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1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA E 

LITERATURA CASTELÁS 
 

 

 O departamento de Lingua Castelá e Literatura está composto este curso 

2016/2017 polas profesoras: Isabel Vega (1º ESO, 3º ESO, 1º BACH.), María 

Ocampo Ferreiro (1º ESO, 4º ESO, 2º BACH.) e María Golán García (1º ESO, 

2º ESO, LITERATURA UNIVERSAL).. 

2.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O marco legal no que se elaborou a presente programación é o seguinte: 

1. Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 

Educativa. (LOMCE) 

2. Orde ECD/65/2015 de 21 de xaneiro pola que se describen as relacións 

entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

Educación Primaria, a Educación Secundaria e o Bacharelato. 

3. Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o Currículo da 

ESO e do Bacharelato en Galicia. 

4. Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións no curso académico 2016-2017 para a implantación do 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

5. Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo y do Consello, 

sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente.Ademais 

desta lexislación, tamén se tiveron en conta na elaboración desta 

programación criterios recollidos no Proxecto Educativo do Centro e 

decisións adoptadas polo Departamento. 

 

  

 Polo que respecta á CONTEXTUALIZACIÓN  e tomando como referencia o 

PE, que recolle as características xerais do centro e do entorno educativo, debemos 

destacar que é un centro situado na vila de Noia. O 70% do alumnado do I. E.S. Virxe 

do Mar procede do concello de Noia, o 15% provén da zona Norte do de Outes, e o 5% 

restante, doutros concellos, do que cabería salientar o de Lousame. A vila de Noia, que 

conta con 14.571 habitantes (censados en 2014), é o punto de referencia 

socioeconómica e cultural de toda a comarca. A súa poboación adícase maioritariamente 

ao sector terciario, que é o maior xerador económico da vila, actuando esta como centro 

comarcal de comercio e servizos a onde acode a poboación dos concellos próximos para 

abastecerse de produtos básicos e especializados. O resto da poboación distribúese entre 

os sectores secundario, que reúne á pequena e mediana industria existente e á 

construción, e primario, que se reparte entre a agricultura e a pesca, sendo o mar e as 

actividades con el relacionadas o que sostén case todo o peso deste sector, xa que a 

actividade propiamente agrícola ten un papel case testemuñal.  
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Por outra banda, tal e como verifica o último Proxecto Lingüístico é un centro cun 

contorno con predominio do galego. Aínda que diminuíron, os prexuízos e actitudes 

negativas nalgúns sectores de pais / nais e de profesorado seguen a ser un gran de 

obstáculo para avanzar na normalización lingüística no ensino. Entre o alumnado, os 

prexuízos máis evidentes xa non se dan, pero si outros que dificultan o emprego 

habitual do galego no contexto escolar; de maneira que, dende a nosa materia, teremos 

que contribuír para erradicar estes prexuízos e para que a competencia lingüística sexa 

semellante nas dúas linguas, coñecendo e valorando cada un dos códigos. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS CCCC 

(COMPETENCIAS CLAVE) 
 

 

 Competencias clave: No Decreto da Lomce, defínense como Competencias as 

“capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e 

etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos”. A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase 

pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de 

ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde todas as materias de 

coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade 

educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais; o seu 

dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de 

desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de 

desempeño no seu uso.  

 As Competencias Clave establecidas serían as seguintes:  

1.  Comunicación lingüística (CCL).  

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT).  

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC).  

6.  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

7.  Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Sinálase no Decreto que se potenciará o desenvolvemento da competencia de 

comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. Para unha adquisición eficaz das competencias 

e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de 

aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias constrúense a 

partir dos criterios de avaliación, ligándoos cos demais compoñentes de cada 

materia. Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de 

aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses 

estándares conéctanse coas competencias clave. Polo tanto, os estándares de 



 6 

aprendizaxe avaliables permiten definir os resultados de aprendizaxe e 

concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada 

disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 

rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de 

probas estandarizadas e comparables.  

 

 

 

 

4. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS 

COMPETENCIAIS. 
 

 1º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral. Escoitar e falar   

LCLB 1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía 
que regulan os debates e calquera intercambio comunicativo oral. 

CCL, CSC 

LCLB 1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación. CCL, CSIEE 

LCLB 1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a 
claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. 

CCL, CAA 

LCLB 1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non 
verbal, da xestión dos tempos e do emprego de axudas audiovisuais en calquera 
tipo de discurso. 

CD 

LCLB 1.3.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica 
habitual da avaliación e autoavaliación e propón solucións para melloralas. 

CAA 

LCLB 1.4.1. Realiza presentacións orais.  CCL 

LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de 
comunicación.  

  

CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, 
comprendendo as relacións entre elas.  

CCL 
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LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten 
desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 

CCL 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc.  

CMC 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información 
integrándoos coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.  

CD 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión 
dixital. 

CD 

LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc.  

CD 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, 
árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. 

CSIE 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou 
educativo e social, imitando textos modelo.  

CCL 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados, imitando textos modelo.  

CCL 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos 
elementos visuais que poden aparecer nos textos.  

CMCCT 

Bloque 3: Coñecemento da lingua   

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e 
utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e 
alleos.  

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos  

para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu 
vocabulario. 

CD 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste 
e explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, 
gramaticais(substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante 
sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido do 
texto.  

CCL 
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LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade 
identificando as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

CCL, CSC 

LCLB3.5.1. Participa en proxectos(elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensións sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe 

CCL, CCA 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, do centro 
docente e do seu ámbito social próximo. 

CSC 

LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

CAA 

Bloque 4: Educación literaria   

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras 
literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. 

CCL, CCEC 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos 
compañeiros e coas compañeiras.  

CCL, CCEC 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 
progresivamente a expresión corporal como manifestación de sentimentos e 
emocións, respectando as producións das demais persoas.  

CCEC, CSC 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos 
dados seguindo as convencións do xénero con intención lúdica e creativa.  

CCL, CCEC 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular os seus propios sentimentos.  

CCEC, CSIE 

 

5. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS  

5.1. Obxectivos xerais da Educación Secundaria Obrigatoria.  

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, a 
educación secundaria obrigatoria debe contribuír a desenvolver no alumnado 
as capacidades que lles permitan:  

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e 
a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando 
os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

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

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

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

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

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura 
en distintas  

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

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

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no 
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 
apropiada.  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 
propia e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e sociedade 
galega ou a outras culturas do mundo.  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectando as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde corporais e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e a súa mellora.  

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 
que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 
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5.2.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 1º ESO E CONTIDOS. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.TEMAS TRANSVERSAIS  

 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

h 

m 

 B1.1. Escoita activa e observación 
das normas básicas que favorecen 
a comunicación. 

B1.1. Escoitar de forma activa e 
comprender o sentido global de 
textos orais. 

LCLB1.1.1. Recoñece e asume as 
regras de interacción, intervención 
e cortesía que regulan os debates 
e calquera intercambio 
comunicativo oral. 

CCL 

 

 

 d 

 g 

B1.2. Participación en debates, 
coloquios e conversas 
espontáneas respectando as 
normas básicas de interacción, 
intervención e cortesía que regulan 
estas prácticas orais. 

B1.2. Valorar a importancia da 
conversa na vida social 
practicando actos de fala 
(contando, describindo, opinando, 
dialogando, etc.), en situacións 
comunicativas propias da 
actividade escolar. 

LCLB1.2.1. Intervén en actos 
comunicativos orais e valora a súa 
participación. 

CCL 

CSIEE 

 

 h B1.3. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 
produción e a avaliación de textos 
orais. Aspectos verbais e non 
verbais. 

Mínimos:Coñecemento e uso das 
estratexias necesarias para a 
produción e a avaliación de textos 
orais. 

B1.3. Recoñecer, interpretar e 
avaliar progresivamente a 
claridade expositiva, a adecuación, 
a coherencia e a cohesión do 
contido das producións orais 
propias e alleas, así como os 
aspectos prosódicos e os 
elementos non verbais (acenos, 
movementos, ollada, etc.). 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso de 
produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. 

CCL 

CAA 

LCLB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal, 
da xestión de tempos e do emprego 
de axudas audiovisuais en calquera 
tipo de discurso. 

CD 

LCLB1.3.3. Recoñece os erros da 
produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual da 
avaliación e autoavaliación, e 
propón solucións para melloralas. 

CAA 

 

 

g 

h 

 B1.4. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias para falar en público: 
planificación do discurso, prácticas 

orais formais e informais, e 
avaliación progresiva. 

Mínimos:Coñecemento e 
aplicación das estratexias 
necesarias para falar en público. 

B1.4. Aprender a falar en público, 
en situacións formais e informais, 
de xeito individual ou en grupo. 

LCLB1.4.1. Realiza presentacións 
orais. 

CCL  

a 

d 

 h 

 m 

B1.5. Creación de textos orais e 
audiovisuais que reproduzan 
situacións reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

Mínimos: Creación de textos orais 
que reproduzan situacións de 
comunicación. 

B1.5. Reproducir situacións reais 
ou imaxinarias de comunicación 
potenciando o desenvolvemento 
progresivo das habilidades sociais, 
a expresión verbal e non verbal, e 
a representación de realidades, 
sentimentos e emocións. 

 LCLB1.5.1. Dramatiza e 
improvisa situacións reais ou 
imaxinarias de comunicación. 

CSC  
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir    

h 

n 

B2.1. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos escritos de ámbito persoal, 
educativo ou escolar, e de ámbito 
social. 

Mínimos: Lectura e comprensión 
de textos escritos de ámbito 
persoal, educativo ou escolar. 

B2.1. Ler, comprender, interpretar 
e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

LCLB2.1.1. Retén información e 
recoñece a idea principal e as ideas 
secundarias, comprendendo as 
relacións entre elas. 

CCL 

LCLB2.1.2. Entende instrucións 
escritas de certa complexidade que 
lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e nos 
procesos de aprendizaxe. 

CCL 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e 
deduce a información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuais, esquemas, etc. 

CMCCT 

 

 

 b 

 e 

h 

B2.2. Utilización progresivamente 
autónoma da biblioteca escolar e 
das tecnoloxías da información e 
da comunicación como fonte de 
obtención de información. 
Educación para o uso, o 
tratamento e a produción de 
información. 

Mínimos: Utilización da biblioteca 
escolar e das tecnoloxías da 
información e da comunicación 
como fonte de obtención de 
información. 

B2.2. Procurar e manexar 
información, na biblioteca e 
noutras fontes, en papel ou dixital, 
para integrala nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito 
autónomo, diversas fontes de 
información integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

CD 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa 
habitualmente dicionarios impresos 
ou en versión dixital. 

CD 

LCLB2.2.3. Coñece o 
funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente libros, 
vídeos, etc. 

CD 

 

 

g 

h 

B2.3. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 
organización da información, 
redacción e revisión do texto. A 
escritura como proceso. 

Mínimos:Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias para a 
produción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos,  
redacción e revisión do texto. 

B2.3. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

 LCLB2.3.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar os seus 
escritos (esquemas, árbores, 
mapas conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura. 

CSIE  

h 

l 

B2.4. Produción de textos escritos 
e audiovisuais relacionados co 
ámbito persoal, co educativo ou 
escolar e co social. 

B2.5. Produción de textos escritos 
e audiovisuais narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos 
e argumentativos e escritura de 
textos dialogados. 

Mínimos: Produción de textos 
escritos e audiovisuais. 

B2.4. Escribir textos en diferentes 
soportes e formatos, en relación co 
ámbito de uso. 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios 
do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, 
imitando textos modelo. 

CCL 

 LCLB2.4.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 
dialogados, imitando textos modelo. 

CCL 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e 
mapas, e explica por escrito o 
significado dos elementos visuais 
que poden aparecer nos textos. 

CMCCT 

CD 

 

 

  Bloque 3. Coñecemento da lingua    
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 

b 

h 

B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, 
adxectivo, determinante, pronome, 
verbo, adverbio, preposición, 
conxunción e interxección. 

B3.2. Coñecemento, uso e 
valoración das normas ortográficas 
e gramaticais, recoñecendo o seu 
valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

Mínimos:  Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais e das normas 
ortográficas. 

B3.1. Aplicar os coñecementos 
sobre a lingua e as súas normas 
de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orais e 
escritos e para a composición e a 
revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e 
alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o 
uso das categorías gramaticais nos 
textos, e utiliza este coñecemento 
para corrixir erros de concordancia 
en textos propios e alleos. 

CCL 

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

CCL 

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

 CCL 

 

 

e 

h 

B3.3. Manexo de dicionarios e 
outras fontes de consulta en papel 
e formato dixital sobre o uso da 
lingua. 

