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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
U
D 

TÍTULO DESCRICIÓN 
TEMPORALIZACIÓ

N 

B1.1., B1.6., 

B1.7., B1.9., 

B2.1., B2.6., 

B2.7., 
B2.12.,  

B2.14., 
B3.1., B3.2., 
B3.3.,  

B3.4., B3.8., 
B3.11.,B5.1., 
B5.2. B5.3., 
B5.4. B5.6. 
 

B1.1.2, B1.6.1, 

B1.7.1, B1.7.2, 

B1.9.1, B1.9.6, 

B2.1.1, B2.1.2, 

B2.1.3, B2.1.4, 

B2.1.5, B2.1.6,  

B2.1.7, B2.6.1 

B2.7.2, B2.12.1  

B2.14.1,B2.14.2 
B3.1.1, B3.2.1 
B3.3.1, B3.4.1 
B3.8.1, 
B3.11.1B5.1.1, 
B5.2.1 B5.3.1, 
B5.4.1 B5.6.1, 
B5.8.1 

 

1 

UNIDADE 1. A 
comunicación. 
A lingua e a súa 
organización.  
A literatura: 
características 
 

A comunicación, identificar as 
súas características xerais, tanto 
no plano oral coma no da escrita, 
cos diferentes tipos de códigos. 
Os fundamentos da organización 
da lingua e da súa representación 
mediante sons e letras. Distinguir 
entre un texto literario e un non 
literario e a identificar os trazos 
que permiten adscribir as 
producións literarias a un xénero 
ou a outro.  

 

 

2 últimas 
semanas 
de 
setembro 
e 1.ª de 
outubro 

 

 

B1.2., B1.9. 

B2.1., B2.6. 
B2.7., B2.12. 
B2.14 
 

B1.2.2, B1.9.1 

B1.9.2, B1.9.3 

B1.9.6, B2.1.1 

B2.1.2, B2.1.4 

B2.1.5, B2.1.6 

B2.1.7, B2.6.1 

B2.7.2, B2.12.1 

B2.14.2 
 

2 

UNIDADE 2. A 
comunicación 
oral. O texto e 
as súas 
propiedades. 
Literatura 
popular e 
literatura culta 

 

 

A comunicación oral: espontánea 
e planificada, distinguindo entre 
multidireccional (entrevista, 
debate...) e unidireccional 
(discurso, conferencia...). A 
polisemia. As propiedades do 
texto, adecuación, coherencia e 
cohesión, dos conectores. As 
diferenzas entre literatura culta e 
popular (contos, lendas, 
adiviñas...)  

Semanas 2.ª, 
3.ª e 4.ª de 
outubro 
 

B1.3.,B1.4., B1.3.1,B1.3.2 3 

A comunicación 
A comunicación escrita, tipos de 
textos, que se poden clasificar 

última 



 

B1.5.,B1.6., 

B1.9., B1.10. 

B2.1., B2.6., 
B2.7., B2.8.,  

B2.12., 
B2.14.  

B3.1., B3.2. 

B3.3., B3.4. 
B3.9.,B3.11. 

B4.2., B4.5. 

B4.7., B5.1. 
B5.2.2, 
B5.3., B5.4., 

 

B1.4.1,B1.5.1 

B1.6.1,B1.9.1 

B1.9.6 B1.10.1 

B2.1.1, B2.1.4 

B2.1.5,B2.1.6 
B2.3.1, B2.5.1 

B2.6.2,B2.7.1 
B2.8.1, B2.8.5 

B2.12.1 B2.14.1  

B3.1.1,B3.2.1 
B3.3.1,B3.4.1 
B3.9.2,B3.11.B
4 B4.2.1,B4.5.1 
B4.7.1, B5.1.1 
B5.2.2, B5.3.1, 
B5.4.1, 

 

escrita. O 
enunciado. Os 
xéneros 
literarios 

 

 

seguindo diferentes criterios 
(intención, forma, ámbito…). A 
sinonimia. As propiedades do 
enunciado e os seus tipos (frase 
e oración). A variedade lingüística 
asociada á diversidade cultural. 
As características dos diferentes 
xéneros literarios: narrativa, lírica 
e teatro. 

semana de 
outubro e 
dúas 
primeiras 
semanas de 
novembro 
 

B1.7., B1.8. 

B1.9., B2.1. 

B2.4., B2.7. 

B2.8., B2.12. 

B3.1., B3.2. 

B3.4., B3.5., 
B3.8.,B3.10., 
B3.11., 
B4.1., B5.4., 
B5.6. 
 

B1.7.1 ,B1.7.3 

B1.7.4, B1.8.1 

B1.9.1, B1.9.2 

B1.9.6, B2.1.1 

B2.1.4, B2.1.6 

B2.4.2, B2.7.1 

B2.8.1, B2.8.4 

B2.8.5, B2.12.1 

B3.1.1,B3.2.1 
B3.4.1,B3.4.2 
B3.5.1, B3.8.1 

B3.10.1, 
B3.11.1 

B4.1.1,B5.4.1 
B5.6.1 

 

 

4 A narración. A 
modalidade do 
enunciado. A 
narrativa 
 

A narración; as características do 
texto narrativo, os seus 
elementos (narrador, personaxes, 
acción, espazo e tempo); os 
elementos do texto narrativo 
(presentación, nó e desenlace) e 
a linguaxe nos textos narrativos. 
A antonimia. O son B e a grafía v. 
As modalidades do enunciado 
(entoación, formas verbais e 
adverbios). A clasificación das 
oracións segundo a súa 
modalidade (enunciativas, 
interrogativas, exclamativas, 
dubitativas, optativas ou 
desiderativas, exhortativas ou 
imperativas e de posibilidade). A 
lusofonía. Características que 
definen á narrativa: o narrador 
(interno e externo) e os 
personaxes (principais –
protagonistas e antagonistas- e 
secundarios), e os textos 
narrativos de tradición popular e 
de tradición culta.  

