
 

IES URBANO LUGRÍS – A CORUÑA                                                                CURSO 2021-22 
modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2022 

 

PRESENTACIÓN DE MATERIA 

DEPARTAMENTO LINGUA GALEGA E LITERATURA 

MATERIA LINGUA GALEGA E LITERATURA 

CURSO 4º ESO 

PROFESOR/A XULIA RODRÍGUEZ ABELLA 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 CONTIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

B1.4., B1.7. 

B2.1., B3.1. 
B3.5., B3.6. 
B4.4., B5.1. 
B5.3., B5.2 

B1.4.1., B1.7.1. 

B2.1.2., B3.1.1. 
B3.5.1., B3.6.1. 
B4.4.2., B5.1.2. 
B5.3.1., B5.2.2. 

 

 

1 O Pindo O texto narrativo. O léxico. Regras de acentuación. 
A fonética e a fonoloxía do galego: vocalismo. A 
produción literaria en galego nos comezos do 
século XX 

 

2ª quincena de 
setembro e 1ª de 
outubro 

B1.4., B1.7. 

B2.1., B3.1. 

B3.6., B3.4. 

B4.7., B5.1. 

B4.1., B5.6. 

 

B1.4.1., B1.7.1. 

B2.1.1., B3.1.1. 

B3.6.1., B3.4.1 

B4.7.1., B5.1.2. 

B4.1.1., B5.6.1. 

2 O ouro do Sil             O O narrador e o punto de vista. 

O tempo cronolóxico. O xénero. Fonética. 
Consonantismo. Variedades da lingua. Variedades 
xeográficas. O Grupo Nós. 

2ª quincena de 
outubro 

B1.4., B1.7. 

B3.1., B3.1. 

B3.5., B3.6. 

B3.8., B4.7. 

B5.1., B5.6. 

B2.10. 

B1.4.1., B1.7.1. 

B3.1.1., B3.1.2. 

B3.5.1., B3.6.1. 

B3.8.1., B4.7.5. 

B5.1.2., B5.6.1. 

B2.10.2. 

 

 

3 As termas de Ourense OO  espazo e o tempo narrativos. 

OO número. A frase. Variedades socioculturais ou 

diastráticas. Castelao. 

3 primeiras semanas 
de novembro 

B1.4.., B1.7. 

B3.1., B3.6. 

B3.8., B3.8. 

B4.7., B4.7. 
B5.1., B5.1. 

B5.2., B5.6. 

B1.4.1., B1.7.1. 

B3.1.1., B3.6.1. 

B3.8.2., B3.8.4. 

B4.7.2., B4.7.5. 
B5.1.1., B5.1.2. 

B5.2.2., B5.6.1. 

 

 

4 Festival da Luz        Os personaxes. 

   O uso correcto de b e v. A oración. Suxeito e 

predicado. Variedades situacionais ou diafásicas. 

   Literatura da vangarda. Poemas de Amado 
Carballo, Blanco Amor, Cunqueiro e Manuel 
Antonio. 

Última semana de 
novembro e primeira 
quincena de 
decembro 

B1.4., B1.7. 

B2.1., B3.1. 

B3.1., B3.4. 

B3.6., B3.8. 

  B4.4., B5.1. 

  B5.2.   

 

B1.4.1., B1.7.1. 

B2.1.1., B3.1.1. 

B3.1.2., B3.4.1. 

B3.6.1., B3.8.2. 

  B4.4.2., B5.1.2. 

  B5.2.2.   

 

5 O país dos ríos    Os textos prescritivos. 

   O tempo meteorolóxico. O pronome persoal. 

Complementos do verbo (1). A lingua galega na 

posguerra.O currículo. 

   A literatura do exilio .Textos de Seoane e Blanco 
Amor 

2ª e 3ª semana de 
xaneiro 

B1.4., B1.8. 

B1.7., B1.11. 

B2.5., B2.1. 

B3.1., B3.6. 
B3.8., B4.3 

B1.4.1., B1.8.1. 

B1.7.1., B1.11.1. 

B2.5.1., B2.1.1. 

B3.1.1., B3.6.1. 
B3.8.2., B4.3. 

6 Xeoparques      Os xéneros de opinión. 

   Viaxes e turismo. O uso do h. Complementos do 

verbo (2). A lingua galega a partir de 1975.O blog. 

   A narrativa de posguerra (1). Textos de Álvaro 
Cunqueiro e de Ánxel Fole 

Última semana de 
xaneiro e primeira de 
febreiro 



 

B1.4., B1.7. 

B1.11.,B2.5. 
B2.1., B3.9. 

B3.1., B3.2. 

B3.6., B3.8. 

B4.1., B3.14. 
B5.1., B5.2. 

 

B1.4.1., B1.7.1. 

B1.11.1.,B2.5.2. 
B2.1.2., B3.9.1. 

B3.1.1., B3.2.1. 

B3.6.1., B3.8.1. 

B4.1.3., B3.14.1. 
B5.1.1., B5.2.2 

 

 

7 Encaixes de Camariñas    O texto argumentativo. 

   A xustiza e as leis. O verbo. As oracións compostas. 

A lusofonía.A instancia. 

   A narrativa de posguerra (2). Textos representativos 

da narrativa dos anos sesenta. 

2ª e 3ª semanas de 
febreiro 

B1.4., B1.7. 

B1.11.,B2.6. 

B2.7., B3.1. 
B3.6., B3.8. 
B4.6., B5.1. 
B5.3. 

B1.4.1., B1.7.1. 

B1.11.1.,B2.6.1. 

