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1. INTRODUCIÓN.  

O Real decreto 1631/2006, que determina as ensinanzas mínimas correspondentes á 

educación secundaria obrigatoria establece, seguindo as propostas da Unión Europea, que as 

ensinanzas ordenadas nel deben orientarse ao logro das competencias básicas, imprescindibles para 

a realización persoal, para exercer a cidadanía activa, para incorporarse á vida social e laboral dun 

xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.  

  

2. ÁMBITO DA COMUNICACIÓN.  

Na educación secundaria obrigatoria para persoas adultas o ámbito de comunicación toma 

como referente os aspectos básicos do currículo relativos ás materias de lingua castelá e literatura, 

lingua galega e literatura e a primeira lingua estranxeira. Desde este punto de partida, o ámbito de 

comunicación conforma unha proposta curricular coherente, integrada e orientada ao 

desenvolvemento das competencias comunicativas das persoas adultas e aodesenvolvemento das 

súas capacidades intelectuais e afectivas coa finalidade de que lles permita a súa inserción activa e 

responsable na sociedade e o seu desenvolvemento persoal. Esta organización do currículo 

fomentará así a autonomía do alumnado na aprendizaxe, a competencia plurilingüe e pluricultural, a 

dimnensión interculturale a estruturación e organización do propio pensamento, por seren todos os 

aspectos que redundan nunha aprendizaxe máis efectiva. Dentro deste ámbito preséntase o estudo 

coordinado das dúas linguas da nosa comunidade para conseguir unha competencia plena en ambas, 

favorecer a actitude positiva cara a elas e economizar esforzos no proceso de ensinoaprendizaxe. Os 

obxectivos do ámbito de comunicación só se poden acadar desde a perspectiva dese enfoque 

integrador das linguas. Existe unha serie de aprendizaxes que son transferibles entre as materias que 

conforman oámbito, como son os aspectos relacionados coa competencia pragmática, a 

competencia textual, a construción de conceptos sobre o funcionamento das linguas ou o 

desenvolvemento de actitudes positivas de tipo lingüístico. Convén recalcar, de calquera xeito, que 

partir dunha organización integradora e converxente das materias neste ámbito de comunicación 

non significa esquecer a existencia de aspectos específicos de cada unha das materias integradas no 

ámbito, sen perder nunca de vista o obxectivo de conseguir unha mesma competencia lingüística do 

alumnado na lingua galega e na lingua castelá. A integración das materias lingüísticas no ámbito 

faise necesaria especialmente no caso da aprendizaxe de persoas adultas se temos en conta que os 

coñecementos iniciais na primeira lingua funcionan como preconceptos na aprendizaxe das 

segundas, e que as operacións cognoscitivas que facilitan o descubrimento e o desenvolvemento 

lingüístico son comúns en todas elas, polo que se poden e se deben desenvolver ao mesmo tempo 

nos diferentes momentos do ensino para obter un efecto de reforzo. Ademais, o modelo 
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metalingüístico empregado nas distintas linguas deberá de ser común para evitar interferencias entre 

os distintos procesos de aprendizaxe.  

  

3. O ÁMBITO DE COMUNICACIÓN E AS COMPETENCIAS CLAVES.  

A competencia plurilingüe formúlase como un aspecto esencial para a protección e o 

desenvolvemento da nosa herdanza lingüística, e como fonte de enriquecemento mutuo. Esta 

competencia permítelle ao alumnado adulto relacionar, de modo significativo, as distintas culturas a 

que ten acceso mediante os seus coñecementos lingüísticos e lograr unha mellor comprensión delas. 

As competencias lingüística e cultural de cada lingua quedan modificadas mediante o coñecemento 

mutuo e contribúen a crear así unha consciencia, unhas destrezas e unhas capacidades interculturais. 

Tendo en conta o seu carácter integrador, o ámbito de comunicación participa tamén no 

desenvolvemento de todas as competencias básicas da educación secundaria. Se o ámbito de 

comunicación se orienta á adquisición de destrezas que permitan o uso pleno das linguas nun amplo 

abano de contextos, é evidente que constitúe o ámbito privilexiado para o progreso da competencia 

en comunicación lingüística en toda a súa extensión. Pero, ademais, garda unha relación moi 

estreita con outras competencias básicas. Así sucede coa competencia social e cidadá. Desde este 

ámbito de comunicación facilítase, a través do traballo con diferentes tipos de textos e situacións de 

comunicación, a aproximación crítica á realidade, e o coñecemento e exercicio dos valores 

democráticos e dos dereitos das persoas, permitíndolles a súa promoción e integración social. O 

traballo das destrezas lingüísticas prepara para compartir e respectar saberes e referencias culturais. 

Ademais, redunda na mellora da práctica das normas sociais de convivencia, especialmente no 

emprego da negociación para chegar a acordos, favorecendo igualmente a promoción e a 

integración social das persoas adultas. En canto á competencia no tratamento da información dixital, 

a súa relación co ámbito de comunicación realízase por dúas vías: dunha banda, cómpre aprender a 

utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que lles 

permiten ao alumnado adulto mellorar as súas habilidades e competencias para obter información: 

dicionarios, correctores ortográficos, enciclopedias, xornais dixitais, ou outras de caracter literario 

(bibliotecas virtuais, catálogos de publicacións, etc.). Doutra banda, a lingua mesma é unha 

ferramenta con que os adultos nos enfrontamos á crecente cantidade de información de que se 

dispón. A través dela seleccionamos, analizamos criticamente, organizamos e sintetizamos esa 

información para o noso coñecemento. Disponse de competencia cultural e artística se se crean, 

comprenden, aprecian e valoran con criterio esas manifestacións culturais e artísticas e se o 

individuo é quen de emocionarse e gozar coa lectura. En canto á competencia para aprender a 

aprender, desenvólvese ao contribuír a linguaxe á estruturación do pensamento e ao control da 

aprendizaxe, á interpretación das informacións lingüísticas, á exposición e conclusións sobre tarefas, 
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etc. A autonomía, como eixe central no proceso de aprendizaxe, e a iniciativa persoal promóvense 

desde o ámbito de comunicación co contacto activo e continuo con distintos espazos de 

comunicación: a intervención en situacións reais, a lectura de obras literarias que estimulen e 

fomenten a creatividade; o uso progresivamente autónomo dos medios de comunicación social, das 

tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) para aprender a manter unha actitude crítica 

ante as mensaxes recibidas; a localización e selección de información, o fomento da autoestima 

lingüística, etc. Pero, ademais, o propio traballo da linguaxe é clave na análise de problemas, na 

elaboración de plans e na toma de decisións.  

  

4. OBXECTIVOS XERAIS.  

1. Coñecer, respectar e valorar a realidade plurilingüe e cultural de España, de Europa e do 

mundo actual,facerse consciente da riqueza que representan as linguas do Estado e as súas 

variedades lingüísticas e entender as situacións que provocan o contacto de linguas. 