semanas 3.ª e 
4.ª de 
novembro, e 
1.ª semana 
de decembro 
 

B1.2., B1.6. , 
B2.1. B2.1., 

B1.2.1, B1.6.1 
B1.9.4, B2.1.1 

5 A narración 
persoal. A 

A narración persoal: tipos (carta, 
correo electrónico, memorias…). 

semanas 2.ª e 
3.ª de 



 

B2.2., B2.3. 
B2.8., B2.9., 
B2.12. B3.1., 
B3.2. B3.11., 
B5.1. B5.4., 

 

 

B2.1.6, B2.2.1 
B2.3.1, B2.8.2 
B2.8.4, B2.8.5 
B2.9.1, B2.12.1 
B3.1.1, B3.2.1 
B3.11.1, B5.1.1 
B5.4.1, B5.6.1 
 

palabra. Clases 
e constituíntes.  
O conto popular 
 

A homonimia, palabras 
homógrafas e  palabras 
homónimas. A grafía h. Clases de 
palabras (substantivos, 
adxectivos cualificativos, 
determinantes, verbos, adverbios, 
pronomes persoais e palabras de 
enlace), os seus constituíntes 
(raíz, desinencias, prefixo e 
sufixos) e a formación de 
palabras ( prefixación, sufixación 
ou composición), simples e 
compostas; diferentes familias 
léxicas. Características que 
definen o conto popular e a súa 
clasificación.  

decembro, e 
2.ª semana 
de xaneiro 
 

B1.1.,B1.8., 
B1.9., B2.1 

B2.3.,B2.8 
B2.10.,B2.12
. B2.13, 
B2.14. 
B3.1.,B3.2. 

B3.3., B3.4.  

B3.9., B4.6. 

B5.1., B5.4. 

B5.6 
 

B1.1., B1.1.2 
B1.8.1, B1.9.1 
B1.9.6, B2.1.1 
B2.1.3, B2.1.4. 
B2.3.1, B2.8.1 
B2.8.4, B2.10.1 
B2.10.2B2.12.1 
B2.13.2B2.14.1 
B3.1.1,B3.2.1 
B3.3.1, B3.4.1 
B3.9.2, B4.6.1 
B5.1., B5.4. 
B5.6.1  

 

6 

A narración 
xornalística. O 
substantivo. O 
artigo.  
A lenda e o mito 

 

 

A narración xornalística: a noticia 
e as seis preguntas básicas 
(Que? Quen? Onde? Cando? 
Como? Por que?); a estrutura da 
noticia e as súas características 
lingüísticas. A  hiperonimia. A 
grafía x e os sons x e ks e o 
dígrafo ll. As clases de 
substantivos (comúns, propios, 
individuais, colectivos, concretos 
e abstractos). O xénero e o  
número; o artigo. A variedade 
lingüística (situacional (formal – 
coloquial) e social (vulgar – culto), 
e a variedade estándar. O mito e 
a lenda.  

2 últimas 
semanas de 
xaneiro e 1.ª 
semana de 
febreiro 
 

B1.2., B1.4. 

B1.6., B1.9. 

B2.1., B2.7.  

B2.8., B2.11. 

B.12.,B2.14. 

B3.1., B3.3,. 
B3.4., B3.9. 
B3.11.,B4.7. 
B4.8.,B5.1. 

B1.1., B1.1.2 
B1.8.1, B1.9.1 
B1.9.6, B2.1.1 
B2.1.3, B2.1.4. 
B2.3.1, B2.8.1 
B2.8.4, B2.10.1 
B2.10.2B2.12.1 
B2.13.2B2.14.1 
B3.1.1,B3.2.1 
B3.3.1, B3.4.1 
B3.9.2, B4.6.1 
B5.1., B5.4. 
B5.6.1  

 

7 

UNIDADE 7. A 
descrición. O 
adxectivo 
cualificativo. A 
lírica 

 

 

A descrición: clases (obxectivas e 
subxectivas) e características 
lingüísticas da descrición (o símil 
e a metáfora). O campo léxico. 
Regras xerais de acentuación. O 
adxectivo cualificativo (función,  
clases de adxectivos (segundo a 
forma e o significado) e os graos 
do adxectivo (positivo, 
comparativo e superlativo. As 
variedades lingüísticas 
xeográficas (dialecto) e os 
bloques dialectais do galego 
(oriental, central e occidental). A 

3 últimas 
semanas 
de febreiro 

 

 



 

B5.3.1 
 

lírica (versificación, distribución 
dos acentos e  rima).  

B1.2., B1.3.  

B1.7., B1.8.  

B1.9., B2.1. 

B2.4., B2.8. 
B2.12, B2.13 
B2.14., B3.2. 
B3.3., B3.4. 
B3.6.,B3.9. 

B3.11., B5.1. 
B5.3., B5.4.,  

B5.8. 
 

B1.2.1, B1.3.1 
B1.7.3, B1.8.1  

B1.9.1, B1.9.6 
B2.1.1, B2.1.4  

B2.1.6, B2.4.2  

B2.8.1, B2.8.5  

B2.12.1, 
B2.13.1 B2.13.2 
B2.14.1 B2.14.2  

B3.2.1, B3.3.1 
B3.4.1, B3.4.2 
B3.6.1,B3.9.1. 

