas (Alba 

Editorial). 
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16. Rebecca  , Dafne du Maurier. Publicada en 1938. 384 (Galaxia Gutemberg). 
17. El baile  , Irene Némirovsky. Publicada en 1930.  Editorial Salamandra. 96 páginas. 
18. De ratones y hombres  , John Steinbeck. Publicada en 1936. 176 páginas. Editorial 

Edhasa.
19. Novela de ajedrez  , Stefan Zweig. Publicada en 1941. 96 páginas (Acantilado). 
20. Rebelión en la granja  , George Orwell. Publicada en 1945. 144 páginas (DeBolsillo)
21. El túnel  , Ernesto Sábato. Publicada en 1948.168 páginas (Cátedra). 
22. El guardián entre el centeno  , J.D.Salinger. Publicada en 1951.  Alianza Editorial, 

264 páginas. 
23. El señor de las moscas  , William Golding. Publicada en 1954. 256 páginas, Alianza 

editorial.
24. Lolita  ,  Vladimir Nabokov. Publicada en 1955. 352 páginas (Anagrama).
25. Pedro Páramo  . Juan Rulfo. Publicada en 1956. 296 páginas (con estudio de la 

obra). (Editorial Cátedra). 
26. Matar a un ruiseñor  ,  Harper Lee. Publicada en 1960. 360 páginas (HarperCollins). 
27. Cien años de soledad  , Gabriel Garcıá Márquez. Publicada en 1967. 496 páginas. 

(Debolsillo). 
28. El amante  . Margerite Duras. Publicada en 1984. 128 páginas (Tusquets). 
29. Ensayo sobre la ceguera  , José Saramago. Publicada en 1995. 
30. El caballero inexistente  ,  Italo Calvino. Publicada en 1959. 128 páginas (Siruela). 

19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

A contribución do noso Departamento ó Plan TIC de centro radica nas seguintes liñas
de actuación:

1.  Profundar no Tratamento da información e competencia  dixital,  unha  delas  oito
Competencias  Básicas,  con  todos  os  recursos  que  nos   proporciona  Internet  e  a
utilización de técnicas expositivas actuais (ferramentas de presentación como genially,
ferramentas  de  google  como  Google  Sites,  ,  tratamento   de  textos,  procura  de
información, taboleiro dixital, etc.

2.  Avanzar   nunha  alfabetización  dixital  orientada  ao  aproveitamento  de  todos   os
recursos ao noso alcance e dotar aos  alumnos dun sentido crítico respecto ao uso das
tecnoloxías.

3.  Aproveitar os contidos dixitais que a Consellería de Educación poñerá adisposición
de  alumnos  e  profesores  desde  o  Proxecto  Abalar  (  espazo  Abalar)para  o
desenvolvemento dos obxectivos xerais de cada curso. 

4.  Apoiarse nas TICs para buscar actividades que axuden aos nosos alumnosde Lingua
e Literatura  necesitados de programas  de  reforzo dentro das  Medidas de  atención á
diversidade.

5. Uso habitual da Aula Virtual do centro.
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Narón, a 19 de septembro de 2022.

Begoña Canosa Hermida. Xefa do Departamento de LCL.
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