 2. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, 

afirmándoa comopropia de Galicia, así como as que condicionan o seu uso actualmente, de xeito 

que se estea en disposición de superar as que supoñen obstáculos para o seu emprego en calquera 

contexto e situación.  

3. Comprender discursos orais e escritos nas linguas galega e castelá nos diversos contextos 

da actividade sociocultural, persoal e académica; interpretalos cunha actitude crítica, aplicando a 

súa comprensión a novas situacións de aprendizaxe. Na lingua estranxeira, os textos estarán 

referidos a asuntos da vida cotiá, serán de estrutura sinxela e clara, e nunha variedade de lingua 

estándar e os textos orais serán articulados a unha velocidade lenta e con claridade, e sempre que as 

condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada.  

4. Desenvolver, nas linguas galega e castelá, a capacidade de construír un discurso oral e 

escrito, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, laboral e 

cultural, de acordo coas diferentes situacións comunicativas, integrando os recursos expresivos 

lingüísticos e non lingüísticos.  

Na lingua estranxeira, os textos serán breves, referidos a asuntos da vida cotiá e, no caso da 

lingua oral, comunicaranse de forma comprensible, aínda que resulten evidentes o acento 

estranxeiro, as pausas, e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación dos interlocutores 

para manter a comunicación. 

 5. Adquirir conceptos lingüísticos xerais, reflexionar sobre os elementos formais e 

mecanismos daslinguas nos planos fonolóxico, morfosintáctico, léxico-semántico e textual. 

6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre as linguas e as normas do uso 

lingüístico paracomprender textos orais e escritos, para escribir e falar con adecuación, coherencia, 
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cohesión e corrección, tanto en galego como en castelán, e para tomar consciencia dos propios 

sentimentos e ideas e favorecer o control da propia conduta.  

7. Adquirir as habilidades, actitudes e coñecementos necesarios que favorezan utilizar 

criticamente econ progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as TIC 

para obter, valorar, seleccionar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información 

relacionada coa vida cotiá, académica e laboral.  

8. Coñecer e empregar as normas que rexen o intercambio social das linguas e daquelas 

normassocioculturais que regulan a comunicación nos diferentes contextos, evitando estereotipos 

lingüísticos que supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.  

9. Desenvolver os coñecementos, hábitos, habilidades e actitudes que fan posible a lectura 

de textosliterarios, en galego e en castelán, como fonte de pracer, de enriquecemento, de 

coñecemento do mundo e do patrimonio cultural.  

10. Adquirir as habilidades, as actitudes e os coñecementos necesarios para unha 

interpretación críticaas mensaxes dos medios de comunicación de masas e da publicidade, 

especialmente das que teñen relación coa vida cotiá e laboral.  

   

5. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS.  

O modelo de ensino-aprendizaxe da lingua deberá partir dunha concepción práctica da 

competencia comunicativa, entendida como a capacidade de uso do idioma, e que abrangue as 

competencias lingüísticas, sociolingüísticas e pragmáticas. Este proceso de ensino-aprendizaxe 

orientado á acción debe ser concretado e reinterpretado segundo as necesidades do alumnado adulto. 

Estes son os seus aspectos fundamentais: Activación de estratexias de aprendizaxe (aprender a 

aprender) e de comunicación. Integración das destrezas ou actividades comunicativas. 

Achegamento contextualizado aos aspectos socioculturais. Papel do profesor como guía do 

alumnado para a súa apropiación dos recursos lingüísticos que fagan posible a acción na lingua. A 

aula deberase concibir como o espazo onde se dean situacións comunicativas reais ou simuladas en 

que o alumnado participe. O profesor é o presentador, impulsor e avaliador das actividades 

comunicativas. A súa función será a de orientar, estimular, prestar a súa experiencia e aconsellar, 

pero serán os alumnos os que deberán asumir a responsabilidade da súa aprendizaxe, colaborando 

cos demais alumnos do grupo e co profesor para conseguir os obxectivos propostos e desenvolver a 

súa capacidade de aprendizaxe autónoma. O alumno convértese en protagonista da súa aprendizaxe 

e ten un papel activo na aula: deduce, propón, valora as propias dificultades, solicita axuda e avalía 

os diferentes recursos. O alumnado é o responsable da súa aprendizaxe e de afrontala de maneira 

autónoma. E para os alumnos aprenderen a aprender e chegaren a un uso adecuado da lingua 

obxecto de estudo, o profesor presentará tarefas e experiencias de aprendizaxe significativas, 
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creando contextos que estimulen o interese dos alumnos na aprendizaxe e na utilización da lingua 

albo, e a sensibilidade para as culturas en que se fala a lingua que están a perfeccionar ou aprender; 

que fomenten a confianza en si propios, que aumenten a motivación para aprender dentro e fóra da 

aula e que desenvolvan a súa capacidade para planificar, autoavaliarse e aprender de xeito 

autónomo e independente. Estas tarefas serán deseñadas a partir dos obxectivos que se pretendan 

acadar, e serán tamén comunicativas, para ofrecer ao alumnado a oportunidade de utilizar a lingua 

en situacións reais de comunicación. Os materiais empregados nesas tarefas serán preferentemente 

auténticos, para facer que o alumno perciba a lingua como un verdadeiro instrumento de 

comunicación. O alumnado deberá familiarizarse coas estratexias de planificación, execución, 

control e reparación, así como cunha serie de procedementos discursivos xerais e específicos para 

cada destreza de comunicación. Dese xeito, fomentarase a autonomía do alumnado e poderá 

aproveitar ao máximo todas as ocasións para mellorar a propia capacidade de comunicación tanto 

na aula como fóra dela, levando a cabo eficazmente as tarefas correspondentes. A avaliación, que en 

todo caso debe ser sempre coherente cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación e definida 

nas programacións didácticas pertinentes, debe ser entendida como un instrumento que valore o uso 

axeitado da lingua fronte ao coñecemento do seu sistema teórico ou da simple corrección formal. 

No que se refire aos aspectos específicos do ensino da lingua estranxeira, é preciso facer referencia 

de novo ao documento citado Marco común europeo de referencia para as linguas: aprendizaxe, 

ensino, avaliación, que insiste en que a aprendizaxe de idiomas debe partir do principio fundamental 

de que a lingua é sobre todo un vehículo de comunicación.  

  

6. ESA III  

Bloque 1:Os medios de comunicación.  

O ámbito lingüístico ten como finalidade fundamental o desenvolvemento da competencia 

comunicativa do alumnado e da capacidade de interaccionar nas diversas situacións de 

comunicación. A sociedade actual posúe unha suficiencia extraordinaria para producir e consumir 

mensaxes e imaxes que chegan a través dos medios de comunicación, construíndo un poderoso 

vehículo de expresión, coñecemento e transformación da realidade, podéndose converter nun medio 

de manipulación do pensamento. Por todo iso, é imprescindible potenciar no alumnado, a través da 

análise e valoración das mensaxes os medios, un xuízo crítico e unha reflexión con que poida 

alcanzar un criterio propio e unha visión crítica da realidade, a través dun conxunto de estratexias 

básicas: seleccionar información, analizala, distinguir feitos de opinións, relacionar, etc. Os 

contidos que marcarán as pautas deste bloque e que servirán de núcleos organizadores son os 

relacionados coa comprensión de textos e produtos en xeral dos medios de comunicación escrita e 
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audiovisual, coa súa análise, e coa construción de textos seguindo as características formais dos que 

aparecen neses medios.  