B3.9.2, 

B3.11.1 B5.1.1, 
B5.3.1 B5.4., 
B5.8.1  
 

8 

UNIDADE 8. A 
descrición de 
persoas. Os 
determinantes. 
A lírica: 
tradicións e 
formas 

 

 

          A descrición das persoas, 
tipos ( retrato, caricatura)e 
intención obxectiva ou 
subxectiva. A  familia léxica. O 
acento diacrítico. Os 
determinantes (demostrativos, 
posesivos, indefinidos e 
numerais). As tradicións 
líricas: a lírica tradicional e a 
lírica culta (estrofas e 
composicións).  

 

3 primeiras 
semanas de 
marzo 
 

B1.2., B1.3. 
B1.5., B1.6. 
B1.7., B1.8. 
B1.9., B2.1.  

B2.3., B2.4. 
B2.6., B2.8. 

B2.12., 2.13. 

B2.14., B3.1. 
B3.2. B3.3., 
B3.4., B3.5. 
B3.6., B3.9.  

B3.11.,B4.1.,  

B4.4., B4.5. 
B4.7., B5.1. 
B5.3., B5.6. 
 

B1.2.1, B1.3.1 
B1.5.2, B1.6.1 
B1.6.2, B1.7.2  

B1.8.1, B1.9.4 
B1.9.6, B2.1.1 
B2.1.2, B2.1.4  

B2.1.5, B2.1.6 
B2.3.1, B2.4.2 
B2.6.1, B2.8.2 
B2.8.3, B2.8.4  

B2.8.5, 

B2.12.1 B2.13.1 

B2.14.1 B3.1.1, 
B3.2.1 B3.3.1, 
B3.4.1 B3.4.2, 
B3.5.1 B3.6.1, 
B3.9.1  

B3.9.2, B3.11.1 
B4.1.1, B4.1.2  

B4.4.1, B4.5.1 
B4.7.1, B5.1.1 
B5.3.1, B5.6.1  
 

9 UNIDADE 9. 
A descrición 
de lugares. 
Os pronomes 
persoais.  
A lírica: 
linguaxe e 
recursos 
 

A descrición de lugares (a orde e 
os usos literarios  ou informativos, 
o folleto turístico). A partición de 
palabras (simples e compostas). 
Os pronomes persoais,  clases, 
usos, concorrencia e colocación. 
Coñecemento dos usos e das 
actitudes lingüísticas, prexuízos 
relacionados coa valoración do 
galego. A linguaxe lírica e os 
recursos estilísticos (metáfora, 
paralelismo, antítese, 
hipérbole…).  

dúas últimas 
semanas 
de marzo 
e 1.ª 
semana de 
abril 

 

 

B1.2., B1.3. B1.2.1,B1.3.1 10 UNIDADE 10. O diálogo. Os sufixos. O verbo 
(raíz e as desinencias, o número 

3 últimas 
semanas 



 

B1.7., B1.8., 
B1.9., B.1.10  

B2.1., B2.4.  

B2.8., B2.12. 
B2.14., 
B3.1., B3.2., 
B3.3. 

B3.4., B3.5. 

B3.6., B3.9. 

B3.11.,B5.4. 
B5.6., B5.7.  
 

B1.7.1, B1.7.2  

B1.7.3, B1.7.4 

B1.8.1, B1.8.2 
B1.9.1, B1.9.3 
B1.9.5,B1.9. 
B.1.10.1  

B2.1.1, B2.1.2 
B2.1.4 B2.4.2 
B2.8.5 B2.12.1 
B2.14.1 B2.14.2  

B3.1., B3.2.1  

B3.3.1,B3.4.1 
B3.4.2,B3.5.1 

B3.6.1,B3.9.1. 

B3.11.1. 

B5.4.1, B5.6.1 
B5.7.1, B5.7.2  
 

O diálogo. O 
verbo. O 
cómic ou 
banda 
deseñada 
 

(singular e plural), a persoa 
(primeira, segunda e terceira), o 
tempo (pasado, presente e futuro) 
e o modo (indicativo, subxuntivo e 
imperativo). O cómic (globos, 
onomatopeas,planos, liñas de 
movemento…) .  

de abril 

 

 

B1.2., B1.3. 
B1.5., B1.6. 
B1.7., B1.8. 
B1.9., B2.1. 

B2.2., B2.6. 
B2.9., B2.11.  

B2.12., 
B2.13.  

B2.14., B3.1. 
B3.2. B3.3.  

B3.4., B3.5., 
B3.6.,B3.9. 
B3.11.,B5.1.  

B5.6. 
 

B1.2.1, B1.3.1 
B1.5.2, B1.6.1 
B1.7.1, B1.7.3 
B1.8.1, B1.8.2 
B1.9.1, B1.9.5 
B1.9.6,B2.1.1. 

B2.1.2, B2.1.3 
B2.1.4, B2.1.5  

B2.2.1, B2.4.2  

B2.6.1,B2.6.2 
B2.9.1,B2.11.1  

B2.12.1 B2.13.1  

B2.13.2  

B2.14.1 B2.14.2 
B3.1.1, B3.2.1 
B3.3.1,  

B3.4.1,B3.4.2 
B3.5., B3.6.1  

B3.9.1, B3.9.2 
B3.11.1. 