Mínimos:  Manexo de dicionarios e 
outras fontes de consulta. 

B3.2. Usar de forma efectiva os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato dixital, para resolver 
dúbidas en relación ao manexo da 
lingua e para enriquecer o propio 
vocabulario. 

 LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas 
de consulta en formatos diversos 
para resolver as súas dúbidas 
sobre o uso da lingua e para 
ampliar o seu vocabulario. 

CD  

 h B3.4. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais e dos principais 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticais como léxicos. 

Mínimos:  Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais. 

B3.3. Identificar os conectores 
textuais e os principais 
mecanismos de referencia interna 
presentes nos textos, recoñecendo 
a súa función na organización do 
contido do discurso. 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e 
explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e 
os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais 
(substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa 
función na organización do 
contido do texto. 

CCL  

 a 

h 

B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. Expresión da 
obxectividade e da subxectividade 
a través das modalidades 
oracionais e as referencias 
internas ao emisor e ao receptor 
nos textos. 

Mínimos: Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. 

B3.4. Identificar a intención 
comunicativa da persoa que fala 
ou escribe. 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión 
da obxectividade ou 
subxectividade identificando as 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do emisor. 

CSC 

CCL 

 

 i 

 l 

B3.6. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

Mínimos: Participación en 
proxectos  nos que se utilicen 
varias linguas. 

B3.5. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

LCLB3.5.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora 
as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

CCL 

 CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 

a 

h 

i 

ñ 

o 

B3.7. Recoñecemento da 
diversidade lingüística propia do 
ámbito persoal, social e mediático. 

Mínimos:  Recoñecemento da 
diversidade lingüística. 

B3.6. Recoñecer e valorar a 
diversidade lingüística, con 
especial atención á realidade do 
centro docente e do ámbito social 
do alumnado. 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a 
diversidade lingüística do seu 
grupo, do centro docente e do seu 
ámbito social próximo. 

CSC  

g 

 h 

 B3.8. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos 
sobre as linguas para desenvolver 
unha competencia comunicativa 
integrada. 

Mínimos: Identificación  dos 
coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

 B3.7. Reflexionar sobre o sistema 
e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar 
estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a produción 
de textos. 

LCLB3.7.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos 
textos traballados en calquera das 
outras. 

CAA  

  Bloque 4. Educación literaria    

h 

 l 

 n 

 B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal 
e de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos 

seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de 
lectura. 

Mínimos: Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal 
e de coñecemento do mundo. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da 
literatura española e universal de 
todos os tempos, e da literatura 
xuvenil, próximas aos propios 
gustos e ás propias afeccións, 
amosando interese pola lectura.  LCLB4.1.1. Le e comprende cun 

grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias 
próximas aos seus gustos, ás 
súas afeccións e aos seus 
intereses. 

 CCL 

CCEC 

 

h 

l 

n 

B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal 
e de coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos 
seus propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de 
lectura. 

Mínimos: Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal 
e de coñecemento do mundo. 

B4.2. Fomentar o gusto e o hábito 
pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión 
que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou 
imaxinarios. 

 LCLB4.2.1. Fala na clase dos 
libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas 
compañeiras. 

CCEC 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desenvolvendo 
progresivamente a expresión 
corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, 
respectando as producións das 
demais persoas. 

CCEC 

 CSC 

LCLB4.3.1. Redacta textos 
persoais de intención literaria a 
partir de modelos dados seguindo 
as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. 

 CCL 

CCEC 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto 
pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e 
regular os seus propios 
sentimentos. 

CCEC 

CSIE 

 

 

H  
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 

 l 

n 

 

LECTURAS:  

 1ª AVALIACIÓN: Matilda de Roal Dahl e visionado de fragmentos da película Matilda 

dirixida por Dani de Vito. 

 2ª AVALIACIÓN: Crónicas de Narnia. El leon, la bruja y el armario de C.S. Lewis. 

Visionado de fragmentos da película Las Crónicas de Narnia dirixida por Andrew 

Adamson. 

 3ª AVALIACIÓN: Arrugas de Paco Roca e visionado de fragmentos da película 

Arrugas dirixida por Ignacio Ferreras. 

 

5.3. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Os temas transversais iranse incorporando de maneira equilibrada nos distintos 
cursos da ESO, fundamentalmente a través de textos (orais, escritos ou multimedia). 
Os temas transversais que se inclúen na lexislación vixente son: educación para a 
convivencia, educación para a saúde, educación para a paz, educación do 
consumidor, educación non sexista, educación ambiental e educación vial. Os temas 
transversais serán abordados fundamentalmente a través das lecturas, debates e 
actividades complementarias. 

A práctica educativa ten que estar encamiñada a que o alumnado sexa máis xusto e 
solidario, sexa máis democrático e aprenda a vivir cos demais. Ademais, a nosa 
mocidade vive nun contexto que está en constante evolución e ensinarlle a admitir 
este feito como normal e darlle ferramentas para poder acceder a el sen complexos e 
con autonomía é unha garantía de calidade de vida futura e presente. Así, na 
Educación Secundaria Obrigatoria, como en todo o sistema educativo en xeral , 
educar para a vida e para a convivencia é un dos obxectivos base; de maneira que 
fomentar a educación en valores é un compromiso social que debe de abordarse 
simultaneamente en todo o proceso de ensino-aprendizaxe. Existen unha serie de 
valores socialmente considerados como positivos que se busca que o sistema 
educativo reforce: a tolerancia, a autonomía, a solidariedade, a responsabilidade, o 
compromiso, a xustiza e o respecto á diversidade e á pluralidade das persoas son en 
gran medida os máis destacados. Deste modo, mentres prácticas como o sexismo, o 
racismo, a homofobia ou o clasismo (cultural-intelectual, económico, físico, etc.) se 
manteñen aínda na nosa sociedade, estas deben desbotarse dos centros educativos. 
É evidente que nos institutos, como microcosmos reprodutores da comunidade xeral, 
tamén se encontran aínda estes valores negativos entre o alumnado, pero un dos 
obxectivos deberá consistir en facerlles entender o ilóxico destas marcas de poder e 
abuso, e o conveniente que é a súa erradicación. Atenderase de xeito especial á 
prevención contra a violencia de xénero e da violencia contra as persoas con 
discapacidade . A lectura de textos e o emprego de audiovisuais que provoquen o 
debate serán recursos que se empreguen con asiduidade para abordar estes contido, 
así como a análise da prensa e a publicidade. É un feito que o exemplo é o mellor 
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modo de transmitir os valores adecuados para conseguir unha mocidade equilibrada e 
máis xusta que se transforme en persoas adultas que superaron eses prexuízos. A 
exclusión da linguaxe sexista é tamén outra das apostas. Optamos por facer un uso 
equiparado do feminino, do masculino ou de colectivos neutros con sentido xenérico, 
de maneira que se evita reducir esta opción exclusivamente ao xénero masculino.. 
Tamén se trata de evitar fraseoloxía ou expresións comúns que, aínda que sexan 
tradicionais ou habituais, reproducen un mundo de percepcións que non corresponde 
co ideal de hoxe. Desta maneira, nas lecturas introdutorias a cada unha das unidades 
didácticas, nos fragmentos literarios e nos libros propostos, trabállanse valores moi 
diversos. 
 
Por outra banda, os manuais utilizados pretenden ser unha ferramenta útil para que o 
alumnado aprenda a ser empático e responsable. A empatía refórzase a través de 
diferentes actividades prácticas polas que o estudante e a estudante debe asumir o rol 
doutro ou doutros que poidan desenvolver un papel social diferente do deles. A 
reflexión e a análise seméllannos a mellor ferramenta para que o alumnado supere os 
prexuízos e entenda os seus efectos negativos a través dunha experiencia non 
violenta persoal. A aceptación da responsabilidade e do valor polo traballo é unha 
necesidade básica para garantir o éxito do alumnado nun mundo cada vez máis 
competitivo 

 

 

 

6. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN  

PROCEDEMENTOS/ 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CCCC TEMPORALIZACIÓN 

Bloque I: Comunicación oral. 

Escoitar e falar 
   1ª AV. 2ª AV. 3ª AV. 

LCLB 1.1.1. Recoñece e asume as 

regras de interacción, intervención 

e cortesía que regulan os debates e 
calquera intercambio 

comunicativo oral. 

Recoñece e asume a maioría das 

regras de interacción, intervención 

e cortesía que regulan os debates e 
calquera intercambio comunicativo 

oral. 

P1. Observación sistemática do 

alumno ante as intervencións orais 

dos demais. 
I1 Lista de control 
P5- Coavaliación e autoavaliación 

do alumnado. 
I1-(RÚBRICA I DEBATES) 

CCL 

CSC 

X X X 

LCLB 1.2.1. Intervén en actos 

comunicativos orais e valora a súa 

participación. 

Intervén en actos comunicativos 

orais e valora a súa participación. 
P1 

I2 Ficha de rexistro de 

participación na aula 

CCL  

CSIEE  

X X X 

LCLB 1.3.1. Coñece o proceso de 
produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos 

contidos. 

Coñece aceptablemente o proceso 
de produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. 

 

P1 
I1, I2, I3 Coavaliación e 

autoavaliación do alumnado. 

(RÚBRICA I, II: DEBATE E 
EXPOSICIÓN) 
 

CCL 

CAA 

X X X 
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LCLB 1.3.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non 

verbal, da xestión dos tempos e do 

emprego de axudas audiovisuais 
en calquera tipo de discurso. 

Recoñece certa importancia dos 

aspectos prosódicos, da linguaxe 
non verbal, da xestión dos tempos 

e do emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo de 
discurso. 

P4-  

I1- Proba escrita de resposta breve 
e/ou tipo test de comprensión de 

textos orais de medios de 

comunicación. 

CD X X X 

LCLB1.3.3. Recoñece os erros da 

produción oral propia e allea a 

partir da práctica habitual da 
avaliación e autoavaliación, e 

propón solucións para melloralas. 

Recoñece algúns erros da 

produción oral propia e allea a 

partir da práctica habitual da 
avaliación e autoavaliación, e 

propón solucións para melloralas. 

P1-Observación sistemática das 

intervencións do alumnado. 
I2 Ficha de rexistro de 
participación na aula 
P5- Coavaliación e autoavaliación 

do alumnado.  
I1, I2- (RÚBRICA I, II, IV, V) 

CAA X X X 

LCLB 1.4.1. Realiza presentacións 
orais. 

Realiza unha exposición oral P5- Coavaliación e autoavaliación 

do alumnado.  
I1, I2- (RÚBRICA II) 

CCL  X  

LCLB1.5.1. Dramatiza e 

improvisa situacións reais ou 

imaxinarias de comunicación.  

 

Dramatiza e improvisa breves 

situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación extraídas de textos 
dramáticos. 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

do alumnado.  
I5- (RÚBRICA V 
DRAMATIZACIÓN) 

CSC   X 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

ler e escribir 
      

LCLB2.1.1. Retén información e 

recoñece a idea principal e as 

ideas secundarias, comprendendo 

as relacións entre elas. 

Retén información e recoñece a 
idea principal e algunhas ideas 

secundarias, comprendendo as 

relacións entre elas. 

P4- Probas específicas 

I2- Probas escritas, fichas de 

lectura, recensións. 

CCL X X X 

LCLB2.1.2. Entende instrucións 

escritas de certa complexidade que 

lle permiten desenvolverse en 

situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

Entende instrucións escritas de 
certa complexidade que lle 

permiten desenvolverse en 

situacións da vida cotiá e nos 
procesos de aprendizaxe. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P4- Probas específicas 
I1- Obxectivas 
I5- Resolución de exercicios 

CCL X X X 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e 

deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuais, esquemas, etc. 

Interpreta, explica e deduce parte 
da información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas 

conceptuais, esquemas, etc. 

P4- Probas específicas 

I6- Interpretación de datos ou 

imaxes 

CMCCT X X X 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito 

autónomo, diversas fontes de 

información integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

Utiliza, de xeito autónomo, 

diversas fontes de información 

integrando os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais 

ou escritos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I5- Traballo de investigación 

CD  X  

LCLB2.2.2. Coñece e manexa 

habitualmente dicionarios 

impresos ou en versión dixital. 

Coñece e manexa habitualmente 
dicionarios impresos ou en versión 

dixital. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de clase 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CL X X X 

LCLB2.2.3. Coñece o 

funcionamento de bibliotecas 

(escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de 

solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

Coñece o funcionamento de 

bibliotecas (escolares, locais, etc.) 
e de bibliotecas dixitais, e é capaz 

de solicitar autonomamente 

algunha vez libros, vídeos, etc. 