Contidos.  

1. Escoitar, falar e conversar.  

-Comprensión de textos propios dos medios de comunicación audiovisual con especial 

atención ás entrevistas e noticias.  

-Uso de estratexias para lograr a comprensión e a valoración crítica da comunicación 

televisiva e radiofónica coas súas características propias.  

-Comprensión de textos orais do ámbito académico, como presentación de tarefas e de 

instrucións para a súa realización.  

-Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral planificada. -

Colaboración en actividades de aprendizaxe individuais ou compartidas, especialmente nas que fan 

referencia ao modo de organizar a actividade, a achega de informacións útiles para o traballo en 

común e a exposición de informes sobre as tarefas realizadas.  

-Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollidos dos medios 

de comunicación.  

-Na lingua estranxeira escoita, identificación e comprensión de información xeral e 

específica de mensaxes sinxelas, de progresiva dificultade, cara a cara ou emitidas por medios 

audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos, pronunciados con lentitude e claridade.  

-Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de 

mediación ante interlocutores que descoñecen a lengua estranxeira.  

-Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con 

diversos fins comunicativos na lingua estranxeira. 

 2.Ler e escribir.  

-Recoñecemento e comprensión de textos dos medios de comunicación en soporte papel ou 

dixital, como noticias, entrevistas, editoriais e crónicas, recoñecendo as diferenzas entre 

información e opinión.  

-Estratexias para a análise de textos publicitarios dos medios de comunicación escritos, dos 

elementos que se empregan neles e as súas mensaxes explícitas e implícitas.  

-Composición de textos coas características formais usadas nos xéneros propios dos medios 

de comunicación.  

-Análise dos diversos puntos de vista usados nos distintos medios de comunicación escritos 

e virtuais para transmitir a mesma información.  

-Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, utilizando 

adecuadamente a ortografía e os signos de puntuación.  
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-Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación, 

con especial atención ás procedentes de reportaxes, crónicas ou entrevistas dos medios de 

comunicación. -Identificación dos elementos formais e recoñecemento dalgunhas características e 

convencións da linguaxe dos medios de comunicación.  

-Interese ante as tecnoloxías da comunicación e actitude crítica ante o seu uso.  

-Comprensión da información xeral e específica de textos auténticos na lingua estranxeira, 

en soporte papel e dixital, sobre temas cotiáns de interese xeral e relacionados con contidos doutras 

áreas do currículo.  

-Produción guiada de textos sinxelos e estruturados na lingua estranxeira, con algúns 

elementos de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas, e utilizando estratexias 

básicas no proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión de borradores) 

que axuden á reflexión sobre o proceso de escritura. 

3. Coñecemento da lingua.  

-Coñecemento das diferenzas entre usos formais e informais da lingua a través dos distintos 

medios de comunicación e consciencia das situacións comunicativas en que resultan adecuados.  

-Identificación e uso das variacións (fórmulas de confianza e de cortesía) que adoptan as 

formas deícticas en relación coa situación.  

-Revisión dos conectores textuais de orde, de contraste e explicativos, e recoñecemento e 

uso dos distributivos e de causa, usados frecuentemente nos medios de comunicación.  

-Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos.  

-Coñecemento das funcións sintácticas características das clases de palabras, cara á mellora 

das estruturas na construción e revisión de textos, con emprego dunha terminoloxía sintáctica 

axeitada. -Uso de procedementos para compoñer enunciados cohesionados.  

-Identificación e revisión da estrutura do texto en textos de carácter informativo e 

publicitario. -Uso de estratexias para a organización do traballo persoal, da autoavaliación e da 

autocorrección para progresar na aprendizaxe.  

-Na lingua estranxeira, uso progresivamente autónomo de expresións comúns, frases feitas e 

léxico sobre temas de interese persoal e xeral, temas cotiáns e temas relacionados coas áreas 

temáticas.  

-Uso de estruturas e funcións asociadas a diferentes situacións de comunicación na lingua 

estranxeira.  

4. Lingua e sociedade.  

-Coñecemento xeral e concreción no marco peninsular das causas que contribúen á 

formación, expansión, transformación, minorización, substitución e normalización das linguas, con 
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manexo e interpretación de mapas, táboas, textos e información dos medios e tecnoloxías da 

comunicación.  

-Comprensión da situación sociolingüística galega a través da abordaxe dos fenómenos de 

contacto de linguas (bilingüismo e diglosia) desenvolvendo proxectos de traballo que teñan como 

referencia os distintos medios de comunicación en diversos soportes.   

-Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nos medios de 

comunicación. -Identificación dos trazos comúns e das diferenzas máis significativas que existen 

entre os costumes, usos, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda e os propios de 

Galicia.  

-Na lingua estranxeira, uso apropiado desde o punto de vista sociocultural de fórmulas 

lingüísticas en situacións concretas de comunicación para expresar matices semánticos como 

cortesía, acordo, discrepancia, etc.  

5. Educación literaria.  

-Lectura e valoración de textos literarios (artigos, ensaios, contos) aparecidos nos medios de 

comunicación.  

-Análise dos elementos propios da narración e do teatro (espazo, tempo, acción, personaxes, 

etc.) en producións televisivas.  

-Lectura de obras relacionándoas cos grandes períodos e autores da literatura a partir da 

Idade Media ata o século XVI.  

-Recitación de poemas, comparando o tratamento de certos temas recorrentes en distintos 

períodos literarios.  

-Lectura de relatos, observando a transformación da narrativa desde a épica medieval en 

verso á narración en prosa, e do heroe ou heroína como personaxe de novela, ata o século XVI.  

-Lectura dramatizada de obras teatrais breves e de fragmentos representativos do teatro 

clásico español.  

-Composición de textos de intención literaria.  

-Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de pracer, 

de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas.  

 

Criterios de avaliación.  

1. Identificar o tema, a idea principal e as secundarias de textos propios dos medios de 

comunicación eda publicidade, así como sintetizar o contido fundamental dunha exposición 

académica oral. Con este criterio comprobaremos se o alumnado adulto pode identificar a idea 

fundamental e máis a información relevante dos textos propios dos medios de comunicación e da 
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publicidade. Debe servir tamén para avaliar a súa comprensión de textos expositivos propios do 

ámbito académico a través da realización de resumos e esquemas.  