B5.1.1 B5.5.1  

B5.6.1  
 

11 UNIDADE 11. 
O diálogo 
espontáneo. 
A 
conxugación 
verbal. 

 

O diálogo espontáneo, a 
mensaxaría instantánea e o chat. 
Prefixos. A coma e o punto e 
coma. A conxugación verbal  
(tempos verbais, regulares, 
irregulares e defectivos). 
Elementos do texto dramático, 
compoñentes e estrutura (acto, 
cadro e escena), e os subxéneros 
dramáticos (traxedia, comedia e 
drama ou traxicomedia).  

 

3 primeiras 
semanas 
de maio 

 

B1.2., B1.3. 
B1.4., B1.6. 
B1.7., B1.8. 

B1.2.1, B1.3.1 
B1.4.1, B1.6.1 
B1.7.3, B1.7.4 

12 

UNIDADE 12. O 

diálogo 

O diálogo planificado, a entrevista xornalística. A 

formación de palabras por parasíntese. Os 

adverbios e as locucións adverbiais, e os enlaces: 

última semana de 
maio e 2 primeiras 
semanas de xuño 



 

B1.9., B2.1. 
B2.5., B2.7. 
B2.8., B2.11. 
B2.13.,B2.14
.  

B3.1., B3.2.  

B3.3., B3.4. 
B3.4., B3.5.  

B3.6., B3.9.  

B3.11.,B4.1. 

B4.4., B4.7.  

B5.1., B5.5. 
B5.8.  

 

 

B1.8.1, B1.8.2 
B1.9.1, B1.9.4 
B1.9.6, B2.1.1 
B2.1.2, B2.1.4 
B2.4.1, B2.5.1 
B2.7.3, B2.8.1 
B2.8.2, B2.8.3 
B2.8.4,B2.8.5 
B2.11.1 B2.13.1 

B2.13.2  

B2.14.1 
B2.14.2. 

B3.1.1, B3.2.1  

B3.3., B3.4.1 
B3.4.2, B3.5.1  

B3.6.1, B3.9.1  

B3.9.2, B3.11.1 
B4.1.2,B4.4.1 
B4.5.1,B4.7.1  

B5.1.1, B5.5.1 
B5.8.1  

 

 

planificado. O 

adverbio. Os 

enlaces. O 

teatro. 

Representación. 

 

 

as preposicións e as conxuncións. A situación do 

galego na actualidade. A representación teatral. 

 

 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

Valorarase o grao de consecución dos obxectivos programados en base as seguintes ferramentas de avaliación:  

Exames ao remate das unidades didácticas, en xeral farase un exame de dúas unidades xuntas.  

Presentación e realización das actividades do caderno de traballo.  

Participacións orais na clase.  

Exposicións orais, (libres ou dirixidas polo profesor).  

Traballos monográficos.  

Comentarios de imaxes.  

Traballos de ampliación, se é o caso.  

Actitude na aula.  

Actitude nas saídas. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Os alumnos que en xuño non superen a materia realizarán un exame extraordinario no mes de setembro de toda a materia impartida durante o 
curso, así como un caderno de verán que terán que presentar o día do exame. 
 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

Superar os estándares de aprendizaxe marcados en cada unha das unidades didácticas. 

Para isto a cualificación en cada unha das partes será a seguinte: nas probas escritas que se realizaran ao final de cada dúas unidades e da lectura 
obrigatoria  terá que ser como mínimo de 5. O alumno deberá aprobar tamén o exame da lectura para superar a materia. 

Terase en conta a asistencia a clase a diario e realizar as tarefas tanto na aula como as que se poñen para facer na casa. 

O interese e a intervención na clase será tamén importante. 

A falta de asistencia reiterada e a non realización das tarefas diarias poderá ser motivo suficiente para unha cualificación negativa.  



 

 A nota para aprobar a avaliación será como mínimo un 5 unha vez sumada a nota da lectura feita. No caso de suspender a avaliación o alumno 
terá dereito a unha recuperación sempre despois da avaliación.  

No caso de suspender máis dunha avaliación en xuño terá dereito a un exame global que se cualificará entre 1-10.Se supera este exame a materia 
quedará superada. No caso contrario terá un exame extraordinario en setembro. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1. Probas e exames  
- Probas de avaliación. Os alumnos terán dereito a unha proba como mínimo por cada avaliación. Realizarase un exame cada dous ou tres temas 
dependendo da extensión dos mesmos en cada avaliación.  
- Unha proba final en xuño.  
- Unha proba extraordinaria en setembro de toda a materia, para os alumnos que acaden unha cualificación negativa na avaliación ordinaria de 
xuño.  
2. Actividades e traballo do alumnado  
- Seguimento diario do alumno. Valorarase o interese na materia, participación voluntaria, actitude, respecto aos compañeiros, bo uso do material 
de traballo, correcta elaboración do caderno de clase (pulcritude, limpeza, corrección dos exercicios) e afán de superación.  
- Actividades e traballos propostos. Valorarase o seguimento da materia realizado polo alumno no seu traballo diario. Así mesmo, teremos en 
conta o esforzo emprendido na elaboración de traballos de investigación e exposición de conclusións, adaptando sempre as esixencias ao nivel 
educativo. Penalizarase a falta de puntualidade na entrega dos traballos.  
- Actividades do Proxecto Lector: Deberán ter aprobada unha lectura obrigatoria por avaliación; as lecturas voluntarias dos libros recomendados 
teranse en conta para a nota final.  
Os alumnos serán avaliados atendendo a diversos aspectos como son:  
- Os exercicios escritos.  
- O caderno de clase do alumno.  
- Os exercicios realizados na clase e na casa.  
- Os traballos prácticos.  
- Os traballos realizados nas excursións e actividades extra-escolares.  
- A participación, interese e actitude na clase.  
- A lectura de libros relacionados coa materia.  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

En base aos obxectivos educativos propostos, e aos criterios e instrumentos de avaliación, aplicaremos o seguinte baremo para derivar unha nota 
numérica a cada alumno:  
Corresponderalle un 20% da nota ao libro de lectura.  O restante  80% corresponderalle aos traballos e ás probas escritas. 