P1- Observación sistemática 

I3- Diario de clase 

CD X X X 
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LCLB2.3.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar os seus 

escritos (esquemas, árbores, mapas 

conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

Aplica algunha técnica para 

planificar os seus escritos 
(esquemas...) e redacta borradores 

de escritura. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSIE X X X 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios 

do ámbito persoal e familiar, 

escolar ou educativo e social, 

imitando textos modelo. 

Escribe textos básicos propios do 

ámbito persoal e familiar, escolar 
ou educativo e social, imitando 

textos modelo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
I5- Traballo de investigación 
P4- Probas específicas 
I2- Abertas 
I3- Traballo de tipoloxías textuais 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB2.4.2. Escribe textos 

narrativos, descritivos e 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, 

imitando textos modelo. 

Escribe textos narrativos, 

descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e 

dialogados, sinxelos imitando 

textos modelo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
P4- Probas específicas 
I3- Traballo de tipoloxías textuais 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e 

mapas, e explica por escrito o 

significado dos elementos visuais 

que poden aparecer nos textos. 

Realiza esquemas e mapas 
sinxelos, e explica minimamente 

por escrito o significado dos 

elementos visuais que poden 
aparecer nos textos. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I6- Interpretación de datos ou 

imaxes 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CM  

CT  

CD  

X X X 

Bloque 3: Coñecemento da 

lingua 
      

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o 

uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento 

para corrixir erros de concordancia 

en textos propios e alleos. 

Recoñece e explica o uso das 

principais categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e 

alleos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I3- RÚBRICA CORRECCIÓN DE 
ERROS 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  

 

X X X 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe 

erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando 

os coñecementos adquiridos para 

mellorar a produción de textos nas 

súas producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

Recoñece e corrixe certos erros 

ortográficos e gramaticais en textos 
propios e alleos, aplicando os 

coñecementos adquiridos para 

mellorar a produción de textos nas 
súas producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

P5- Coavaliación e autoavaliación 
I3- RÚBRICA CORRECCIÓN DE 
ERROS 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  X X X 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 

adecuadamente as formas verbais 

nas súas producións orais e 

escritas. 

Coñece e utiliza adecuadamente a 

maioría das formas verbais nas 

súas producións orais e escritas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I3- RÚBRICA CORRECCIÓN DE 

ERROS 

CCL  

 

 X X 

LCLB3.2.1. Utiliza fontes 

variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver as súas 

dúbidas sobre o uso da lingua e 

para ampliar o seu vocabulario. 

Utiliza algunha fonte de consulta 

para resolver as súas dúbidas sobre 
o uso da lingua e para ampliar o 

seu vocabulario. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CD  X X X 
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LCLB3.3.1. Recoñece, usa e 

explica os conectores textuais (de 

adición, contraste e explicación) e 

os principais mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticais(substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e 

substitucións mediante sinónimos 

e hiperónimos), valorando a súa 

función na organización do 

contido do texto. 

Recoñece, usa e explica algúns 

conectores textuais (de adición, 
contraste e explicación) e os 

principais mecanismos de 

referencia interna, 
gramaticais(substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e 

substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa 

función na organización do contido 

do texto. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión 

da obxectividade ou 

subxectividade identificando as 

modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas en 

relación coa intención 

comunicativa do emisor. 

Recoñece case sempre a expresión 

da obxectividade ou 
subxectividade identificando 

minimamente as modalidades 

asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, 

dubitativas en relación coa 

intención comunicativa do emisor. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC  

CCL  

 

X X X 

LCLB3.5.1. Participa en 

proxectos(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros y películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

Participa algunha vez en 
proxectos(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I2- Textos escritos 
I3- Producións orais 
I4- Investigación 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  

CAA  

 

X X X 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a 

diversidade lingüística do seu 

grupo, do centro docente e do seu 

ámbito social próximo. 

Coñece e valora minimamente a 
diversidade lingüística do seu 

grupo, do centro docente e do seu 

ámbito social próximo. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC X   

LCLB3.7.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso nunha das 

linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos 

textos traballados en calquera das 

outras. 

Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das 

linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos 
textos traballados en calquera das 

outras. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
I2- Textos escritos 
P4- Probas específicas 
I4- Resolución de exercicios 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA X X X 

Bloque 4: Educación literaria       

LCLB4.1.1. Le e comprende cun 

grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás súas 

afeccións e aos seus intereses. 

Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras 
literarias adaptadas ao seu nivel e 

próximas aos seus gustos, ás súas 

afeccións e aos seus intereses. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba de lectura 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  

CCEC  

 

X X X 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos  
libros e comparte as súas 

impresións  

Fala na clase dos  
libros e comparte as súas 

impresións  

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 

CCEC X X X 
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cos compañeiros e coas  

compañeiras. 

cos compañeiros e coas  

compañeiras. 

I2- Textos escritos 
I3- Producións orais (Resumos, 
recensións) 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión 

corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, 

respectando as producións das 

demais persoas. 

Dramatiza fragmentos literarios 
breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión 

corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, 

respectando as producións das 

demais persoas. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I5- Dramatización 

CCEC  

CSC  

 

  X 

LCLB4.3.1. Redacta textos 
persoais de intención literaria a 

partir de modelos dados seguindo 

as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. 

Redacta textos persoais sinxelos de 
intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as 

convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I2- Textos escritos: Narración (1º 

AV.),  (2º AV.), poesía (3º AV.) 
P4- Probas específicas 
I4- Traballo de tipoloxía textual: 

EXAME 

CCL  

CCEC  

 

X X X 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto 

pola escritura como instrumento 
de comunicación capaz de analizar 

e regular os seus propios 

sentimentos. 

Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e 

regular os seus propios 

sentimentos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I2- Textos escritos: Narración (1º 

AV.), descrición (2º AV.), poesía 

(3º AV.) 
P4- Probas específicas 
I4- Traballo de tipoloxía textual: 

EXAME 

CCEC  

CSIE  

 

X X X 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 

 I1- Lista de control 

 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (comentarios, narracións, descricións, 
argumentacións...) 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...) 

 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 

 I1- Diálogo 

 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 

 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 
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7.  MATERIAIS E RECURSOS 

7.1. Recursos e materiais didácticos utilizados polo profesor: 

Programacións didáctica do departamento. 

Libros e guías do profesor. 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Información accesible a través de internet, en páxinas de organismos oficiais, en 

páxinas comerciais, en diferentes foros de ensino, etc. 

Documentación persoal, coleccións de actividades e proxectos, etc. 

Libros de diferentes autores literarios e épocas. 

Material audiovisual. 

  

7.2. Recursos e materiais didácticos utilizados polos alumnos: 

  

O caderno da materia. 

Coleccións de apuntes, exercicios e actividades preparadas polos profesores. 

Libro de texto da Editorial SANTILLANA. 

Libros de lectura. Proporanse un listado variado de libros de lectura de carácter 

obrigatorio e outros de carácter voluntario que abarquen diferentes xéneros 

literarios e diferentes realidades.  

Selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos 

léxicos, de diferentes usos da lingua, de comprensión e estruturación de 

diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios 

de textos literarios. 

Os libros e publicacións da biblioteca do centro. 

Aula virtual: recursos didácticos en rede e multimedia. 

Guías de lectura. 

Diferentes noticias de xornais impresos e dixitais, espazos de TV e publicidade. 

7.3. Metodoloxía 

 

Defendemos unha metodoloxía activa que potencie a aprendizaxe significativa 

fomentando a participación activa do alumnado, individual e en grupo, e ensinándolle a 

participar na adquisición de coñecementos. Procuraremos a motivación do alumno ou 

alumna adaptando os contidos á súa realidade máis próxima. Neste senso, cómpre 

salientar a necesidade de reforzar o uso e valorización da lingua galega, prestándolle 

unha atención especial á oralidade e á sociolingüística. A aprehensión das formas, 

estruturas e regras realizarase mediante a reflexión e indución sobre os usos 

contextualizados, polo que a unidade lingüística fundamental ha de ser o discurso. As 
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propiedades textuais convértense así nun dos piares do bloque de funcionamento da 

lingua. Esta concepción implica unha sistematización progresiva ao longo da etapa do 

funcionamento da lingua, co asentamento dunha metalinguaxe axustada e o 

profundamento gradual na reflexión sobre discursos cada vez máis complexos. É 

primordial a detección de carencias, erros e ideas previas como punto de partida no 

proceso de ensino, para que o profesor active eses coñecementos e faga unha reflexión 

sobre aqueles aspectos que se deben modificar ou nos que se ten que profundar. Os 

temas tratados deben presentarse sempre en relación ós intereses e capacidades do 

alumnado, procurando a motivación. Atenderanse os contidos máis funcionais para a 

vida, é dicir, aqueles relacionados co uso axeitado da lingua oral e escrita, así como os 

relacionados coa comprensión, análise e crítica de diversos tipos de texto xerados na 

nosa vida diaria. En todos os cursos, as redaccións e a lectura e comprensión de textos 

formarán parte do traballo habitual do alumnado. Partiremos do texto (oral ou escrito) 

como a unidade comunicativa fundamental, traballando dende el as destrezas básicas e a 

elaboración dun xuízo razoado, persoal e crítico. Potenciaremos a procura de 

información en diferentes fontes, así como a súa elaboración en distintos soportes. 

Trataranse de integrar, na medida do posible, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, fomentando o interese pola lectura. Propiciaremos traballos de 

investigación individuais e en grupo, dirixidos pola profesora, que serán expostos na 

aula (anual) 

 

 

8. AVALIACIÓN 

 

 A avaliación será continua, formativa e integradora. No proceso de avaliación 

continua, cando o progreso dun alumno/a non sexa o adecuado, estableceremos medidas 

de reforzo, que se adoptarán en canto se detecten dificultades, procurando así a mellora 

do proceso de aprendizaxe. 

Realizaranse ao longo do curso unha avaliación inicial, tres avaliacións trimestrais-

ordinarias coas súas correspondentes cualificacións, coincidindo cos momentos fixados 

pola xefatura de estudos, habitualmente a fin de cada trimestre natural. Isto supoñerá a 

revisión e avaliación tamén do proceso de ensino-aprendizaxe e, conseguintemente, a 

elaboración de propostas de mellora. Por último, unha avaliación extraordinaria no mes 

de setembro. 

 

8. 1. AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, 

co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes competencias clave. Polo tanto, esta 

avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun 

conxunto de tarefas conducentes a proporcionar unha visión ou máis completa posible 

das fortalezas e debilidades dos alumnos. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os 

obxectivos marcados para a mesma materia no final da ESO, salvo no caso de alumnado 

con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 

Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con 
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dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos 

seguintes: 

Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e 

interpretación de textos variados. 

Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa 

interacción co profesor e cos compañeiros. 

Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de 

investigación ou comentario de texto. 

Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse 

algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

 

A. Medidas colectivas: 

Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades 

detectadas nos alumnos. 

Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar 

debilidades detectadas na avaliación inicial. 

Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de 

adecuala ás necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 

Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as 

competencias clave nas que ten acadado un nivel inferior ao dos compañeiros. 

Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, 

con actividades e outro material didáctico, aproveitando as posibilidades do 

teleensino para a realización de titorías a distancia. 

Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das 

primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar pautas de traballo para corrixir 

as carencias detectadas. 

 

 8.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Criterios de avaliación 1º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Escoitar de forma activa e comprender o sentido global de textos orais. 

B1.2. Valorar a importancia da conversa na vida social practicando actos de fala (contando, describindo, opinando, dialogando, etc.), en situacións 
comunicativas propias da actividade escolar. 
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Criterios de avaliación 1º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.3. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia e a cohesión do contido das producións orais 
propias e alleas, así como os aspectos prosódicos e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

B1.4. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou en grupo. 

B1.5. Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación potenciando o desenvolvemento progresivo das habilidades sociais, a expresión verbal 
e non verbal, e a representación de realidades, sentimentos e emocións. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

B2.2. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

B2.3. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e para a 
composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos. 

B3.2. Usar de forma efectiva os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en formato dixital, para resolver dúbidas en relación ao 
manexo da lingua e para enriquecer o propio vocabulario. 

B3.3. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na organización 
do contido do discurso. 

B3.4. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 

B3.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

B3.6. Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade do centro docnete e do ámbito social do alumnado. 

 B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás propias 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión 
que permite explorar mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

8.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

1º ESO 

 

Estándares dos bloques de 

contidos 

PROCEDEMENTO/ 

Instrumento 

% na nota das 

avaliacións 
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ESCOITAR: LCLB1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3. 

Proba escrita de comprensión 

oral e rexistro cuantitativo. 