B2.7.1., B3.1.1. 
B3.6.1., B3.8.1. 
B4.6.1., B5.1.1. 
B5.3.1. 

8 Percebeiros    A publicidade. 

   Tempo de lecer. Algunhas terminacións. As oracións 

subordinadas substantivas. Os prexuízos 

lingüísticos.O folleto, o díptico e o tríptico. 

   A poesía de posguerra (1). Poemas representativos 

da obra de Celso Emilio, Xosé M.ª Díaz Castro, Luz 

Pozo Garza e María Mariño. 

 

3 primeiras semanas 
de marzo 

B1.4., B1.7. 
B2.1., B3.1. 
B3.2., B3.8. 
B4.2., B5.1. 

B5.2., B.5.6. 
B2.10. 

 

B1.4.1., B1.7.1. 
B2.1.4., B3.1.1. 
B3.2.1., B3.8.1. 
B4.2.4., B5.1.1. 

B5.2.2., B.5.6.1. 
B2.10.2. 

 

 

9 Festival de Cans    O guión cinematográfico. 

   O cine. Uso do infinitivo conxugado. As oracións 

subordinadas adxectivas. A lingua galega hoxe. 

   A poesía de posguerra (2). Textos representativos 

da poesía da Xeración das Festas Minervais. 

Última semana de 
marzo e 2ª e 3ª de 
abril 

B1.4., B1.7. 
B1.11.,B2.1. 

B2.9., B3.1. 
B3.3., B3.2.  
B3.5., B3.8. 

B4.3., B5.1. 

B5.2., B2.13. 

B1.4.1., B1.7.1. 
B1.11.1.,B2.1.1. 

B2.9.2., B3.1.1. 
B3.3.2., B3.2.1.  
B3.5.1., B3.8.1. 

B4.3.4., B5.1.1. 

B5.2.2., B2.13.2. 

 

 

10 Culturgal    A televisión. 

   A radio e a televisión. As perífrases verbais. As 

oracións subordinadas adverbiais. O galego nos 

medios.O guión audiovisual. 

   A narrativa actual. Textos de narradores 

contemporáneos. 

Última semana de 
abril e 1ª quincena de 
maio 

B1.4., B1.7. 

B1.11.,B2.1. 

B3.1., B3.14.   

B3.6., B3.8.  
B4.3., B5.1.  
B5.2., B5.6. 

 

B1.4.1., B1.7.1. 

B1.11.1.,B2.1.1. 

B3.1.1., B3.14.1.   

B3.6.1., B3.8.2.  
B4.3.4., B5.1.1.  
B5.2.2., B5.6.1. 

 

 

11 Tecnópole    Internet. 

   As novas tecnoloxías. Adverbios e preposicións. 

Relacións semánticas. O galego en Internet.A 

presentación multimedia. 

   Poesía e teatro actuais. ANTOLOXÍA: Poemas de 

autores contemporáneos. 

2ª quincena de maio 

B1.4., B1.7. 
B1.11.,B2.1. 
B2.13.,B3.1.1. 
B3.14., B3.6. 
B3.5., B3.2.  
B4.2., B5.1. 
B5.3., B2.10. 

B1.4.1., B1.7.1. 
B1.11.1.,B2.1.1. 
B2.13.2.,B3.1.1. 
B3.14.1. B3.6.1. 
B3.5.1., B3.2.1.  
B4.2.2., B5.1.1. 
B5.3.1., B2.10.2. 

12 Devesa da Rogueira    As redes sociais. 

   En rede. Grupos consonánticos. Cambios 

semánticos. O galego en distintos ámbitos. 

   Literatura dixital. A fotonovela. 
 

 

3 primeiras 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 

O alumnado que non supere a materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terá dereito a 
realizar unha proba extraordinaria entre os días 20 e 22 de xuño de 2022.  

En 1º de bacharelato o período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño de 2022 dedicarase á actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación 
e titorización e así como á  preparación e realización das probas extraordinarias.  

 

En 2º de bacharelato, no período comprendido desde a realización da avaliación final ordinaria ata as datas de celebración das probas 
extraordinarias, organizarase a impartición das clases co fin de preparar o alumnado para a realización da ABAU e das probas extraordinarias. 

 

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 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 e problemas 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:  

a) 80%: probas escritas (nota obtida nos exames realizados durante a avaliación e do exame final). 
NOTA ACLARATORIA: se un alumno ou alumna copiara unha ou varias preguntas no exame, asignaráselle neste unha cualificación de 0 puntos.  
     b)       20%:libro de lectura, expresión oral, traballo e actitude (entendendo neste apartado os aspectos actitudinais como: interese pola materia, 
realización das actividades e traballos propostos, puntualidade na entrega dos mesmos, constancia, esforzo e afán de superación, coidado do 
material, elaboración das actividades no caderno, presentación correcta do mesmo, etc.)  
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. 

Os alumnos/as que teñan a materia pendente de anos anteriores aprobarana automaticamente, se superan a 2ª avaliación en 2º e 3º ESO. En 
caso de non ser así, terán que realizar un exame no mes de maio. As datas da proba aparecerán expostas no taboleiro da entrada do instituto. 

En 4º ESO e 2º BACH. farán un exame de recuperación por avaliación. En caso de nos aprobaren, farán o exame extraordinario en xuño e en 
setembro. 

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 

A nota final resultará de sumar da media das notas obtidas e das probas realizadas ao longo do curso. 

 

 

O/A PROFESOR/A 

 

 

       

 
 

Asdo.: ___________________ 

Data 25/03/2022 

 