En caso de deixar en branco e exame de lectura ou contestar moi deficientemente, daráselles a oportunidade de que antes de cada 

avaliación entreguen un traballo, que consistirá no resumo pormenorizado por capítulos ou partes do libro lido. 

O traballo da clase e da casa, o comportamento e as actitudes e valores será considerado a criterio do profesor a final do curso tanto en 
xuño coma en setembro. 
Será necesaria unha nota mínima de 5 para considerar a avaliación superada. O alumnado terá dereito a un exame de recuperación no caso de non 
acadar a nota mínima no proceso de avaliación ordinario.  
Se ao final de curso algún alumno tivera algunha avaliación suspensa poderá recuperala realizando un exame sobre os contidos específicos desa 
avaliación.  
En 2º de bacharelato cualificarase sobre 10 as probas escritas pero será imprescindible para acadar o aprobado que os alumnos realicen as tarefas 
que se lles poñen ao longo do curso. A non realización de comentarios e demais exercicios ao longo do curso pode ser por si mesmo motivo de non 
superación da materia. 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

PROGRAMA DE REFORZO E ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Os alumnos coa materia pendente someteranse ó programa de recuperación seguinte:  
1. Titorías co profesor ou profesora que lles imparte clases este curso para resolver dúbidas que poidan xurdir na preparación das probas 
específicas.  
2. Aos alumnos coa materia pendente deberán entregar un caderno coas actividades traballadas durante o curso. As actividades serán corrixidas e 
devoltas 

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR A PROBA DE AVALIACIÓN 

As probas escritas versarán sobre os mínimos esixibles en cada curso. Os que non aproben  por este procedemento, terán un exame de toda a 
materia que se realizará no mes de maio. Así mesmo, terán dereito á proba final en xuño, se non aprobaron en maio. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Levarase a cabo unha proba escrita en maio e outra en xuño. O alumno terá que realizar fichas de exercicios e probas de reforzo como esquemas, 
cadros sinópticos e resumos baseados nos contidos mínimos da materia, así como lecturas obrigatorias e exames ou  



 

traballos sobre as mesmas. Todo iso será avaliado pola profesora que imparte en cada curso. Terase tamén en conta o traballo progresivo 
do alumno en clase e a lectura e traballo comprensivo das lecturas complementarias que decida o departamento . Estes exercicios servirán para 
obter a nota media xunto co exame parcial correspondente. 

PRESENTACIÓN DE MATERIA 

DEPARTAMENTO LINGUA GALEGA E LITERATURA 

MATERIA LINGUA GALEGA E LITERATURA 

CURSO 2º ESO 

PROFESOR/A EVANGELINA SANTOS PAZ 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

B1.2., B1.3.   
B1.5., B1.9. 
B2.1., B2.5. 
B2.7., B2.8. 
B2.11., 
B2.12. 
B3.1., B3.2. 
B3.3 , B3.5. 
B3.6 , B3.7. 
B3.10., B5.2. 
B5.3., B5.4. 
B5.5., B5.7. 

B.1.2.1, B1.3. 2 
B1.5.2, B1.9.1 
B2.1.2, B2.5.1 
B2.7.1, B2.8.2 
B2.11.2, B2.12.2 
B3.1.2, B3.2.1 
B3.3 2, B3.5.2 
B3.6 2, B3.7.1 
B3.10.1, B5.2.2 
B5.3.1, B5.4.1 
B5.5.1, B5.7.2 
 

 

1 A narración e a descrición A narración e a descrición. 

O léxico e as clases de palabras 

2ª quincena de 
setembro e 1ª 
semana de outubro 

B1.2., B1.6. 
B1.8., B2.1. 
B2.4., B2.5. 
B2.6., B2.7. 
B2.11., 
B2.12. 
B2.13., B3.1. 
B3.2., B3.3. 
B3.5., B3.7. 
B3.8., B3.10. 
B5.1., B5.3. 

 

B1.2.1, B1.6.2 
B1.8.2, B2.1.1 
B2.4.2, B2.5.1 
B2.6.1, B2.7.2 
B2.11.1, B2.12.1 
B2.13.2, B3.1.1 
B3.2.2, B3.3.1 
B3.5.2, B3.7.1 
B3.8.2, B3.10.2 
B5.1.1, B5.3.1 
 

 

2 A exposición. A oración. 
Modalidade oracional. A 
narrativa 

A exposición. Clases de oracións. A 

Narración e os seus elementos 

semanas 2ª, 3º e 4ª 
de outubro 

B1.1., B.1.2. 
B1.4., B1.7. 
B1.8., B1.9. 
B2.1., B2.3. 
B2.4., B2.8. 
B2.10., 
B2.11. 
B2.13., B3.1. 
B3.2., B3.3. 
B3.5., B3.7. 
B4.1., B.4.2. 
B5.1.,  B5.3. 
B5.5. 
 