Observación e rexistro 

Cualitativo 

10% 

FALAR: 1.4.1., 1.5.1. Observación e rúbrica de 

expresión oral.:  
10% 

LER: 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. 

Inclúe os libros de lectura obrigatoria. 

Proba escrita de comprensión 

lectora e rexistro cuantitativo. 

Observación e rexistro 

cualitativo. 

 

20% 

ESCRIBIR:2.3.1., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. Producións textuais 

individuais e rúbrica. 

Produción textos nos exames 

 

20% 

COÑECEMENTO DA LINGUA: 3.1.1., 3.1.2., 
3.1.3., 3.2.1., 3.3.1., 3.4.1., 3.5.1., 3.6.1., 3.7.1. 

 Exames e rexistro 

cuantitativo das notas. 

 

20% 

EDUCACIÓN LITERARIA: 4.1.1., 4.2.2., 4.3.2. Exames e probas de lectura 

Traballos individuais ou en grupo 
20% 

 

 

Ademais o alumnado poderá ler dous libros optativos por avaliación cos que poderá acadar un punto a maiores 

como máximo. 
 

 

8.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 

 Para que a avaliación sexa efectiva, o alumnado debe recibir pautas claras sobre 

como se vai avaliar. O resultado da aplicación dos criterios e instrumentos de avaliación 

expresarase, en cada un dos trimestres e ao rematar o curso mediante unha escala de 

cualificación (de un a dez) que terá como referente os estándares descritos previamente 

e que estará de acordo coas seguintes normas de cualificación: 

1. A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a través dos 

procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer información 

relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos obxectivos xerais que 

serven de referente para todas as áreas da ESO e BACH. Para iso na ESO valoraranse os 

estándares seguindo o baremo aprobado polo Departamento 

en setembro de 2016. 

2. En ESO, en todas as probas e traballos escritos se valorará a expresión escrita até 2 

puntos por estes aspectos: presentación adecuada, precisión terminolóxica, uso correcto 

dos procedementos de coherencia e cohesión (conectores apropiados, puntuación…) e 

corrección ortográfica.  

3. As correccións que realice o profesor/a sobre as tarefas, exercicios e traballos dos 

alumnos/as serán coñecidas por estes sempre que sexa posible; para isto o profesor/a 

mostrará os exercicios unha vez corrixidos. Esta norma considérase de obrigado 

cumprimento no caso das probas obxectivas. 

4. En ESO, malia o carácter continuo da materia, farase, co fin de facilitarlle a 

tarefa de estudo ao alumnado, unha RECUPERACIÓN da 1ª e 2ª avaliacións 

ao comezo do seguinte trimestre e da 3ª na última semana do curso, mediante 

realización dunha proba obxectiva que incluirá preguntas relativas aos contidos 

tratados no trimestre anterior, pero dado que non hai tempo para facer probas de 



 25 

expresión oral, o baremo de cualificación do exame será o seguinte, o mesmo ca 

na CONVOCATORIA DE SETEMBRO(aprobado en reunión de Dpto. en 

setembro de 2016): 

 

Estándares                                                 1º ESO-2º ESO                      3º ESO-4ºESO 

Compresión e expresión escrita 50% 30% 

Coñecemento da lingua  30% 30% 

Educación literaria 20% 40% 

 

 

 

5.A decisión sobre a promoción do alumnado na materia farase atendendo ao logro dos 

estándares de aprendizaxe básicos (xa sinalados en cada curso) e ao grao de adquisición 

das competencias correspondentes. Cando un alumno/a obteña, tras a ponderación de 

todos os procedementos de avaliación realizados, unha cualificación igual ou superior a 

5 considerarase aprobado e promocionará , e se a nota é inferior a 5 considerarase 

suspenso e non promocionará. A nota final da avaliación ordinaria de xuño farase en 

función da seguinte porcentaxe: 

a. 1ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

b. 2ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

c. 3ª AVALIACIÓN: 40% DA NOTA 

 

 

Para a Promoción na nosa área, cumprirá ter en conta o que recolle a LOMCE a 

respecto da ESO: os alumnos promocionarán de curso cando superaran todas as áreas 

cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas como máximo, e repetirán curso cando 

teñan avaliación negativa en 3 ou máis áreas ou en dúas que sexan 

simultaneamente Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura e 

máis Matemáticas, salvo que, excepcionalmente, o equipo docente considere que o 

alumno pode seguir con éxito o curso seguinte, ten boas perspectivas de recuperación e 

a promoción beneficiará a súa evolución académica e se lle apliquen as medidas de 

atención educativa propostas no consello orientador. 

Tamén indica que, de forma excepcional, se poderá autorizar a promoción dun alumno 

con 3 áreas suspensas, pero para iso dúas desas materias non poden ser simultaneamente 

Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas. 

 

8.5. SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

 

8.5.1. Programa de recuperación. 

Da propia materia durante o curso. 

 Se algún alumno ou alumna presenta dificultades no proceso de aprendizaxe 

durante o curso, a profesora levará a cabo un programa de recuperación destinado a 

mellorar e reforzar aqueles coñecementos ou procedementos onde detecta a dificultade. 

  Así, faranse as seguintes actividades: 
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 Traballos específicos e personalizados para reforzar os contidos onde se 

presentan dificultades.  

 Explicacións teóricas para ese alumnado en horas fóra de clase.  

 Traballo en coordinación co departamento de orientación.  

  Como os contidos de lingua son de carácter progresivo, non será necesario 

programar probas obxectivas para dar conta de obxectivos anteriores que non se 

conseguiran. En calquera caso, a profesora do curso pode decidir de maneira 

excepcional repetir probas obxectivas nas que non se acadaran os obxectivos. 

Da materia pendente doutros cursos. 

 Tendo en conta que estamos falando de 1º da ESO, non procede elaborar este apartado. 

 

  

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES 

 Terase en conta a diversidade do alumnado. O tratamento á heteroxeneidade é un 

dos puntos más importantes na ESO. A profesora aportará o material necesario para 

reforzar na aula todos aqueles contidos nos que o alumnado presente dificultade. 

 O libro de texto propón un gran número de actividades para a adquisición das 

catro habilidades básicas (ler, escribir, falar e escoitar). Estas actividades permiten 

establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos 

(de ortografía, gramática, redacción ...).  

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos 

dos que se consideren complementarios, entendendo por básico un contido que resulte 

imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento 

das capacidades básicas: compresión verbal, razoamento lóxico, procura e selección de 

información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser postos 

en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de 

aprendizaxe. 

 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, 

ligadas tanto ao método de ensino coma á organización interna do grupo-aula: 

 Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 

 Materiais didácticos diversos. 
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 Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual 

co traballo  en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o 

alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a totalidade dos contidos 

traballados. 

 O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades 

específicas de apoio educativo (NEAE) para o alumnado que presente algunha destas 

condicións: 

Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do 

desenvolvemento. 

Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 

Altas capacidades intelectuais. 

Incorporación tardía ao sistema educativo. 

Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento 

diferenciado. 

A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo) e 17 (Medidas organizativas e curriculares 

para a atención á diversidade e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 

86/2015, que regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en 

Galicia. 

 

Identificación do alumnado con NEAE 

Para a identificación do alumnado con NEAE que curse esta materia disporase 

dos seguintes instrumentos: 

Probas de avaliación inicial, xa descritas anteriormente. 

Informes do departamento de Orientación ou do titor. 

Reunión de avaliación inicial con todo o profesorado do grupo de alumnos. 

 

Principio reitor 

A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

guiarase polos principios de normalización e inclusión efectiva. Isto significa que, na 

medida do posible, a atención a este alumnado realizarase dentro do grupo e no horario 

habitual de clase. Por inclusión efectiva enténdese aquela que vai máis aló da mera 

presencia física do alumno cos seus compañeiros, poñendo á súa disposición os recursos 

necesarios para que poida sacar o maior proveito posible das clases e acceder ao 

desenvolvemento das súas competencias en condicións de igualdade co resto dos 

compañeiros. 

Cando esta inclusión efectiva non sexa posible, polas circunstancias concretas de 

cada caso, as características do grupo de alumnos ou a falta de recursos, solicitarase o 
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apoio do departamento de Orientación. Este apoio poderá concretarse na atención 

individualizada do alumno con NEAE fóra da aula, seguindo pautas consensuadas co 

departamento de Lingua Castelá e Literatura, ou ben na presenza dun profesor de apoio 

na aula. 

Medidas de atención ao alumnado con NEAE 

Como medidas de atención ao alumnado que presente necesidades específicas de 

apoio educativo poderanse aplicar algunhas das seguintes: 

Realizacións de adaptacións non significativas do currículo, ou adaptacións de 

acceso ao currículo, para o alumnado que presente algún tipo de discapacidade 

física ou sensorial, cando esta circunstancia dificulte o acceso aos recursos 

didácticos ou a realización de tarefas. Estas adaptacións poderán consistir en 

cambios no seu posto de estudo, reorganización de espazos, cambios no formato 

dos recursos didácticos (apuntes, boletíns de exercicios...), ou cambios nos 

prazos de entrega das tarefas ou dos tempos para a realización de tarefas. Neste 

sentido, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as TIC.  

 Realizacións de adaptacións significativas do currículo, cando as NEAE 

imposibiliten a consecución dos obxectivos marcados con carácter xeral para a 

etapa. Estas adaptacións levaranse a cabo seguindo o procedemento que 

estableza a Consellería de Educación no seu momento. Realizaranse procurando 

o máximo desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua e a 

promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas 

adaptacións. Estas adaptacións significativas suporán unha redefinición dos 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

instrumentos de avaliación previstos para esta materia, así como a utilización de 

material de traballo adaptado. 

 Medidas de apoio educativo fóra da aula. Consistirán na utilización de 

ferramentas para prestar o apoio educativo que poida precisar un alumno, fóra da 

aula e do horario de clase, cando as súas necesidades educativas poidan ser 

atendidas por esta vía. 

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 

 Podemos apuntar aquí algunhas das propostas xurdidas nas últimas reunións do 

Departamento: 

- Conferencia dalgún dos escritores dos que se escolla obra de lectura para 1º da 

ESO. 

 Participación nas actividades organizadas no centro: Magosto, Entroido, 

Semana Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, étc. Tamén se 

participará en certames convocados por outros centros. 

 Exposición de traballos interdisciplinares en colaboración con outros 

departamentos. 
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- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis 

actividades extraescolares.  

11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

   INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

 

En diferentes momentos ao longo do curso, faráselles chegar aos alumnos 

información sobre certos aspectos da programación. Ao inicio do curso 

comunicaráselles de forma esquemática a secuencia de unidades que serán impartidas 

ao longo do curso de acordo coa programación. 

Ao inicio de cada avaliación serán informados de xeito detallado sobre os 

seguintes puntos: 

Unidades impartidas en cada avaliación , especificando cada un dos seus puntos. 

Temporalización e secuencia das diferentes actividades programadas, incluídas 

as actividades de avaliación. 

Información precisa acerca dos criterios de avaliación e cualificación, incluíndo 

as porcentaxes de ponderación asignados a cada unha das probas e actividades 

de avaliación e o sistema de recuperación. 

Ao final de curso recollerase a valoración do alumnado sobre certos aspectos da 

programación: preferencia polas diferentes unidades, polas diferentes actividades 

levadas a cabo e suxestións sobre algúns aspectos dos temas tratados ou de outros novos 

do seu interese. Esta información engadirase á avaliación da propia programación. 

As membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos que permitan a 

correcta avaliación desta Programación Didáctica. A toma de datos e información 

necesaria para este proceso de avaliación farase a partir de varias fontes: 

 Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas 

como porcentaxes de consecución de obxectivos. 

 Informes das profesoras do Departamento. 

Informes presentados polas profesoras, para a redacción da memoria final do 

curso, onde se especificarán o total das unidades impartidas, así como as 

posibles modificacións, se fose o caso, introducidas na programación e os 

motivos de ditas modificacións. 

 Enquisas realizadas entre os membros do Departamento. 

 Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través 

de enquisas. 

A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, os membros do 

departamento aplicarán diferentes instrumentos de avaliación que permitan valorar de 
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forma correcta aspectos como: 

Idoneidade da secuencia de contidos. 

Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

Temporalización adecuada das diferentes unidades . 

Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de 

aprendizaxe. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso do ensino e a 

práctica docente e os resultados constarán na memoria final de curso. 

 

 

 

 CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 

Ao principio do curso fíxose algún tipo de actividade para coñecer a 

composición da clase. 

     

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e crear grupos.       

Dase a cada alumna ou alumno a información que necesita.      

Créanse actividades de diferentes niveis.           