2. Realizar exposicións orais sinxelas sobre temas de actualidade próximos á experiencia do 

alumnadoadulto. Contrastaranse os diferentes puntos de vista e as opinións expresadas nos medios 

de comunicación e nas mensaxes publicitarias. Avaliarase tamén a participación en traballos 

colaborativos e en simulacións (de entrevistas, de anuncios de publicidade), respectando as regras 

correspondentes. Con este criterio comprobarase se o alumnado adulto é capaz de expoñer 

oralmente informacións de actualidade, así como de participar en traballos colaborativos e realizar 

informes académicos. Valorarase se utiliza un guión previamente elaborado e mantén a atención do 

auditorio coa axuda de pausas e inflexións da voz, da linguaxe non verbal e dos medios 

audiovisuais e das TIC.  

3. Producir textos propios dos medios de comunicación (noticias, editoriais, entrevistas, 

crónicas, cartasao director) e dos ámbitos social e académico. Usaranse con autonomía os modelos 

propostos na aula. Valoraranse especialmente a planificación e a revisión deses textos, así como a 

súa coherencia ecohesión e a riqueza do léxico empregado.  

Con este criterio búscase avaliar a capacidade do alumnado adulto para producir textos 

seguindo as características formais dos propios dos medios de comunicación e se segue os pasos da 

escrita compositiva: planificar, xerar e organizar as ideas, e revisar realizando sucesivas versións.  

4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para mellorar a 

comprensióndos propios textos e para compoñelos e revisalos de xeito progresivamente autónomo. 

Con este criterio comprobarase como se usa a reflexión sobre a lingua e as normas de uso para 

mellorar a comprensión e a composición e revisión textuais. Atenderase ás variacións sociais da 

deíxe (fórmulas de confianza e cortesía), conectores distributivos, de orde, de contraste, explicación 

e causa; valores e uso das formas verbais; recoñecemento das funcións características das clases de 

palabras; construción de enunciados cohesionados; a comparación de formas e funcións das 

palabras nas linguas que estuda e coñece. Terase en conta a puntuación como recurso de cohesión, o 

uso da raia e da paréntese en incisos e os usos expresivos das comiñas.  

5. Utilizar os medios de comunicación para comprender e analizar o uso das dúas linguas na 

comunidadeautónoma. Recoñecer as causas da diversidade lingüística e dos procesos 

sociolingüísticos. Avalíase a través deste criterio o recoñecemento das circunstancias que actúan na 

conformación e evolución social das linguas, especialmente das da nosa comunidade, facendo 

análises dos distintos programas que ofrecen os medios de comunicación audiovisual e as 

publicacións escritas, sobre a quen van dirixidos e a lingua que usan, a través de mapas conceptuais, 

esquemas e resumos.  
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6. Ler, escoitar ou ver con regularidade obras literarias ou adaptacións delas e desenvolver o 

criteriolector. Expoñer a opinión persoal sobre a lectura ou o visionamento realizados. Valorarase se 

o alumnado adulto identifica a estrutura das obras, o seu punto de vista e a linguaxe utilizada. Este 

criterio está dirixido a coñecer a competencia lectora do alumnado adulto no ámbito literario a 

través da lectura persoal ou o visionamento de obras completas, de fragmentos, artigos de carácter 

literario ou adaptacións traballadas na aula.  

 

Bloque 2:. As TIC como ferramenta de aprendizaxe da lingua. O traballo neste bloque, 

iniciado xa no bloque 2 do módulo primeiro, céntrase tamén no emprego activo das tecnoloxías da 

información e da comunicación, e ten como obxectivo que o alumnado adulto sexa competente no 

tratamento da información dixital. Cómpre aprender ao alumnado a utilizar unha serie de 

ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que lles permitirán mellorar as súas 

habilidades para obter e expresar información significativa. A lingua mesma é a ferramenta con que 

se aborda a crecente información de que se dispón. O coñecemento dos sistemas e modo de operar 

das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) e do seu uso debe capacitar o alumnado 

para unha axeitada xestión da información atendendo ás distintas finalidades prácticas, persoais e 

profesionais. Necesitaranse estratexias para organizar, relacionar e sintetizar esta información e 

tamén para prepararnos para os novos avances tecnolóxicos que se aveciñan. Neste bloque, as 

epígrafes Comunicación escrita: ler e escribir e Lingua e sociedade terán unha especial relevancia.  

 

Contidos. 1. Comunicación oral. Escoitar, falar e conversar.   

 -Comprensión de mensaxes orais dos medios de comunicación audiovisual (radio, 

televisión, internet), con especial atención ás crónicas e reportaxes.  

-Exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade, contrastando 

diferentes puntos de vista e opinións neles expresadas e axudándose dos medios audiovisuais e das 

TIC.  

-Comprensión de textos orais do ámbito académico, como intervencións en simposios ou 

exposicións orais de temáticas variadas.  

-Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral planificada.  

-Utilización de estratexias encamiñadas á realización de tarefas individuais ou en grupo coa 

utilización das tecnoloxías da información e da comunicación (achega de informacións, exposicións, 

informes...).  

-Comprensión de instrucións en contextos reais e simulados na lingua estranxeira.  

-Produción oral de descricións, narracións e explicacións breves sobre acontecementos, 

experiencias e coñecementos diversos na lingua estranxeira.  
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-Comprensión do sentido dun texto e reformulación na propia lingua, como actividade de 

mediación ante interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.  

 

 

2. Ler e escribir.  

-Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á 

experienciado alumnado, como mensaxes de chat e de correo electrónico, normas e instrucións de 

uso.  

-Comprensión de textos do ámbito académico,atendendo especialmente aos de carácter 

instrutivo e expositivo (incluídos webs educativas e informa informacións de dicionarios, glosarios 

e enciclopedias en diversos soportes).  

-Utilización da composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como forma 

de comunicar experiencias, opinións e coñecementos propios, e como forma de regular a conduta.  

-Estratexias para a utilización autónoma da biblioteca e das TIC, tanto para obter, organizar 

e seleccionar información, como para empregala como modelos para a composición escrita. 

Departamento de lingua castelá e literatura  

-Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as 

posibilidades dos procesadores de textos, correctores ortográficos, etc.  

-Na lingua estranxeira, uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para 

obter información co fin de realizar tarefas individuais ou en grupo.  

-Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira mediante a correspondencia postal 

ou utilizando medios informáticos: chats, e-mail, etc.  

3. Coñecemento da lingua.  

-Identificación e uso reflexivo dos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais 

como léxicos, especialmente as nominalizacións e os hiperónimos de significado abstracto.  

-Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos con especial atención aos 

valores aspectuais e modais das perífrases verbais.  

-Análise das funcións sintácticas características das clases de palabras. -Revisión dos 

distintos tipos de oracións simples.   

-Coñecemento das normas de puntuación en relación coa cohesión sintáctica, e das normas 

ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais.  

-Uso de estratexias para a organización do traballo persoal para progresar na aprendizaxe.  

-Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios 

interactivos e os correctores ortográficos dos procesadores de textos.  
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-Na lingua estranxeira, aplicación de diferentes estratexias para organizar, adquirir, lembrar 

e utilizar léxico.  

-Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe (dicionarios, 

libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación) para a aprendizaxe 

da lingua estranxeira.  

-Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita na lingua estranxeira. 

4. Lingua e sociedade.  

-Coñecemento xeral da formación da lingua galega e das distintas etapas da súa historia 

social ata o século XIX, con manexo de textos da época e de información tomados dos medios e 

tecnoloxías da comunicación.  

-Comprensión da situación sociolingüística galega a través do estudo dos fenómenos de 

contacto de linguas (conflito lingüístico, interferencias), desenvolvendo proxectos de traballo, con 

emprego das TIC, que permitan abordar os prexuízos lingüísticos.  

-Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nas TIC.  

-Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua 

estranxeira: literatura, arte, música, cine, obtendo a información por diferentes medios (a biblioteca, 

a prensa, a internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación).  

-Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua estranxeira 

utilizando soporte papel ou medios dixitais.  

5. Educación literaria.  

-Localización en bibliotecas virtuais ou noutras páxinas web de fragmentos de obras 

literarias dos séculos XVI ao XVIII.  

-Lectura de obras relacionándoas cos grandes períodos e autores da literatura a partir do 

século XVI e ata o século XVIII.  

-Recitación de poemas valorando a función dos elementos simbólicos e dos recursos 

retóricos e métricos do texto.  

-Lectura de relatos, observando a transformación da narrativa en prosa desde o século XVI 

ata o século XVIII, e do heroe ou heroína personaxes desas novelas.  

-Lectura dramatizada de obras teatrais, recoñecendo algunhas características temáticas e 

formais. 

-Utilización progresivamente autónoma das bibliotecas virtuais. -Consulta de páxinas 

dixitais sobre talleres literarios e participación neles.  

-Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de pracer, 

de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas.  
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Criterios de avaliación.  

1.Seleccionar e analizar criticamente a información relevante en textos orais e escritos en 

diferentessoportes, para usala nas producións propias, especialmente en traballos académico 

adecuados ao nivel.  

Con este criterio valorarase a capacidade do alumnado adulto para usar os recursos da 

biblioteca do centro, os medios audiovisuais e as TIC (dicionarios, buscadores, bibliotecas e 

enciclopedias virtuais...). Comprobarase se o alumnado adulto pode extraer e comparar a 

información relevante de diversas fontes e integrala nos seus traballos.  

2. Realizar explicacións orais sinxelas sobre temas de actualidade próximos á experiencia do 

alumnadoadulto con axuda dos medios audiovisuais e das TIC. Avaliarase tamén a participación en 

traballos colaborativos e en simulacións (de entrevistas, de anuncios de publicidade), respectando as 

regras correspondentes.  

Con este criterio trátase de observar se os alumnos e as alumnas adultas son capaces de 

explicar e facerse entender sobre aquilo que esperte o seu interese da realidade que os rodea. 

Valorarase a utilización dos medios audiovisuais e das TIC como apoio ás explicacións e a 

participación en traballos colaborativos.  

3. Escribir textos propios da vida cotiá (normas e instrucións de uso, correos electrónicos, 

intervenciónsen chats...), textos propios das relacións sociais, dos medios de comunicación e do 

ámbito académico, tendo como referencia os modelos propostos na aula e expresando con claridade 

as propias opinións razoadas. Planificar e revisar autonomamente os ditos textos para asegurar a súa 

coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica.  

Con este criterio preténdese valorar se a redacción das producións do alumnado se axusta ás 

propiedades textuais e se dominan as técnicas fundamentais da escrita comparativa. Permitirá 

comprobar, tamén, se se coida a presentación e se se aproveitan eficazmente ferramentas como os 

dicionarios en diferentes soportes, buscadores de internet, correctores ortográficos, procesadores de 

textos e outros programas informáticos.  

4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico, utilizando a 

terminoloxíalingüística axeitada, para mellorar a comprensión e para compoñer e revisar de xeito 

autónomo os propios textos.  

Con este criterio procúrase comprobar como se usa a reflexión sobre a lingua e as normas de 

uso para a mellora da comprensión e máis da composición e revisión textuais. Permitirá avaliar que 

se coñece e usa a terminoloxía básica para seguir e dar explicacións e instrucións nas actividades 

gramaticais, os mecanismos de referencia interna gramaticais e léxicos; valores de subxuntivo e 

perífrases verbais de uso máis frecuente; as funcións características das distintas clases de palabras; 

clases de predicados e oracións simples. Comprobarase a consolidación do coñecemento práctico 
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das normas ortográficas e tipográficas. Valorarase a progresiva autonomía na obtención de 

información gramatical de carácter xeral nos dicionarios interactivos e os correctores ortográficos 

dos procesadores de textos.  

5. Utilizar a información que ofrecen as TIC para comprender e analizar o uso das linguas de 

Galicia. Identificar as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega; extraer os trazos principais que definen a actual situación sociolingüística de Galicia, 

analizando criticamente os condicionamentos da valoración e o uso social do galego.  

Con este criterio avaliarase a comprensión das circunstancias que definen as diferentes 

etapas da historia social da lingua galega co fin de afirmala como propia de Galicia e entender 

mellor a súa situación actual, analizando o uso que se fai do castelán e do galego nas distintas 

informacións aparecidas nas TIC.  

6. Elaborar textos de intención estética a partir dos modelos lidos, comprendendo os 

recursos expresivosque se empreguen. Situar os autores relevantes e as súas obras no seu contexto 

histórico e literario. Realizar un traballo de información e de síntese.   

Con este criterio preténdese comprobar se o fenómeno literario se comprende como unha 

actividade comunicativa nun contexto histórico determinado. Avaliarase a implicación en 

obradoiros literarios de (re)creación a partir dos textos lidos na aula e, ademais, a realización, en 

soporte papel ou dixital, dun traballo persoal de síntese.  

  

7. ESA IV  

Bloque 1: A comunicación persoal e profesional.  

A linguaxe ten un papel fundamental no desenvolvemento integral da persoa, nas súas 

relacións consigo mesma e nas súas relacións e posibilidades sociais e profesionais. É tamén o 

instrumento imprescindible para entender e explicar o mundo, e intentar a súa transformación. Os 

contidos máis importantes deste bloque son os relativos ao perfeccionamento das técnicas de 

comprensión e composición de textos propios, especialmente dos que debe usar nas súas relacións 

sociais e profesionais.  

 

Contidos.  

1. Escoitar, falar e conversar.  

-Comprensión de textos procedentes dos medios de comunicación, como debates ou 

faladoiros.  

-Participación activa en diversas situacións de comunicación reais ou simuladas (entrevistas 

de traballo, etc.) onde se transmita información e se expresen opinións, ofrecendo argumentos e 

respectando as normas que rexen a interacción oral organizada. 
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 -Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións orais 

respectuosas con quen nos rodea e actitude de cooperación en situación de aprendizaxe compartida.  

-Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva, en especial, á hora de rexeitar 

peticións e propostas cando sexa conveniente.  

-Utilización da lingua para tomar consciencia dos coñecementos, as ideas e os sentimentos 

propios e alleos para regular a propia conduta. -Participación en actividades de aprendizaxe 

compartida para fomentar estratexias de cooperación e respecto.  

-Na lingua estranxeira, escoita, identificación e comprensión do significado xeral e 

específico de conversas sinxelas sobre temas coñecidos, presentados de forma clara e organizada, 

co fin de contestar preguntas ou cuestións sobre temas coñecidos.  

-Participación activa en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal 

con diversas fins comunicativas na lingua estranxeira.  

2. Ler e escribir.  

-Uso de estratexias para a comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais, como disposicións legais e folletos, contratos ou correspondencia institucional ou comercial, 

e textos dos medios de comunicación, atendendo especialmente aos xéneros de opinión como 

editoriais, columnas, etc.  

-Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais como foros, blogs, 

solicitudes e instancias, reclamacións, currículos, etc.  

-Composición de textos propios dos xéneros dos medios de comunicación, como cartas ao 

director, artigos de opinión, etc., en soporte papel ou dixital.  

-Detección do tema e dos subtemas dun texto argumentativo, análise dos argumentos.  

-Utilización da composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como forma 

de comunicar as experiencias e os coñecementos propios.  

-Dominio das normas de presentación dos textos escritos citados, tanto en soporte papel 

como dixital, e respecto polas normas gramaticais, ortográficas e tipográficas. 

 -Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira a través de correspondencia postal 

ou utilizando medios informáticos.  

-Presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, utilizando 

correctamente a ortografía e os signos de puntuación na lingua estranxeira.  

3. Coñecemento da lingua. 

 -Coñecemento dos diferentes rexistros e dos factores que inciden no uso da lingua en 

distintos ámbitos sociais e valoración da importancia de usar o rexistro adecuado segundo as 

circunstancias da situación comunicativa.  
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-Revisión da adecuación de textos alleos e propios, con especial atención ás formas de 

expresión da subxectividade e ao enfoque do tema, sobre todo en exposicións e argumentacións.  

-Identificación e uso reflexivo de distintos procedementos de conexión nos textos, con 

especial atención a conectores de causa, consecuencia, condición e hipótese.  

-Recoñecemento e uso coherente da correlación temporal na coordinación e subordinación 

de oracións e no discurso relatado (paso de estilo directo a indirecto).  

-Distinción entre forma (categoría gramatical) e a función das palabras.  

-Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográficas, empregando os termos apropiados 

na explicación sobre o seu uso (sílaba tónica, til diacrítico, etc.) e apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse á norma lingüística.  

-Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante 

comparación e contraste coas linguas que coñece.  

-Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do 

proceso de autoaprendizaxe.  

-Na lingua estranxeira, uso de expresións comúns, frases feitas e léxico sobre temas de 

interese persoal e xeral, temas cotiáns e temas relacionados coas áreas temáticas de estudo.  

-Recoñecemento e produción autónoma de diferentes patróns de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases na lingua estranxeira.  

4. Lingua e sociedade.  

-Coñecemento xeral das distintas etapas da historia social da lingua galega desde comezos 

do século XX.Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.  

-Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas das linguas e da función da lingua estándar.  

-Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do 

uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo.  

-Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nos documentos 

profesionais e administrativos de uso frecuente.  

-Valoración da importancia da lingua estranxeira en todos os eidos das relacións 

internacionais. 

 -Identificación das características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e 

valores da sociedade cuxa lingua se estuda e relación cos patróns culturais existentes en Galicia.  

5. Educación literaria.  

-Lectura de novelas e relatos do século XIX en galego e en castelán. 

-Recitación de poemas do século XIX, valorando a función dos elementos simbólicos e dos 

recursos retóricos e métricos no poema.  
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-Lectura dramatizada de breves pezas teatrais ou de fragmentos das épocas correspondentes 

en galego e castelán, de carácter diverso, constatando algunhas innovacións nos temas e nas formas. 

-Coñecemento das características xerais dos grandes períodos da historia da literatura do 

século XIX.  

-Composición de textos de intención literaria, especialmente líricos, como formas de 

expresión doseu mundo interior. 

 -Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonte de pracer.  

-Localización en bibliotecas, bibliotecas virtuais e noutras páxinas web de textos literarios 

do período estudado.  

 

Criterios de avaliación.  

1. Identificar os temas e a organización de textos tomados dos medios de comunicación 

(debates, faladoiros) e de situacións comunicativas simuladas (entrevistas de traballo...). Participar 

de forma construtiva en diversas situacións comunicativas (simulacións, traballos colaborativos...) 

respectando as regras que as rexen.  

Este criterio pretende avaliar se o alumnado é capaz de buscar, localizar e seleccionar 

información nos textos orais e escritos. Débese avaliar a capacidade para transcender o significado 

superficial e extraer inferencias directas, tema xeral e secundarios; avaliar se aplica as técnicas de 

organización de ideas e se é capaz de participar activamente en situacións de comunicación, 

respectando as regras e valorando o diálogo para a resolución de conflitos.  

2. Planificar e realizar exposicións orais de traballos e de informacións de actualidade, 

contrastando osdiferentes puntos de vista e as opinións expresadas en distintos medios audiovisuais.  

A través deste criterio comprobarase se o alumnado adulto é capaz de expoñer oralmente 

informacións de actualidade, traballos e informes académicos. Valorarase se utiliza un guión 

previamente elaborado e mantén a atención do auditorio coa axuda dos medios audiovisuais e das 

TIC.  

3. Compoñer textos propios da vida cotiá, das relacións profesionais e sociais e do ámbito 

académico.Tomaranse como referencia os modelos propostos na aula e expresaranse con claridade, 

coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica as opinións propias. Valorarase especialmente se 

se planifican e revisan eses textos.  

A través deste criterio valorarase se a redacción dos textos do alumnado adulto (solicitudes, 

instancias, reclamacións, currículos, cartas ao director...) se axustan aos modelos propostos e se 

dominan as técnicas fundamentais da escrita: planificar, xerar e organizar as ideas, e revisar a 

redacción. Tamén se comprobará se se coida a presentación (índices, tipos de letra, gráficos, mapas 

conceptuais, citas e bibliografía).  
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4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para mellorar a 

comprensióne para compoñer e revisar con autonomía os propios textos.  

Trátase de indagar con este criterio se se utilizan os coñecementos sobre a lingua e as 

normas de uso en relación coa comprensión, a composición e a revisión de textos. Atenderase ás 

variacións sociais (rexistros e factores de uso), a expresión da subxectividade (opinión, valoración, 

certeza, citas, etc.), o uso de conectores (causa, consecuencia, condición e hipótese), a construción 

de enunciados cohesionados (construcións e oracións nominais, coordinación e subordinación e 

paso de estilo directo a indirecto). Debe distinguirse a diferenza entre forma e función das palabras 

e a comparación de formas e funcións das palabras nas linguas que coñece. Terase en conta a 

ortografía, a puntuación e o recoñecemento nas producións propias dos erros considerándoos parte 

do proceso de aprendizaxe.  