 

B1.1.1, B.1.2.1 
B1.4.2, B1.7.2 
B1.8.2, B1.9.2 
B2.1.1, B2.3.2 
B2.4.2, B2.8.1 
B2.10.1, B2.11.1 
B2.13.1, B3.1.2 
B3.2.2, B3.3.3 
B3.5.1, B3.7.2 
B4.1.2, B.4.2.1 
B5.1.1,  B5.3.1 

B5.5.2 

3 A exposición xornalística. 
O suxeito. Oracións 
impersoais. A novela 

Elementos da reportaxe xornalística. O suxeito. 
Estrutura do suxeito. Posición do suxeito. 
Diferenzas entre suxeito léxico e suxeito 
gramatical. 
Omisión do suxeito. 
As oracións impersoais. 
Elementos da novela. 

 

última semana de 
outubro e dúas 
primeiras de 
novembro 

B1.1., B1.6. 
B1.8., B1.9. 
B1.10., B2.1. 
B2.4., B2.6. 
B2.8., B2.11. 
B2.1.., B3.1. 
B3.2. , B3.5. 
B3.7.,  

B1.1.2, B1.6.1 
B1.8.1, B1.9.2 
B1.10.2, B2.1.1 
B2.4.1, B2.6.2 
B2.8.1, B2.11.2 
B2.1.2., B3.1.2 
B3.2. 2, B3.5.1 
B3.7.2,B3.12.1 

4 A exposición académica. 
O predicado. A narrativa 
de aventuras. 

A exposición académica. O predicado. Estrutura do 
predicado. 
Clases de predicados: predicado verbal e 
predicado nominal. 

A narrativa de aventuras. Autores e características 
xerais 

semanas 3ª e 4ª de 
novembro e 1ª 
semana de decembro 



 

B3.12. 
B.4.3., B4.7. 
B5.1., B5.3. 
B5.5., B5.9. 
 

 

B.4.3.1, B4.7.2 
B5.1.2, B5.3.1 
B5.5.2, B5.9.2 

 

B1.6., B1.8 
B2.1., B2.2. 
B2.9., B2.12. 
B3.1., B3.2. 
B3.5., B3.7. 
B5.1., B5.3. 
B5.5., B5.8. 
 

 

B1.6.2, B1.8 2 
B2.1.2, B2.2.1 
B2.9.1, B2.12.2 
B3.1.1, B3.2.1 
B3.5.2, B3.7.1 
B5.1.1, B5.3.2 
B5.5.2, B5.8.1 
 

 

5 A exposición 
administrativa. Os 
complementos e as súas 
clases. A narrativa de 
ciencia ficción 

A exposición administrativa: a solicitude ou 

Instancia. 

Complementos de núcleo non verbal: substantivos, 
adxectivos e adverbiais. 

Os temas da narrativa de ficción científica 

semanas 2ª e 3ª de 
decembro e 2ª 
semana de xaneiro 

B1.1., B.1.2. 
B1.6., B1.8. 
B1.9., B2.1. 
B2.2., B2.8. 
B2.9., B2.11. 
B2.13., B3.1 
B3.2., B3.5. 
B3.7., B3.8. 
B4.6., B4.7. 
B5.2., B5.5. 

 

B1.1.1, B.1.2.2 
B1.6.2, B1.8.2 
B1.9.2, B2.1.1 
B2.2.1, B2.8.1 
B2.9.2, B2.11.1 
B2.13.2, B3.1 1 
B3.2.2, B3.5.1 
B3.7.2, B3.8.2 
B4.6.2, B4.7.1 
B5.2.2, B5.5.1 
 

 

6 A prescrición. Os 
complementos do verbo I. 
O texto poético. 

O texto prescritivo: definición e características. 
Os complementos verbais. Clases: obxecto directo, 
obxecto indirecto, complemento circunstancial, 
complemento preposicional e complemento axente, 
aos que se engade o atributo e o complemento 
predicativo. 
O ritmo e a musicalidade do texto poético: verso e 
rima. 

 

2 últimas semanas 
de xaneiro e 1ª 
primeira semana de 
febreiro 

B1.1 , B1.6. 
B1.8., B1.9. 
B2.1., B2.3. 
B2.5., B2.6. 
B2.8., B2.11. 
B3.1., B3.2.. 
B3.4., B3.5. 
B3.6., B3.7. 
B3.8., B3.10. 
B4.2., B4.4. 
B4.5., B4.7. 
B4.8., B5.1 . 
B5.2., B5.5. 
B.5.6., B5.7. 
 

 

B1.1 1, B1.6.2 
B1.8.2, B1.9.2 
B2.1.1, B2.3.1 
B2.5.2, B2.6.2 
B2.8.2, B2.11.1 
B3.1.1, B3.2..2 
B3.4.2, B3.5.1 
B3.6.2, B3.7.2 
B3.8.1, B3.10.1 
B4.2.1, B4.4.2 
B4.5.2, B4.7.1 
B4.8.2, B5.1 .2 
B5.2.1, B5.5.1 
B.5.6.1, B5.7.2 

 

7 A argumentación. Os 
complementos do verbo II. 
A poesía social 

Estrutura do texto argumentativo: formulación da 
tese, corpo da argumentación e conclusión. 
Os complementos verbais. Complemento 
circunstancial e complemento preposicional: forma 
e recoñecemento. 
A presenza da poesía social na literatura galega: 

Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Celso Emilio 
Ferreiro. 

3 últimas semanas 
de febreiro 

B1.8., B2.1. 
B2.3., B2.6. 
B2.8., B2.10. 
B2.11., B3.1. 
B3.2., B3.5. 
B3.7., B5.1. 
B5.2., B5.7. 
B5.9. 

 

B1.8.1, B2.1.2 
B2.3.2 B2.6.1 
B2.8.3, B2.10.1 
B2.11.2, B3.1.2 
B3.2.1, B3.5.2 
B3.7.2, B5.1.1 
B5.2.1, B5.7.2 
B5.9.2. 