Adáptanse as actividades ao alumnado que se afasta da media tanto por 

arriba como por abaixo. 

          

PROGRAMACIÓN DE AULA     

Tense en conta a programación á hora de planificar as clases.           

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á programación do 

curso. 

          

Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada unidade de traballo e 

como vai ser avaliada. 

          

ACTIVIDADES NA AULA            

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, parellas, pequeno           
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grupo, gran grupo...) 

Deséñanse actividades variadas (lectura, análise, investigación, creación, 

debate...) 

          

Propóñense actividades que promoven a autonomía na aprendizaxe.           

Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros de lectura, 

TIC...) 

          

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións teóricas.           

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a atención do alumnado.           

Dedícase a maior parte do tempo a promover que o alumnado faga 

actividades diversas. 

          

AVALIACIÓN     

O alumnado está sempre informado de como será a avaliación antes de 

comezar cada traballo, proxecto ou unidade nova. 

          

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar (exposicións, exames, 

traballos, debates...) 

          

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas ou alumnos que 

non alcanzan os obxectivos mínimos. 

          

A avaliación está baseada nas competencias clave.            

 

 Posteriormente os membros do departamento e, a ser posible, en coordinación 

cos outros departamentos de linguas debaterán aqueles aspectos susceptibles de mellora. 

Para iso empregarase a seguinte PLANTILLA DE SEGUIMENTO: 

 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL DEBATE 

Imprevistos Fortalezas 

 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusións 

 

 

 

 
 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A 

MELLORAR 

Atención á 
diversidade 
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Seguimento da 

programación 

 

 

 

Actividades na 

aula e fóra 
  

Aplicación dos 

criterios de 

avaliación e 
cualificación 
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1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA E 
LITERATURA CASTELÁS 

 

 O departamento de Lingua Castelá e Literatura está composto este curso 

2016/2017 polas profesoras: Isabel Vega (1º ESO, 3º ESO, 1º BACH.), María 

Ocampo Ferreiro (1º ESO, 4º ESO, 2º BACH.) e María Golán García (1º ESO, 

2º ESO, LITERATURA UNIVERSAL). 

 

2.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O marco legal no que se elaborou a presente programación é o seguinte: 

6. Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 

Educativa. (LOMCE) 

7. Orde ECD/65/2015 de 21 de xaneiro pola que se describen as relacións 

entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

Educación Primaria, a Educación Secundaria e o Bacharelato. 

8. Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o Currículo da 

ESO e do Bacharelato en Galicia. 

9. Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións no curso académico 2016-2017 para a implantación do 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

10. Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente.Ademais 

desta lexislación, tamén se tiveron en conta na elaboración desta 

programación criterios recollidos no Proxecto Educativo do Centro e 

decisións adoptadas polo Departamento. 

 

 Polo que respecta á CONTEXTUALIZACIÓN  e tomando como referencia o 

PE, que recolle as características xerais do centro e do entorno educativo, debemos 

destacar que é un centro situado na vila de Noia. O 70% do alumnado do I. E.S. Virxe 

do Mar procede do concello de Noia, o 15% provén da zona Norte do de Outes, e o 5% 

restante, doutros concellos, do que cabería salientar o de Lousame. A vila de Noia, que 

conta con 14.571 habitantes (censados en 2014), é o punto de referencia 

socioeconómica e cultural de toda a comarca. A súa poboación adícase maioritariamente 

ao sector terciario, que é o maior xerador económico da vila, actuando esta como centro 

comarcal de comercio e servizos a onde acode a poboación dos concellos próximos para 

abastecerse de produtos básicos e especializados. O resto da poboación distribúese entre 

os sectores secundario, que reúne á pequena e mediana industria existente e á 

construción, e primario, que se reparte entre a agricultura e a pesca, sendo o mar e as 

actividades con el relacionadas o que sostén case todo o peso deste sector, xa que a 

actividade propiamente agrícola ten un papel case testemuñal.  
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Por outra banda, tal e como verifica o último Proxecto Lingüístico é un centro cun 

contorno con predominio do galego. Aínda que diminuíron, os prexuízos e actitudes 

negativas nalgúns sectores de pais / nais e de profesorado seguen a ser un gran de 

obstáculo para avanzar na normalización lingüística no ensino. Entre o alumnado, os 

prexuízos máis evidentes xa non se dan, pero si outros que dificultan o emprego 

habitual do galego no contexto escolar; de maneira que, dende a nosa materia, teremos 

que contribuír para erradicar estes prexuízos e para que a competencia lingüística sexa 

semellante nas dúas linguas, coñecendo e valorando cada un dos códigos. 

 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS CCCC 

(COMPETENCIAS CLAVE) 
 

 

 Competencias clave: No Decreto da Lomce, defínense como Competencias as 

“capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e 

etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos”. A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase 

pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de 

ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde todas as materias de 

coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade 

educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais; o seu 

dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de 

desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de 

desempeño no seu uso.  

 As Competencias clave establecidas serían as seguintes:  

8.  Comunicación lingüística (CCL).  

9. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT).  

10. Competencia dixital (CD). 

11. Aprender a aprender (CAA). 

12. Competencias sociais e cívicas (CSC).  

13.  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

14.  Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Sinálase no Decreto que se potenciará o desenvolvemento da competencia de 

comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. Para unha adquisición eficaz das competencias 

e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de 

aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias constrúense a 

partir dos criterios de avaliación, ligándoos cos demais compoñentes de cada 

materia. Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de 

aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses 
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estándares conéctanse coas competencias clave. Polo tanto, os estándares de 

aprendizaxe avaliables permiten definir os resultados de aprendizaxe e 

concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada 

disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 

rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de 

probas estandarizadas e comparables.  

 

 

4. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS 

PERFÍS COMPETENCIAIS. 
 

 

 

2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral. Escoitar e falar  

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e social, 

identificando a estrutura, a información relevante e a intención comunicativa do/da falante.  

CCL 

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

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

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva 

e argumentativa, identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as estratexias de cohesión textual oral.  

CCL 

LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae informacións concretas.  CCL 

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

CAA 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos de forma clara, 
recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente e 

semanticamente.  

CCL, CAA 

LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate tendo en conta o ton 

empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás opinións das demais persoas.  

CCL, CSC 

LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, 

a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos.  

CSIE 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e 

o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso.  

CD 

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

CAA 
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LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  CCL 

LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas dentro da aula, analizando e comparando as similitudes e as 

diferenzas entre discursos formais e espontáneos.  

CSC 

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

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

práctica oral.  

CCL 

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

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

fórmulas de saúdo e despedida.  

CCL, CSC 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir   

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o tipo de texto.  CCL 

LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu 
repertorio léxico.  

CCL 

LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e pona en relación co contexto.  CCEC 

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

CCL 

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

CMCCT 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas.  

CCL 

LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuais, esquemas, etc. 

CMCCT 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información integrando os coñecementos adquiridos 

nos seus discursos orais ou escritos.  

CD 

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

de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc.  

CD 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) 

e redacta borradores de escritura. 

CSIE 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais e ortográficas.  

CCL 

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

modelo. 

CCL 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 

imitando textos modelo.  

CCEC 
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LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais que poden 

aparecer nos textos.  

CMCCT, CD 

  

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento para 
corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.  

CCL 

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

CCL 

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

LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e connotativos no significado das palabras dentro dunha 

frase ou un texto oral ou escrito. 

CCL 

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

CCL 

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

CCEC 

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

CCEC 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais 

mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), e valora a súa función na organización do contido do texto. 

CCL 

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

LCLB3.7.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 

LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüística de Galicia. CSC 

LCLB3.9.1. Utiliza os coñecemen tos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 
CAA 

Bloque 4: Educación literaria   

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 

gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses.  

CCL 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando a 

relación entre diversas obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as épocas. 
CCEC 

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

diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade.  

CAA 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as.  CCL, CSC 
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LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a voz, apoiándose en elementos da comunicación non verbal 

e potenciando a expresividade verbal.  

CCL 

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do 

xénero, con intención lúdica e creativa.  

CCL, CCEC 

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

os seus propios sentimentos.  

CAA 

 

 

 

5. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS  

5.1. Obxectivos xerais da Educación Secundaria Obrigatoria.  

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, a 
educación secundaria obrigatoria debe contribuír a desenvolver no alumnado 
as capacidades que lles permitan:  

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e 
a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando 
os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

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

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

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

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

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura 
en distintas  

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

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

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
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galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no 
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 
apropiada.  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 
propia e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e sociedade 
galega ou a outras culturas do mundo.  

m) Coñecer e aceptar ofuncionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectando as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde corporais e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e a súa mellora.  

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 
que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 

 

 

 

5.2.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 2º ESO E CONTIDOS. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.TEMAS TRANSVERSAIS  

 

 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

h 

m 

B1.1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais en relación co 

ámbito de uso: ámbito persoal, 

educativo ou escolar, e social. 

Mínimos:Comprensión, interpretación e 

B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e valorar 

textos orais propios dos ámbitos 

persoal, educativo ou escolar, e 
social. 

LCLB1.1.1. Comprende o 
sentido global de textos orais 

propios do ámbito persoal, 

escolar/ educativo e social, 
identificando a estrutura, a 

información relevante e a 

intención comunicativa do/da 

CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

valoración de textos orais en relación co 

ámbito de uso. 
falante. 

LCLB1.1.2. Retén 
información relevante e extrae 

informacións concretas. 

CCL 

LCLB1.1.3. Segue e 

interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. 

CCL 

h 

m 

B1.2. Comprensión, interpretación e 

valoración de textos orais en relación 

coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 

textos argumentativos. Diálogo. 

Mínimos:Comprensión, interpretación e 

valoración de textos orais en relación 

coa súa finalidade. 

B1.2. Escoitar de xeito activo, 

comprender, interpretar e valorar 

textos orais de diferente tipo. 

LCLB1.2.1. Comprende o 

sentido global de textos orais de 

intención narrativa, descritiva, 
instrutiva, expositiva e 

argumentativa, identificando a 

información relevante, 
determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante, así 
como a súa estrutura e as 

estratexias de cohesión textual 

oral. 

CCL 

LCLB1.2.2. Retén 

información relevante e extrae 

informacións concretas. 

CCL     

LCLB1.2.3. Utiliza 
progresivamente os instrumentos 

adecuados para localizar o 

significado de palabras ou 
enunciados descoñecidos 

(demanda axuda, procura en 

dicionarios, lembra o contexto en 
que aparece, etc.). 

CAA     

LCLB1.2.4. Resume textos 

narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 
argumentativos de forma clara, 

recollendo as ideas principais e 

integrando a información en 
oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

CC

L 

CA

A 

    

h 

m 

B1.3. Escoita activa e cumprimento 

das normas básicas que favorecen a 

comunicación. 

Mínimos: Escoita e cumprimento das 
normas básicas que favorecen a 

comunicación. 

B1.3. Escoitar de xeito activo 

e comprender o sentido global de 

textos orais. 

LCLB1.3.1. Observa e 

analiza as intervencións 

particulares de cada participante 

nun debate tendo en conta o ton 
empregado, a linguaxe que se 

utiliza, o contido e o grao de 

respecto cara ás opinións das 
demais persoas. 

CCL 

CSC 

h B1.4. Coñecemento e uso 

progresivamente autónomo das 

estratexias necesarias para a produción 
e a avaliación de textos orais. Aspectos 

verbais e non verbais. 

Mínimos: Coñecemento e uso das 

estratexias necesarias para a produción 

B1.4. Comprender o sentido 

global de textos orais. 
LCLB1.4.1. Recoñece o 

proceso de produción de 

discursos orais valorando a 
claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos 
contidos. 

CSIE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

e a avaliación de textos orais. LCLB1.4.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non 

verbal e da xestión de tempos, e 

o emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de 

discurso. 

CD 

LCLB1.4.3. Recoñece os 
erros da produción oral propia e 

allea a partir da práctica habitual 

da avaliación e autoavaliación, e 
propón solucións para melloralas. 

CAA 

g 

h 

B1.5. Coñecemento, uso e 

aplicación das estratexias necesarias 

para falar en público: planificación do 
discurso, prácticas orais formais e 

informais, e avaliación progresiva. 

Mínimos:  Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias necesarias 

para falar en público. 

B1.5. Aprender a falar en 

público, en situacións formais e 

informais, de xeito individual ou 
en grupo. 

LCLB1.5.1. Realiza 

presentacións orais. 
CCL 

LCLB1.5.2. Realiza 

intervencións non planificadas 
dentro da aula, analizando e 

comparando as similitudes e as 

diferenzas entre discursos 
formais e espontáneos. 