5. Comprender e analizar o uso das dúas linguas da comunidade nos distintos documentos de 

tipoprofesional e administrativo. Identificar as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes 

da historia social da lingua galega desde comezos do sécu lo XX; extraer os trazos principais que 

definen a actual situación sociolingüística de Galicia, analizando criticamente os condicionamentos 

da valoración e uso social do galego; utilizar as linguas da comunidade con fluidez e normalidade 

nos máis diversos contextos comunicativos.  

Con este criterio preténdese avaliar, a través da recolla e análise de documentos de tipo 

profesional e administrativo recollidos no contorno (contratos de traballo, instancias, follas de 

reclamación, facturas, etc.), a comprensión do uso das dúas linguas na actualidade. Igualmente, das 

circunstancias que definen as diferentes etapas da historia social da lingua galega. Tamén se 

estimará a reflexión crítica ante os prexuízos lingüísticos e mais a adopción de actitudes positivas 

cara ao uso normalizado da lingua.  

6. Utilizar os coñecementos literarios estudados para comprender mellor e valorar os 

fragmentosliterarios ou as obras lidos. Atenderase ao uso de temas recorrentes, ao valor da linguaxe 

poética, xéneros utilizados, formas literarias e estilos.  

Preténdese comprobar se o alumnado adulto asimilou os coñecementos literarios e os utiliza 

para avaliar o contido dun texto, a súa organización e a súa linguaxe. Valorarase especialmente a 

comprensión dos temas recorrentes (amor, tempo, vida, morte), o recoñecemento de xéneros e a 

identificación dos recursos retóricos.  

 

Bloque II: A lingua como instrumento de aprendizaxe.  

Os contidos deste bloque son eminentemente instrumentais e deben preparar o alumnado 

adulto para utilizar a lingua como vehículo para seguir adquirindocoñecementos durante toda a súa 

vida. A linguaxeconstitúese así en instrumento de aprendizaxe do resto dos ámbitos, posto que a 
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propia lingua é a ferramenta imprescindible do coñecemento. O alumnado debe desenvolver as 

estratexias necesarias para que aprenda a manexar a lingua en todas as situacións de comunicación. 

Neste bloque terán especial importancia a análise e o uso de procedementos para que o adulto poida 

autodirixir conscientemente a súa aprendizaxe, desenvolvendo estratexias para buscar, organizar e 

expresar a información, especialmente con fins académicos, e poder seguir así aprendendo ao longo 

de toda a súa vida. Terán especial significado neste bloque o uso das técnicas de traballo intelectual 

e dos formatos máis útiles dos textos informativos (resumos, informes, etc.)  

 

Contidos. 1. Escoitar, falar e conversar.  

-Comprensión de textos procedentes de distintas presentacións, exposicións ou conferencias 

realizadas no ámbito académico.  

-Uso consciente dos elementos paraverbais (volume de voz, velocidade, pausas, entoación) e 

non verbais (xestos, movementos...) na intervención oral planificada.  

-Participación activa en situacións propias do ámbito académico, especialmente en 

autoavaliacións das tarefas realizadas e en presentacións orais, con axuda dos medios audiovisuais e 

das TIC, de traballos previamente elaborados.  

-Exposición da información tomada dos medios de comunicación contrastando os distintos 

puntos de vista e as opinións expresadas, respectando as normas que rexen a interacción oral.  

-Utilización da lingua para tomar consciencia dos coñecementos, as ideas e os sentimentos 

propios e alleos, e para regular a propia conduta.  

-Estratexias para favorecer a participación en actividades de aprendizaxe compartida 

fomentando a cooperación e o respecto.  

-Na lingua estranxeira, uso de estratexias para desenvolver a comprensión das mensaxes 

orais: contexto verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, identificación das 

palabras clave e da actitude e intención do falante.  

-Uso autónomo de estratexias de comunicación para iniciar, manter e terminar a interacción 

na lingua estranxeira.  

2. Ler e escribir.  

-Uso de estratexias que faciliten a recolla de información: apuntamentos, subliñados, guións, 

fichas temáticas, resumos.  

-Recoñecemento e comprensión de textos do ámbito académico como os procedentes de 

dicionarios, glosarios, enciclopedias e outras fontes de información en diversos soportes.  

-Composición de textos, en soporte papel ou dixital, do ámbito académico, especialmente 

expositivos e argumentativos, elaborados a partir de diversas fontes e organizados mediante 

esquemas, mapas conceptuais e resumos.  
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-Nos textos argumentativos, análise dos argumentos e elaboración de esquemas que reflitan 

que se captou a súa mensaxe principal e a súa estrutura. -Estratexias para a utilización autónoma da 

biblioteca e de buscadores virtuais para obter, seleccionar e organizar a información.  

-Reflexión crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación para 

fomentar unha sensibilidade crítica fronte a elas.  

-Na lingua estranxeira, obtención de información xeral de textos orais auténticos, gravados e 

en soporte multimedia que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, 

acontecementos e accións ligados a temas de conversa habituais.  

-Consolidación de estratexias de lectura xa utilizadas como a identificación do tema dun 

texto escrito co apoio contextual que este conteña.  

-Lectura autónoma de textos máis extensos na lingua estranxeira relacionados cos intereses 

do alumno adulto.  

3.Coñecemento da lingua.   

-Identificación e uso reflexivo dos mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna, 

favorecendo a autonomía na revisión dos propios textos.  

-Recoñecemento dos esquemas semántico e sintáctico da oración, construción e 

transformación de enunciados de acordo con estes esquemas e uso da terminoloxía sintáctica 

necesaria nas actividades. -Análise e uso dos procedementos léxicos (afixos) e sintácticos para o 

cambio de categoría.  

-Coñecemento e uso reflexivo das normas ortográficas, empregando os termos apropiados 

na explicación sobre o uso (sílaba tónica, til diacrítico, etc.) e apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse á norma lingüística.  

-Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante 

comparación e contraste nas linguas que coñece.  

-Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do 

proceso de aprendizaxe.  

-Na lingua estranxeira, organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a 

aprendizaxe (dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou recursos informáticos).  

-Participación na avaliación da propia aprendizaxe da lingua estranxeira e uso de estratexias 

de autocorrección.  

4. Lingua e sociedade.  

-Comprensión da situación sociolingüística de Galicia a través da revisión da presenza da 

lingua galega nos principais ámbitos e contextos, e dos factores de normalización, desenvolvendo 

proxectos de traballo, con emprego dos medios e tecnoloxías da información, que permitan abordar 

e superar prexuízos lingüísticos.  
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-Coñecemento xeral da situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español, con 

manexo e interpretación de gráficos, táboas, textos e información dos medios e tecnoloxías da 

comunicación, valorando positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade.  

-Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do 

uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo.  

-Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nos documentos 

científicos e académicos.  

-Coñecemento dos elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, obtendo a información por diferentes medios (biblioteca, prensa, internet e outras 

tecnoloxías da información e da comunicación).  

-Na lingua estranxeira, uso apropiado, desde o punto de vista sociocultural, de fórmulas 

lingüísticas en situacións concretas de comunicación para expresar matices semánticos, como 

cortesía, acordo ou discrepancia.  

5. Educación literaria.  

-Lectura de novelas e relatos dos séculos XX e XXI en galego e castelán.  

-Recitación de poemas contemporáneos valorando a función dos elementos simbólicos e dos 

recursos retóricos e métricos no poema.  

-Lectura dramatizada de breves pezas teatrais contemporáneas ou de fragmentos de carácter 

diverso, constatando algunhas innovacións nos temas e nas formas.  

-Uso de estratexias para a comprensión das relacións entre cine e literatura: visionamento de 

películas, contextualización, identificación dos seus elementos narrativos, lingüísticos e formais.  

-Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula.  

-Aproveitamento autónomo dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as 

virtuais. Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonte de pracer e de 

coñecemento doutros mundos, tempos e culturas.  

 

Criterios de avaliación.  

1. Identificar o tema, a idea principal e as secundarias, a tese e os argumentos de textos 

propios doámbito académico. Participar en diversas situacións comunicativas respectando as regras 

correspondentes, e valorando o diálogo como medio de resolución de conflitos.  

Mediante este criterio comprobarase se o alumnado adulto é quen de comprender textos 

expositivos, se sintetizan as ideas fundamentais e discriminan neles información, opinión e 

persuasión; se é quen de seguir un guión previamente elaborado e manter a atención do auditorio 
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coa axuda das pausas e inflexións da voz, da linguaxe non verbal e dos medios audiovisuais e das 

TIC.  

2. Planificar e realizar exposicións orais de traballos e de informacións de actualidade. 

Diferenciar ainformación da opinión e da persuasión, e participar de forma construtiva en debates, 

traballos colaborativos, etc., respectando as regras correspondentes. Adoptar o rexistro adecuado a 

cada tipo de texto e situación.  

Con este criterio comprobarase a capacidade do alumnado adulto para planificar e expoñer 

oralmente temas de actualidade e traballos académicos, despois de facer un guión e realizar mapas 

conceptuais e resumos. Valorarase se o alumnado utiliza os medios audiovisuais e as TIC.  

3. Expoñer, resumir e comentar textos do ámbito académico, en soporte papel ou dixital, nun 

rexistroadecuado, con secuencias coherentes, respectando as normas gramaticais e ortográficas e 

utilizando a planificación e a revisión de textos.  

Este criterio trata de avaliar que as alumnas e alumnos adultos son capaces de expresarse por 

escrito de forma coherente, seguindo os pasos propios da produción dun escrito e axustándose a un 

formato e a un rexistro axeitados; cubrir documentos propios do ámbito público; resumir narracións 

e exposicións reconstruíndo os elementos básicos do texto orixinal e organizando a información de 

forma xerárquica, consultando distintas fontes. Valorarase a presentación dos escritos, en soporte 

papel ou dixital, con respecto ás normas ortográficas e tipográficas. 

4. Recoñecer os mecanismos gramaticais da lingua e coñecer e usar a terminoloxía 

lingüística adecuada. 

Este criterio trata de comprobar que se utilizan os coñecementos sobre a lingua na revisión 

de textos de forma autónoma; avaliaranse aspectos como os mecanismos de referencia interna, a 

identificación dos esquemas oracionais, os procedementos léxicos e sintácticos para o cambio de 

categoría, a comparación de formas e funcións das palabras nas linguas que coñece, a consolidación 

do coñecemento práctico das normas ortográficas e o recoñecemento nas súas producións do erro 

como parte da aprendizaxe.  

5. Coñecer a diversidade lingüística de España, analizando os factores que inciden na 

relación daslinguas da nosa comunidade e reflexionando sobre a situación plurilingüe de Galicia; 

analizar criticamente os condicionamentos da valoración e do uso social do galego; utilizar as 

linguas da comunidade con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos.  

Con este criterio trátase de avaliar a comprensión das circunstancias que definen a situación 

das diferentes linguas da península e das etapas da historia social da lingua galega, co fin de 

afirmala como propia de Galicia e entender a súa situación actual. Tamén se estimará a capacidade 

de análise do contexto sociolingüístico e de reflexión crítica ante prexuízos lingüísticos, e mais a 

adopción de actitudes positivas cara ao uso normalizado da lingua.  
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6. Amosa, a través dun traballo persoal de síntese ou recreación, en soporte papel ou dixital, 

que secoñecen as relacións que hai entre os autores/as das obras lidas ou visionadas, e o seu 

contexto, expoñendo unha valoración persoal; valorar as innovacións dos xéneros e as formas na 

literatura contemporánea.  

Este criterio trata de comprobar que se comprende o fenómeno literario como unha 

actividade comunicativa estética nun contexto histórico determinado, mediante un traballo persoal, 

en soporte papel ou dixital, que sintetice a información obtida ou a composición dun texto que imite 

ou recree algún dos modelos utilizados. Preténdese comprobar que se adquire o coñecemento dos 

períodos literarios dos séculos XX e XXI, así como das obras e dos autores máis relevantes desa 

época.  

 

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA ESA III E IV 

Para obter a nota de cada avaliación puntuaremos inicialmente sobre o 100% e logo, ao 

final, calcularemos o 70 % que vale este bloque de Lingua Castelá e Literatura e Lingua Galega e 

Literatura. 

As porcentaxes quedan do seguinte xeito: 

•Probas escritas: 70 %: haberá dous exames escritos en cada avalición que contarán con 

contidos de Lingua Galega e Lingua Castelá. Cada un puntuarase cunha nota máxima de 10 puntos. 

O alumando deberá acadar unha nota mínima de 3’5 nas probas para poder facer media entre elas. 

• Tarefas: 30 %: (escritas, orais, presentacións, etc) realizadas na aula ao longo da 

avaliación. Para avaliar esta porcentaxe, a profesora levará un seguimento destas tarefas e a súa 

puntuación para cada alumno e alumna. 

Se o alumnado acadou unha media mínima nos exames de 3,5 puntos, calcularáselle o 70 % 

da nota e sumaráselle o 30% das tarefas. Finalmente, á nota resultante calcularáselle o 70 % que 

valen as unidades formativas de Lingua Galega e Lingua Castelá. 

No caso de non ter superada algunha das avaliacións, haberá un exame escrito de 

recuperación ao comezo da avaliación seguinte ou, no caso da 2ª avaliación, ao final da mesma, 

tanto no módulo III como no IV.  

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua poderá presentarse a un exame final 

de módulo que contará o 100% da nota final, tanto no módulo III como no módulo IV. 

 

 