 

8 A argumentación 
xornalística. Os 
complementos do verbo e 
o substantivo e a poesía 
intimista. 

A argumentación xornalística: a carta á dirección. 
Definición. 
Os complementos do verbo e do substantivo: o 
atributo e o complemento predicativo: forma e 

recoñecemento. 

A literatura intimista na literatura galega: Rosalía de 
Castro. 

 

3 primeiras semanas 
de marzo 

B1.1., B.1.6.           
B1.8., B1.9. 
B2.1., B2.3. 
B2.6., B2.8. 
B2.9., B2.10. 
B3.1., B3.2. 
B3.5., B3.7.   
B4.4., B4.5.   
B4.6., B5.1. 
B5.2., B5.7. 

 

B1.1.1, B.1.6.2           
B1.8.2, B1.9.1 
B2.1.1, B2.3.2 
B2.6.1, B2.8.1 
B2.9.2, B2.10.1 
B3.1.1, B3.2.2 
B3.5.2, B3.7.1   
B4.4.1, B4.5.1   
B4.6.2, B5.1.2 
B5.2.1, B5.7.1 

 

9 A argumentación 
académica. Oracións 
predicativas e copulativas. 
A poesía e outras artes. 

A argumentación académica: a recensión. 

Clases de oracións segundo a natureza do 

predicado: oracións copulativas e predicativas. 

A poesía e a imaxe. Os poemas debuxados: os 
caligramas. Os poemas visuais e as videopoesías 

última semana de 
marzo e 2 primeiras 
semanas de abril 

B1.1., B1.6.          
B1.8., B1.9. 
B2.1., B2.3. 

B1.1.1, B1.6.2           
B1.8.2, B1.9.1 
B2.1.1, B2.3.2 

10 A argumentación 
administrativa. Oracións 
transitivas e intransitivas. 

A argumentación administrativa: a reclamación. 

Clases de oracións activas: oracións transitivas e 

2 últimas semanas 
de abril e primeira 
semana de maio 



 

B2.6., B2.8. 
B2.9., B2.10. 
B3.1., B3.2. 
B3.5., B3.7.   
B4.4., B4.5.   
B4.6., B5.1. 
B5.2., B5.7. 

 

B2.6.1, B2.8.1 
B2.9.2, B2.10.1 
B3.1.1, B3.2.2 
B3.5.2, B3.7.1   
B4.4.1, B4.5.1   
B4.6.2, B5.1.2 
B5.2.1, B5.7.1 

 

 

A comedia oracións intransitivas. 

Principais tipos de comedias 

B1.2 ., B1.5. 

B1.9.,  B2.1. 

B2.3.,  B2.5. 

B2.8 , B2.11 

B2.13., B3.1 

B3.2.,  B3.5. 

B3.7., B5.4. 

B5.5.,  B5.9. 

 

B1.2 .2, B1.5.1 

B1.9.2,  B2.1.1 

B2.3.2,  B2.5.1 

B2.8.1, B2.11.2 

B2.13 .1, B3.1  

B3.2. 2, B3.5.1 

B3.7.2, B5.4.2 

B5.5.1,  B5.9.2 

 

11 A publicidade. Oracións 
con verbo pronominal. A 
traxedia 

A publicidade: o texto publicitario. 

Oracións con verbo pronominal: oracións reflexivas, 
oracións recíprocas e oracións pseudorreflexas. 

Características xerais da traxedia. 

 

3 últimas semanas 
de maio 

B1.8., B2.1. 

B2.3., B2.6. 

B2.8.,B2.12. 

B3.1., B3.2. 

B3.5., B3.7. 

B4.8., B5.1. 

B5.4., B5.5. 

B5.7. 

B1.8.1, B2.1.2 

B2.3.2, B2.6.1 

B2.8.2, B2.12 .1 

B3.1.2, B3.2.1 

B3.5.2, B3.7.1 

B4.8.1, B5.1.1 

B5.4.2, B5.5.1 

B5.7 

12 A publicidade II. Análise 
da oración simple. O 
drama 

Os tipos de publicidade segundo os seus 
promotores e a súa finalidade: publicidade 
comercial, institucional, de organizacións non 
gobernamentais e política. 

A análise das oración simples. 

Tipos de drama ou traxicomedia: drama histórico, 

drama psicolóxico e drama social 

 

últimas semanas de 
xuño 

 

ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

Valorarase o grao de consecución dos obxectivos programados en base as seguintes ferramentas de avaliación:  

Exames ao remate das unidades didácticas, en xeral farase un exame de dúas unidades xuntas.  

Presentación e realización das actividades do caderno de traballo.  

Participacións orais na clase.  

Exposicións orais, (libres ou dirixidas polo profesor).  

Traballos monográficos.  

Comentarios de imaxes.  

Traballos de ampliación, se é o caso.  

Actitude na aula.  

Actitude nas saídas. 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN FINAL 

Ao alumnado que non supere as avaliacións parciais  ofreceráselle  a posibilidade de recuperar mediante  actividades de recuperación que 
consistirán en facer os exercicios traballados ao longo do curso. 

 

A terceira das avaliacións parciais terá lugar entre o 6 e o 7 de xuño de 2022.  

 

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial  e a final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. En 
particular, ao alumnado que teña a materia sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial proporáselle actividades  para recuperar a 
materia. Por outra parte, ao alumnado que si superase a materia proporánselle tarefas e actividades diversas de ampliación e titoría. 

A avaliación final terá lugar o 23 de xuño.  