CSC 

LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente palabras propias 
do nivel formal da lingua nas 

súas prácticas orais. 

CCL 

LCLB1.5.4. Pronuncia con 

corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da práctica 

oral. 

CCL     

a 

d 

g 

B1.6. Participación en debates, 
coloquios e conversas espontáneas 

respectando as normas básicas de 

interacción, intervención e cortesía que 
regulan estas prácticas orais. 

B1.7. Creación de textos orais e 
audiovisuais que reproduzan situacións 

reais ou imaxinarias de comunicación. 

Mínimos: Participación en debates, 
coloquios e conversas espontáneas 

respectando as normas básicas. 

B1.6. Participar e valorar a 
intervención en debates, 

coloquios e conversas 

espontáneas. 

LCLB1.6.1. Cínguese ao 
tema, non divaga e atende as 

instrucións do/da moderador/a en 

debates e coloquios. 

CSC 

LCLB1.6.2. Respecta as 

normas de cortesía que deben 

dirixir as conversas orais 
axustándose á quenda de palabra, 

respectando o espazo, 

xesticulando adecuadamente, 

escoitando activamente as 

demais persoas e usando 

fórmulas de saúdo e despedida. 

CCL 

CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

b 

h 

B2.1. Coñecemento e uso das 

técnicas e estratexias necesarias para a 
comprensión de textos escritos. 

Mínimos: Coñecemento das técnicas e 
estratexias necesarias para a 

comprensión de textos escritos. 

B2.1. Aplicar estratexias de 

lectura comprensiva e crítica de 
textos. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica 

diferentes estratexias de lectura 
en función do obxectivo e o tipo 

de texto. 

CCL 

LCLB2.1.2. Comprende o 
significado das palabras propias 

de nivel formal da lingua e 

incorpóraas ao seu repertorio 

CCL 
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léxico. 

LCLB2.1.3. Relaciona a 
información explícita e implícita 

dun texto, e pona en relación co 

contexto. 

CCEC 

LCLB2.1.4. Deduce a idea 
principal dun texto e recoñece as 

ideas secundarias, comprendendo 

as relacións que se establecen 
entre elas. 

CCL 

LCLB2.1.5. Fai inferencias e 

hipóteses sobre o sentido dunha 

frase ou dun texto que conteña 
diferentes matices semánticos e 

que favorezan a construción do 

significado global e a avaliación 
crítica. 

CMCCT 

b 

h 

l 

B2.2. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. Mínimos: Lectura e 

comprensión de textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

B2.2. Ler, comprender, 

interpretar e valorar textos en 
diferentes formatos e soportes. 

LCLB2.2.1. Localiza, 

relaciona e secuencia 
informacións explícitas e 

implícitas nun texto, e deduce 

informacións ou valoracións 
implícitas. 

CCL 

LCLB2.2.2. Interpreta, 

explica e deduce a información 
dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

CMCCT     

b 

e 

h 

B2.3. Utilización progresivamente 
autónoma da biblioteca escolar e das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación como fonte de obtención 
de información. Educación para o uso, o 

tratamento e a produción de 

información. 

Mínimos:Utilización da biblioteca 

escolar e das tecnoloxías da 
información e da comunicación como 

fonte de obtención de información. 

B2.3. Procurar e manexar 
información, na biblioteca e 

noutras fontes, en papel ou 

dixital, para integrala nun 
proceso de aprendizaxe continua. 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito 
autónomo diversas fontes de 

información integrando os 

coñecementos adquiridos nos 
seus discursos orais ou escritos. 

CD 

LCLB2.3.2. Coñece o 

funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de 

solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

CD 

g 

h 

B2.4. Coñecemento e uso das 

técnicas e as estratexias para a 

produción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 

organización da información, redacción 

e revisión do texto. A escritura como 
proceso. 

Mínimos: Coñecemento e uso das 
técnicas e as estratexias para a 

produción de textos escritos. 

B2.4. Aplicar 

progresivamente as estratexias 

necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e 

cohesionados. 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar os seus 

escritos (esquemas, árbores, 
mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

CSIE 

LCLB2.4.2. Escribe textos 

usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con 

claridade, enlazando enunciados 
en secuencias lineais 

cohesionadas e respectando as 

normas gramaticais e 
ortográficas. 

CCL 
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e 

h 

i 

l 

B2.5. Produción de textos escritos e 

audiovisuais relacionados co ámbito 
persoal, educativo ou escolar, e social. 

B2.6. Produción de textos escritos e 
audiovisuais narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos, e escritura de textos 
dialogados. 

Mínimos: Produción de textos escritos e 

audiovisuais narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

B2.5. Escribir textos en 

diferentes soportes e formatos, en 
relación co ámbito de uso. 

LCLB2.5.1. Escribe textos 

propios do ámbito persoal e 
familiar, escolar ou educativo e 

social, imitando textos modelo. 

CCL 

LCLB2.5.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. 

CCEC 

LCLB2.5.3. Realiza 

esquemas e mapas, e explica por 

escrito o significado dos 
elementos visuais que poden 

aparecer nos textos. 

CMCCT 

CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

b 

h 

B3.1. Recoñecemento, uso e 

explicación das categorías gramaticais: 
substantivo, adxectivo, determinante, 

pronome, verbo, adverbio, preposición, 

conxunción e interxección. 

B3.2. Coñecemento, uso e 

valoración das normas ortográficas e 

gramaticais, recoñecendo o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación 

eficaz. 

Mínimos: Recoñecemento, uso e 

explicación das categorías gramaticais e 

das normas ortográficas e gramaticais. 

B3.1. Aplicar os 

coñecementos sobre a lingua e as 
súas normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orais e escritos, e para a 
composición e a revisión 

progresivamente autónoma dos 

textos propios e alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e 

explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos, e utiliza 

este coñecemento para corrixir 

erros de concordancia en textos 
propios e alleos. 

CCL 

LCLB3.1.2. Recoñece e 

corrixe erros ortográficos e 

gramaticais en textos propios e 
alleos, aplicando os 

coñecementos adquiridos para 

mellorar a produción de textos 
nas súas producións orais, 

escritas e audiovisuais. 

CCL 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 

adecuadamente as formas verbais 
nas súas producións orais e 

escritas. 

CCL 

b 

h 

B3.3. Comprensión e interpretación 
dos compoñentes do significado das 

palabras: denotación e connotación. 

Mínimos:Comprensión e interpretación 

de denotación e connotación. 

B3.2. Comprender o 
significado das palabras en toda a 

súa extensión para recoñecer e 

diferenciar os usos obxectivos 
dos subxectivos. 

LCLB3.2.1. Diferencia os 
compoñentes denotativos e 

connotativos no significado das 

palabras dentro dunha frase ou un 
texto oral ou escrito. 

CCL 

h B3.4. Coñecemento reflexivo das 

relacións semánticas que se establecen 

entre as palabras. 

Mínimos: Coñecemento das relacións 

semánticas que se establecen entre as 
palabras. 

B3.3. Comprender e valorar 

as relacións de igualdade e de 

contrariedade que se establecen 
entre as palabras e o seu uso no 

discurso oral e escrito. 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa 

sinónimos e antónimos dunha 

palabra, e explica o seu uso 
concreto nunha frase ou nun 

texto oral ou escrito. 

CCL 

h 

n 

B3.5. Observación, reflexión e 

explicación dos cambios que afectan o 

significado das palabras: causas e 
mecanismos. Metáfora, metonimia, 

B3.4. Recoñecer os cambios 

de significado que afectan a 

palabra no texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú e 

LCLB3.4.1. Recoñece e 

explica o uso metafórico e 

metonímico das palabras nunha 
frase ou nun texto oral ou escrito. 

CCEC 
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palabras tabú e eufemismos. 

Mínimos:  Observación, reflexión e 

explicación de metáfora, metonimia, 

palabras tabú e eufemismos. 

eufemismos. LCLB3.4.2. Recoñece e 

explica os fenómenos contextuais 
que afectan o significado global 

das palabras: tabú e eufemismo. 

CCEC 

h B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais e 

dos principais mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticais como léxicos. 

Mínimos: Recoñecemento, uso e 

explicación dos conectores textuais. 

B3.5. Identificar os 
conectores textuais e os 

principais mecanismos de 

referencia interna presentes nos 
textos, recoñecendo a súa función 

na organización do contido do 

discurso. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e 
explica os conectores textuais (de 

adición, contraste e explicación) 

e os principais mecanismos de 
referencia interna, gramaticais 

(substitucións pronominais) e 

léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 

hiperónimos), e valora a súa 

función na organización do 
contido do texto. 

CCL 

a 

h 

B3.7. Recoñecemento, uso e 

explicación dos recursos de 

modalización en función da persoa que 
fala ou escribe. Expresión da 

obxectividade e a subxectividade a 

través das modalidades oracionais e as 
referencias internas ao emisor e ao 

receptor nos textos. 

Mínimos: Recoñecemento, uso e 

explicación dos recursos de 

modalización. 

B3.6. Identificar a intención 

comunicativa da persoa que fala 

ou escribe. 

LCLB3.6.1. Explica a 

diferenza significativa que 

implica o uso dos tempos e 
modos verbais. 

CCL 

i 

l 

B3.8. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensións sobre libros 

e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

Mínimos: Participación en proxectos 
nos que se utilicen varias linguas 

B3.7. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro 
docente, e relacionados cos 

elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

LCLB3.7.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

CCL 

a 

h 

i 

ñ 

o 

B3.9. Recoñecemento da 

diversidade lingüística propia do ámbito 

persoal, social e mediático. 

Mínimos: Recoñecemento da 

diversidade lingüística. 

B3.8. Recoñecer e valorar a 

diversidade lingüística, con 

especial atención á realidade 

galega. 

LCLB3.8.1. Coñece e valora 

a diversidade lingüística de 

Galicia. 

CSC 

g 

h 

B3.10. Identificación e progresiva 

utilización dos coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

Mínimos:Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver unha 

B3.9. Reflexionar sobre o 

sistema e as normas de uso das 

linguas, mediante a comparación 
e a transformación de textos, 

enunciados e palabras, e utilizar 

estes coñecementos para 
solucionar problemas de 

comprensión e para a produción 

LCLB3.9.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a 
comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera das 

CAA 
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competencia comunicativa integrada. de textos. outras. 

 Bloque 4. Educación literaria  

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil, como fonte de pracer, 

de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus propios 

gustos e intereses literarios, e a súa 

autonomía de lectura. 

Mínimos: Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de 
enriquecemento persoal. 

B4.1. Ler fragmentos ou 

obras da literatura española e 
universal de todos os tempos e da 

literatura xuvenil, próximas aos 

propios gustos e ás afeccións, 
amosando interese pola lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende 

cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás súas 

afeccións e aos seus intereses. 

CCL 

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 
literatura xuvenil como fonte de pracer, 

de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus propios 

gustos e intereses literarios, e a súa 

autonomía de lectura. 

Mínimos: Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de 
enriquecemento persoal. 

B4.2. Promover a reflexión 

sobre a conexión entre a literatura 
e o resto das artes (música, 

pintura, cine, etc.), como 

expresión do sentimento humano, 
analizando e interrelacionando 

obras literarias, musicais, 

arquitectónicas, etc. personaxes e 
temas de todas as épocas. 

LCLB4.2.1. Desenvolve 

progresivamente a capacidade de 
reflexión observando, analizando 

e explicando a relación entre 

diversas manifestacións artísticas 
de todas as épocas (música, 

pintura, cine, etc.). 

CCEC 

LCLB4.2.2. Recoñece e 

comenta o mantemento ou a 

evolución de personaxes-tipo, 

temas e formas ao longo de 

diversos períodos histórico-
literarios ata a actualidade. 

CAA 

h 

l 

n 

c 

B4.1. Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de pracer, 
de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios 
gustos e intereses literarios, e a súa 

autonomía de lectura. 

Mínimos: Lectura libre de obras da 

literatura española e universal, e da 

literatura xuvenil, como fonte de 

enriquecemento persoal. 

B4.3. Fomentar o gusto e o 

hábito pola lectura en todas as 

súas vertentes: como fonte de 
acceso ao coñecemento e como 

instrumento de lecer e diversión 

que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou 

imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos 

libros e comparte as súas 

impresións cos/coas 
compañeiros/as. 

CCL 

CSC 

LCLB4.3.2. Le en voz alta 
modulando, adecuando a voz, 

apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e 
potenciando a expresividade 

verbal. 

CCL 

h 

l 

n 

B4.2. Redacción de textos de 

intención literaria a partir da lectura de 

textos, utilizando as convencións 
formais do xénero e con intención 

lúdica e creativa. 