 

 

 

MÍNIMOS EXISIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

Superar os estándares de aprendizaxe marcados en cada unha das unidades didácticas. 

Para isto a cualificación en cada unha das partes será a seguinte: nas probas escritas que se realizaran ao final de cada dúas unidades e da lectura 
obrigatoria terá que ser como mínimo de 5.  

Terase en conta a asistencia a clase a diario e realizar as tarefas tanto na aula como as que se poñen para facer na casa. 

O interese e a intervención na clase será tamén importante. 

A falta de asistencia reiterada e a non realización das tarefas diarias poderá ser motivo suficiente para unha cualificación negativa.  

 A nota para aprobar a avaliación será como mínimo un 5, unha vez sumada a nota da lectura feita. No caso de suspender a avaliación o alumno 
terá dereito a unha recuperación sempre despois da avaliación.  

No caso de suspender máis dunha avaliación en xuño terá dereito a un exame global que se cualificará entre 1-10.Se supera este exame a materia 
quedará superada. No caso contrario terá un exame extraordinario en setembro. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1. Probas e exames  
- Probas de avaliación. Os alumnos terán dereito a unha proba como mínimo por cada avaliación. Realizarase un exame cada dous ou tres temas 
dependendo da extensión dos mesmos en cada avaliación.  
- Unha proba final en xuño.  
- Unha proba extraordinaria en setembro de toda a materia, para o alumnado que acade unha cualificación negativa na avaliación ordinaria de 
xuño.  
2. Actividades e traballo do alumnado  
- Seguimento diario do alumno. Valorarase o interese na materia, participación voluntaria, actitude, respecto aos compañeiros, bo uso do material 
de traballo, correcta elaboración do caderno de clase (pulcritude, limpeza, corrección dos exercicios) e afán de superación.  
- Actividades e traballos propostos. Valorarase o seguimento da materia realizado polo alumno no seu traballo diario. Así mesmo, teremos en 
conta o esforzo emprendido na elaboración de traballos de investigación e exposición de conclusións, adaptando sempre as esixencias ao nivel 
educativo. Penalizarase a falta de puntualidade na entrega dos traballos.  
- Actividades do Proxecto Lector: Deberán ter aprobada unha lectura obrigatoria por avaliación; as lecturas voluntarias dos libros recomendados 
teranse en conta para a nota final.  
Os alumnos serán avaliados atendendo a diversos aspectos como son:  
- Os exercicios escritos.  
- O caderno de clase do alumno.  
- Os exercicios realizados na clase e na casa.  
- Os traballos prácticos.  
- Os traballos realizados nas excursións e actividades extra-escolares.  
- As exposicións, participación, interese e actitude na clase.  
- A lectura de libros relacionados coa materia.  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

En base aos obxectivos educativos propostos, e aos criterios e instrumentos de avaliación, aplicaremos o seguinte baremo para derivar unha nota 
numérica a cada alumno:  
Corresponderalle un 20% da nota ao libro de lectura e á expresión oral.  O restante  80% corresponderalle aos traballos e ás probas 

escritas. 

En caso de deixar en branco e exame de lectura ou contestar moi deficientemente, daráselles a oportunidade de que antes de cada 

avaliación entreguen un traballo, que consistirá no resumo pormenorizado por capítulos ou partes do libro lido. 

O traballo da clase e da casa, o comportamento e as actitudes e valores será considerado a criterio do profesor a final do curso tanto en 
xuño coma en setembro. 
Será necesaria unha nota mínima de 5 para considerar a avaliación superada. O alumnado terá dereito a un exame de recuperación no caso de non 
acadar a nota mínima no proceso de avaliación ordinario.  
Se ao final de curso algún alumno tivera algunha avaliación suspensa poderá recuperala realizando un exame sobre os contidos específicos desa 
avaliación.  
En 2º de bacharelato cualificarase sobre 10 as probas escritas pero será imprescindible para acadar o aprobado que os alumnos realicen as tarefas 
que se lles poñen ao longo do curso. A non realización de comentarios e demais exercicios ao longo do curso pode ser por si mesmo motivo de non 
superación da materia. 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

PROGRAMA DE REFORZO E ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Os alumnos coa materia pendente someteranse ó programa de recuperación seguinte:  



 

1. Titorías co profesor ou profesora que lles imparte clases este curso para resolver dúbidas que poidan xurdir na preparación das probas 
específicas.  
2. Aos alumnos coa materia pendente deberán entregar un caderno coas actividades traballadas durante o curso. As actividades serán corrixidas e 
devoltas. 

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR A PROBA DE AVALIACIÓN 

As probas escritas versarán sobre os mínimos esixibles en cada curso. Os que non aproben  por este procedemento, terán un exame de toda a 
materia que se realizará no mes de maio. Así mesmo, terán dereito á proba final en xuño, se non aprobasen en maio. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Levarase a cabo unha proba escrita en maio e outra en setembro. O alumno terá que realizar fichas de exercicios e probas de reforzo como 
esquemas, cadros sinópticos e resumos baseados nos contidos mínimos da materia, así como lecturas obrigatorias e exames ou  
traballos sobre as mesmas. Todo iso será avaliado pola profesora que imparte en cada curso. Terase tamén en conta o traballo progresivo 
do alumno en clase e a lectura e traballo comprensivo das lecturas complementarias que decida o departamento . Estes exercicios servirán para 
obter a nota media xunto co exame parcial correspondente. 

 

 

O/A PROFESOR/A 

                                                                                                         

 
Asdo.: ___________________ 

Data 25/03/2022 

 