Mínimos: Redacción de textos de 
intención literaria a partir da lectura de 

textos, utilizando as convencións 
formais do xénero. 

B4.4. Redactar textos persoais 

de intención literaria seguindo as 

convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

LCLB4.4.1. Redacta textos 

persoais de intención literaria a 

partir de modelos dados seguindo 
as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

CCL 

CCEC 

LCLB4.4.2. Desenvolve o 

gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación 

capaz de analizar e regular os 
seus propios sentimentos. 

CAA 
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LECTURAS:  

1ª AVALIACIÓN: Donde los árboles cantan de Laura Gallego. 

2ª AVALIACIÓN: Las pelirrojas traen mala suerte de Manuel L. Alonso. 

3ª AVALIACIÓN: La rosa de los vientos. Antología poética. Ed. Vicens Vives. 

 

5.3. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Os temas transversais iranse incorporando de maneira equilibrada nos distintos 
cursos da ESO, fundamentalmente a través de textos (orais, escritos ou multimedia). 
Os temas transversais que se inclúen na lexislación vixente son: educación para a 
convivencia, educación para a saúde, educación para a paz, educación do 
consumidor, educación non sexista, educación ambiental e educación vial. Os temas 
transversais serán abordados fundamentalmente a través das lecturas, debates e 
actividades complementarias. 

A práctica educativa ten que estar encamiñada a que o alumnado sexa máis xusto e 
solidario, sexa máis democrático e aprenda a vivir cos demais. Ademais, a nosa 
mocidade vive nun contexto que está en constante evolución e ensinarlle a admitir 
este feito como normal e darlle ferramentas para poder acceder a el sen complexos e 
con autonomía é unha garantía de calidade de vida futura e presente. Así, na 
Educación Secundaria Obrigatoria, como en todo o sistema educativo en xeral , 
educar para a vida e para a convivencia é un dos obxectivos base; de maneira que 
fomentar a educación en valores é un compromiso social que debe de abordarse 
simultaneamente en todo o proceso de ensino-aprendizaxe. Existen unha serie de 
valores socialmente considerados como positivos que se busca que o sistema 
educativo reforce: a tolerancia, a autonomía, a solidariedade, a responsabilidade, o 
compromiso, a xustiza e o respecto á diversidade e á pluralidade das persoas son en 
gran medida os máis destacados. Deste modo, mentres prácticas como o sexismo, o 
racismo, a homofobia ou o clasismo (cultural-intelectual, económico, físico, etc.) se 
manteñen aínda na nosa sociedade, estas deben desbotarse dos centros educativos. 
É evidente que nos institutos, como microcosmos reprodutores da comunidade xeral, 
tamén se encontran aínda estes valores negativos entre o alumnado, pero un dos 
obxectivos deberá consistir en facerlles entender o ilóxico destas marcas de poder e 
abuso, e o conveniente que é a súa erradicación. Atenderase de xeito especial á 
prevención contra a violencia de xénero e da violencia contra as persoas con 
discapacidade . A lectura de textos e o emprego de audiovisuais que provoquen o 
debate serán recursos que se empreguen con asiduidade para abordar estes contido, 
así como a análise da prensa e a publicidade. É un feito que o exemplo é o mellor 
modo de transmitir os valores adecuados para conseguir unha mocidade equilibrada e 
máis xusta que se transforme en persoas adultas que superaron eses prexuízos. A 
exclusión da linguaxe sexista é tamén outra das apostas. Optamos por facer un uso 
equiparado do feminino, do masculino ou de colectivos neutros con sentido xenérico, 
de maneira que se evita reducir esta opción exclusivamente ao xénero masculino.. 
Tamén se trata de evitar fraseoloxía ou expresións comúns que, aínda que sexan 
tradicionais ou habituais, reproducen un mundo de percepcións que non corresponde 
co ideal de hoxe. Desta maneira, nas lecturas introdutorias a cada unha das unidades 
didácticas, nos fragmentos literarios e nos libros propostos, trabállanse valores moi 
diversos. 
 
Por outra banda, os manuais utilizados pretenden ser unha ferramenta útil para que o 
alumnado aprenda a ser empático e responsable. A empatía refórzase a través de 
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diferentes actividades prácticas polas que o estudante e a estudante debe asumir o rol 
doutro ou doutros que poidan desenvolver un papel social diferente do deles. A 
reflexión e a análise seméllannos a mellor ferramenta para que o alumnado supere os 
prexuízos e entenda os seus efectos negativos a través dunha experiencia non 
violenta persoal. A aceptación da responsabilidade e do valor polo traballo é unha 
necesidade básica para garantir o éxito do alumnado nun mundo cada vez máis 
competitivo 

 

 

 

6.CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

 

2º ESO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN  

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CCCC TEMPORALIZACIÓN 

Bloque I: Comunicación oral. Escoitar 

e falar 
   1ª AV. 2ª AV. 3ª AV. 

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global 
de textos orais propios do ámbito 

persoal, escolar/ educativo e social, 

identificando a estrutura, a información 
relevante e a intención comunicativa 

do/da falante. 

Comprende aceptablemente o sentido 
global de textos orais propios do 

ámbito persoal, escolar/ educativo e 

social, identificando a estrutura, a 
información relevante e a intención 

comunicativa do/da falante. 

P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita de 

comprensión de textos orais 

con preguntas test, preguntas 
de resposta breve. 
I5-  Realización de resumos ou 

esquemas. 

CCL X X X 

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

Retén case sempre información 
relevante e extrae informacións 

concreta. 

P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita de 

comprensión de textos orais 

con preguntas test, preguntas 

de resposta breve. 
I5-  Realización de resumos ou 

esquemas. 

CCL X X X 

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

dada. 

B1.1.3. Segue e interpreta algunhas 
instrucións orais respectando 

minimamente a xerarquía dada. 

P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita de 

comprensión de textos orais 

con preguntas test, preguntas 
de resposta breve. 
I5-  Realización de resumos ou 

esquemas. 

CCL X X X 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global 
de textos orais de intención narrativa, 

descritiva, instrutiva, expositiva e 

argumentativa, identificando a 
información relevante, determinando o 

tema e recoñecendo a intención 

LCLB1.2.1. Comprende en xeral o 
sentido global de textos orais de 

intención narrativa, descritiva, 

instrutiva, expositiva e argumentativa, 
identificando case toda a información 

relevante, determinando o tema e 

P1- Observación sistemática 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 

CCL X X X 
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comunicativa do/da falante, así como a 

súa estrutura e as estratexias de cohesión 
textual oral. 

recoñecendo a intención comunicativa 

do/da falante, así como a súa estrutura 
e algunhas estratexias de cohesión 

textual oral. 

I1- Proba escrita de 

comprensión de textos orais 
con preguntas test, preguntas 

de resposta breve. 
I5-  Realización de resumos ou 
esquemas. 

LCLB1.2.2. Retén información relevante 

e extrae informacións concretas. 

LCLB1.2.2. Retén algunha 

información relevante e extrae 

informacións concretas. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita de 

comprensión de textos orais 
con preguntas test, preguntas 

de resposta breve. 
I5-  Realización de resumos ou 
esquemas. 

CCL X X X 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os 

instrumentos adecuados para localizar o 

significado de palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda axuda, procura 

en dicionarios, lembra o contexto en que 

aparece, etc.). 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente 

os instrumentos adecuados para 

localizar o significado de palabras ou 

enunciados descoñecidos (demanda 

axuda, procura en dicionarios, lembra 

o contexto en que aparece, etc.). 

P1- Observación sistemática 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CAA X X X 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos de forma clara, 
recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións 

que se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos sinxelos de forma 
clara, recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións 

que se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I1 Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I5-  Realización de resumos ou 

esquemas. 

CCL, 
CAA 

X X X 

LCLB1.3.1. Observa e analiza as 

intervencións particulares de cada 

participante nun debate tendo en conta o 
ton empregado, a linguaxe que se utiliza, 

o contido e o grao de respecto cara ás 

opinións das demais persoas. 

LCLB1.3.1. Observa e analiza a nivel 

básico as intervencións particulares de 

cada participante nun debate tendo en 
conta o ton empregado, a linguaxe que 

se utiliza, o contido e o grao de 

respecto cara ás opinións das demais 
persoas. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación. 
I1- RÚBRICA I (Debates) 

CCL, 

CSC 

X   

LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de 

produción de discursos orais valorando a 

claridade expositiva, a adecuación, a 
coherencia do discurso e a cohesión dos 

contidos. 

LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de 

produción de discursos orais valorando 

minimamente a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e 

a cohesión dos contidos. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P4- Probas específicas 
I4-  Exposición dun tema. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II (Exposición 

oral) 

CSIE  X  

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos, da linguaxe non 
verbal e da xestión de tempos, e o 

emprego de axudas audiovisuais en 

calquera tipo de discurso. 

LCLB1.4.2. Recoñece sucintamente a 

importancia dos aspectos prosódicos, 
da linguaxe non verbal e da xestión de 

tempos, e o emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo de 

discurso. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P4- Probas específicas 
I4-  Exposición dun tema. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II (Exposición 
oral) 

CD  X  

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da 

produción oral propia e allea a partir da 

práctica habitual da avalia ción e 
autoavaliación, e propón solucións para 

melloralas. 

LCLB1.4.3. Recoñece algúns erros da 

produción oral propia e allea a partir da 

práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón algunhas 

solucións para melloralas. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P4- Probas específicas 
I4-  Exposición oral dun tema. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II (Exposición 

oral) 

CAA  X  

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. LCLB1.5.1. Realiza presentacións 

orais breves. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: 

presentacións, debates. 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II (Exposición 

oral) 

CCL X X X 
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LCLB1.5.2. Realiza intervencións non 

planificadas dentro da aula, analizando e 
comparando as similitudes e as 

diferenzas entre discursos formais e 

espontáneos. 

LCLB1.5.2. Realiza algunhas 

intervencións non planificadas dentro 
da aula, analizando e comparando 

basicamente as similitudes e as 

diferenzas entre discursos formais e 
espontáneos. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 

CSC X X X 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias do nivel formal da 

lingua nas súas prácticas orais. 

LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente algunhas palabras 

propias do nivel formal da lingua nas 
súas prácticas orais. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 

CCL X X X 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e 

claridade, modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da práctica oral. 

LCLB1.5.4. Pronuncia con certa 

corrección e claridade, modulando e 

adaptando algo a súa mensaxe á 
finalidade da práctica oral. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: 
presentacións, debates. 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación. 
I1- RÚBRICAI, II (Debate, 

Exposición oral) 

CCL X X X 

LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non 
divaga e atende as instrucións do/da 

moderador/a en debates e coloquios. 

LCLB1.6.1. Cínguese algo ao tema, 
non divaga e atende algunhas 

instrucións do/da moderador/a en 

debates e coloquios. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I3- Producións orais: debates. 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación. 
I1- RÚBRICA I (Debate) 

CSC X   

LCLB1.6.2. Respecta as normas de 

cortesía que deben dirixir as conversas 
orais axustándose á quenda de palabra, 

respectando o espazo, xesticulando 

adecuadamente, escoitando activamente 
as demais persoas e usando fórmulas de 

saúdo e despedida. 

LCLB1.6.2. Respecta minimamente as 

normas de cortesía que deben dirixir as 
conversas orais axustándose polo xeral 

á quenda de palabra, xesticulando 

adecuadamente, escoitando as demais 
persoas e usando fórmulas básicas de 

saúdo e despedida. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: 
presentacións, debates. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación. 
I1- RÚBRICAI, II (Debate, 

Exposición oral) 

CCl, 

CSC 
X X X 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e 

escribir  

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes 
estratexias de lectura en función do 

obxectivo e o tipo de texto. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica algunhas 
estratexias de lectura en función do 

obxectivo e o tipo de texto. 

P4- Probas específicas 
I1- Proba escrita/oral de resposta 

breve ou aberta sobre obras de 

lectura ou fragmentos en exames 

CSC X X X 

LCLB2.1.2. Comprende o significado 
das palabras propias de nivel formal da 

lingua e incorpóraas ao seu repertorio 

léxico. 

LCLB2.1.2. Comprende o significado 
dalgunhas palabras propias de nivel 

formal da lingua e incorpóraas ao seu 

repertorio léxico. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB2.1.3. Relaciona a información 

explícita e implícita dun texto, e pona en 

relación co contexto.  

LCLB2.1.3. Relaciona a meirande 

parte da información explícita e 

implícita dun texto, e pona en relación 

co contexto.  

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC  X X 

LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun 

texto e recoñece as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións que se 

establecen entre elas. 

LCLB2.1.4. Deduce a idea principal 

dun texto e recoñece algunhas ideas 

secundarias, comprendendo as 

relacións que se establecen entre elas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 
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LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses 

sobre o sentido dunha frase ou dun texto 

que conteña diferentes matices 

semánticos e que favorezan a 

construción do significado global e a 

avaliación crítica.  

LCLB2.1.5. Fai algunha inferencia 

e/ou hipótese sobre o sentido dunha 

frase ou dun texto que conteña 

diferentes matices semánticos e que 

favorezan a construción do significado 

global e a avaliación crítica.  

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CMC

CT 

 X X 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e 

secuencia informacións explícitas e 

implícitas nun texto, e deduce 

informacións ou valoracións implícitas. 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e 

secuencia a información explícita máis 

relevante nun texto, e deduce algunhas 

informacións ou valoracións 

implícitas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  X X 

LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce 

a información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

LCLB2.2.2. Interpreta, explica e 

deduce a información básica dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuais, esquemas, etc. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exame 
I3- Traballo de prensa e 

publicidade 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CMC

CT 

  X 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo 

diversas fontes de información 

integrando os coñecementos adquiridos 

nos seus discursos orais ou escritos. 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito cada vez 

máis autónomo diversas fontes de 

información integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
I3- Exposición oral 
I4- Investigación 
P4- Probas específicas 
I1 -Exame 
I3- Traballo de prensa e 

publicidade 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CD  X X 

LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de 

bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autonomamente libros, vídeos, etc. 

LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento 

básico de bibliotecas (escolares, locais, 

etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz 

de solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CD X X X 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais 

etc.) e redacta borradores de escritura. 

LCLB2.4.1. Aplica progresivamente 

técnicas diversas para planificar os 

seus escritos (esquemas, árbores, 

mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSIE X X X 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o 

rexistro adecuado, organizando as ideas 
con claridade, enlazando enunciados en 

secuencias lineais cohesionadas e 

respectando as normas gramaticais e 
ortográficas. 

LCLB2.4.2. Escribe textos básicos 

usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, 

enlazando enunciados en secuencias 

lineais minimamente cohesionadas e 
respectando algo as normas 

gramaticais e ortográficas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios do 

ámbito persoal e familiar, escolar ou 

educativo e social, imitando textos 

modelo. 

LCLB2.5.1. Escribe textos sinxelos 

propios do ámbito persoal e familiar, 

escolar ou educativo e social, imitando 

textos modelo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 

CCL X X X 
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autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, 

descritivos e instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, imitando 

textos modelo.  

LCLB2.5.2. Escribe textos básicos 

narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e 

dialogados, imitando textos modelo.  

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC X X X 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, 

e explica por escrito o significado dos 

elementos visuais que poden aparecer 

nos textos. 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas 

sinxelos, e explica por escrito o 

significado dalgúns elementos visuais 

que poden aparecer nos textos. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
I4- Investigación 
P4- Probas específicas 
I1 -Exame 
I3- Traballo de prensa e 

publicidade 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CMC
CT 

CD 

  X 

 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

Recoñece e explica algún uso das categorías 

gramaticais nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I3- RÚBRICA III: Corrección 

de erros 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros 

ortográficos e gramaticais en textos propios e 

alleos, aplicando os coñecementos adquiridos 

para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

Recoñece e corrixe algúns erros ortográficos e 

gramaticais en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos adquiridos para 

mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I3- RÚBRICA III: Corrección 

de erros 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as 

formas verbais nas súas producións orais e 

escritas. 

Coñece e utiliza progresivamente as formas 

verbais nas súas producións orais e escritas. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes 

denotativos e connotativos no significado das 

palabras dentro dunha frase ou un texto oral ou 

Diferencia os compoñentes denotativos e 

connotativos no significado dalgunhas palabras 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
CCL X X X 
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escrito. dentro dunha frase ou un texto oral ou escrito. I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e 

antónimos dunha palabra, e explica o seu uso 

concreto nunha frase ou nun texto oral ou 

escrito. 

Recoñece e usa algúns sinónimos e antónimos 

dunha palabra, e explica o seu uso concreto 

nunha frase ou nun texto oral ou escrito. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  X  

LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso 

metafórico e metonímico das palabras nunha 

frase ou nun texto oral ou escrito. 

Recoñece e explica o uso metafórico e 

metonímico dalgunhas palabras nunha frase ou 

nun texto oral ou escrito. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC  X  

LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos 

contextuais que afectan o significado global 

das palabras: tabú e eufemismo. 

.Recoñece e explica algúns fenómenos 

contextuais que afectan o significado global 

das palabras: tabú e eufemismo. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC   X 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os 

conectores textuais (de adición, contraste e 

explicación) e os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), e valora a 

súa función na organización do contido do 

texto. 

Recoñece, usa e explica algúns conectores 

textuais (de adición, contraste e explicación) e 

algúns dos principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), e valora a 

súa función na organización do contido do 

texto. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X   

LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa 

que implica o uso dos tempos e modos verbais. 

Explica algunhas diferenzas significativas que 

implica o uso dos tempos e modos verbais. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X   

LCLB3.7.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos 

ou valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

Participa, dalgún modo, en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos 

ou valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I3- Presentacións 
I4- Investigacións 
I5- Simulacións e 

dramatizacións 
P4- Probas específicas 
I6- Interpretación de textos 

publicitarios 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I5- RÚBRICA V: 

Dramatización 

CCL   X 

LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade 

lingüística de Galicia. 

Coñece, grosso modo,e valora a diversidade 

lingüística de Galicia. 
P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC  X  

LCLB3.9.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 

para solucionar problemas de comprensión e 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1, I2- Exames 

CAA X X X 



 55 

para a produción de textos. de textos sinxelos. P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

Bloque 4: Educación literaria 
 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e 

aos seus intereses. 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias sinxelas próximas 

aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus 

intereses. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba de lectura 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL X X X 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 

capacidade de reflexión observando, 

analizando e explicando a relación entre 

diversas obras literarias, musicais, 

arquitectónicas, etc. personaxes e temas de 

todas as épocas. 

Desenvolve progresivamente a capacidade de 

reflexión observando, analizando e explicando 

a relación entre diversas obras literarias, 

musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e 

temas de todas as épocas. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba de lectura 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC X X X 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o 

mantemento ou a evolución de personaxes-

tipo, temas e formas ao longo de diversos 

períodos histórico-literarios ata a actualidade. 

Recoñece e comenta o mantemento ou a 

evolución dalgúns personaxes-tipo, certos 

temas e formas ao longo de diversos períodos 

histórico-literarios ata a actualidade. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1- Proba de lectura 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA X X X 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e 

comparte as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

Fala na clase dos libros e comparte as súas 

impresións cos/coas compañeiros/as. 
P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: 

recensións, debates... 

CCL, CSC X X X 

LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, 

adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

Le en voz alta modulando, adecuando a voz, 

apoiándose en elementos da comunicación non 

verbal e potenciando a expresividade verbal. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Producións orais: recitais, 

lecturas dramatizadas 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I4- RÚBRICA IV, V: Recitado, 

Dramatización 

CCL X X X 

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de 

intención literaria a partir de modelos dados 

seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

Redacta algún texto persoal de intención 

literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero, con intención lúdica e 

creativa. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I2- Textos escritos: Narración 

(1º AV.), poema (2º AV.), texto 
dramático (3º AV.) 
P4- Probas específicas 
I4- Traballo de tipoloxía 
textual: EXAME 

CCL, 

CCEC 
X X X 

LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

Desenvolve o gusto pola escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar 

e regular os seus propios sentimentos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I2- Textos escritos: Narración 
(1º AV.), poema (2º AV.), texto 

dramático (3º AV.) 
P4- Probas específicas 
I4- Traballo de tipoloxía 

textual: EXAME 

CAA X X X 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 

 I1- Lista de control 

 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 
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 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (comentarios, narracións, descricións, 
argumentacións...) 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...) 

 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 

 I1- Diálogo 

 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 

 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 

 

 

7.  MATERIAIS E RECURSOS 

- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 
7.1. Recursos e materiais didácticos utilizados polo profesor: 

Programacións didáctica do departamento. 

Libros e guías do profesor. 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Información accesible a través de internet, en páxinas de organismos oficiais, en 

páxinas comerciais, en diferentes foros de ensino, etc. 

Documentación persoal, coleccións de actividades e proxectos, etc. 

Libros de diferentes autores literarios e épocas. 

Material audiovisual. 

  

7.2. Recursos e materiais didácticos utilizados polos alumnos: 

  

O caderno da materia. 

Coleccións de apuntes, exercicios e actividades preparadas polos profesores. 

Libro de texto da Editorial SANTILLANA. 

Libros de lectura. Proporanse un listado variado de libros de lectura de carácter 
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obrigatorio e outros de carácter voluntario que abarquen diferentes xéneros 

literarios e diferentes realidades.  

Selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos 

léxicos, de diferentes usos da lingua, de comprensión e estruturación de 

diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios 

de textos literarios. 

Os libros e publicacións da biblioteca do centro. 

Aula virtual: recursos didácticos en rede e multimedia. 

Guías de lectura. 

Diferentes noticias de xornais impresos e dixitais, espacios de TV e publicidade. 

7.3. Metodoloxía 

 

Defendemos unha metodoloxía activa que potencie a aprendizaxe significativa 

fomentando a participación activa do alumnado, individual e en grupo, e ensinándolle a 

participar na adquisición de coñecementos. Procuraremos a motivación do alumno ou 

alumna adaptando os contidos á súa realidade máis próxima. Neste senso, cómpre 

salientar a necesidade de reforzar o uso e valorización da lingua galega, prestándolle 

unha atención especial á oralidade e á sociolingüística. A aprehensión das formas, 

estruturas e regras realizarase mediante a reflexión e indución sobre os usos 

contextualizados, polo que a unidade lingüística fundamental ha de ser o discurso. As 

propiedades textuais convértense así nun dos piares do bloque de funcionamento da 

lingua. Esta concepción implica unha sistematización progresiva ao longo da etapa do 

funcionamento da lingua, co asentamento dunha metalinguaxe axustada e o 

profundamento gradual na reflexión sobre discursos cada vez máis complexos. É 

primordial a detección de carencias, erros e ideas previas como punto de partida no 

proceso de ensino, para que o profesor active eses coñecementos e faga unha reflexión 

sobre aqueles aspectos que se deben modificar ou nos que se ten que profundar. Os 

temas tratados deben presentarse sempre en relación ós intereses e capacidades do 

alumnado, procurando a motivación. Atenderanse os contidos máis funcionais para a 

vida, é dicir, aqueles relacionados co uso axeitado da lingua oral e escrita, así como os 

relacionados coa comprensión, análise e crítica de diversos tipos de texto xerados na 

nosa vida diaria. En todos os cursos, as redaccións e a lectura e comprensión de textos 

formarán parte do traballo habitual do alumnado. Partiremos do texto (oral ou escrito) 

como a unidade comunicativa fundamental, traballando dende el as destrezas básicas e a 

elaboración dun xuízo razoado, persoal e crítico. Potenciaremos a procura de 

información en diferentes fontes, así como a súa elaboración en distintos soportes. 

Trataranse de integrar, na medida do posible, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, fomentando o interese pola lectura. Propiciaremos traballos de 

investigación individuais e en grupo, dirixidos pola profesora, que serán expostos na 

aula (anual) 

 

8. AVALIACIÓN 

 

 A avaliación será continua, formativa e integradora. No proceso de avaliación 

continua, cando o progreso dun alumno/a non sexa o adecuado, estableceremos medidas 
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de reforzo, que se adoptarán en canto se detecten dificultades, procurando así a mellora 

do proceso de aprendizaxe. 

Realizaranse ao longo do curso unha avaliación inicial, tres avaliacións trimestrais-

ordinarias coas súas correspondentes cualificacións, coincidindo cos momentos fixados 

pola xefatura de estudos, habitualmente coincidindo coa fin de cada trimestre natural. 

Isto supoñerá a revisión e avaliación tamén do proceso de ensinoaprendizaxe e 

conseguintemente a elaboración de propostas de mellora. Por último, unha avaliación 

extraordinaria no mes de setembro. 

 

8. 1. AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, 

co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes competencias clave. Polo tanto, esta 

avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun 

conxunto de tarefas conducentes a proporcionar unha visión ou máis completa posible 

das fortalezas e debilidades dos alumnos. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os 

obxectivos marcados para a mesma materia no final da ESO, salvo no caso de alumnado 

con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 

Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con 

dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos 

seguintes: 

Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e 

interpretación de textos variados. 

Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa 

interacción co profesor e cos compañeiros. 

Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de 

investigación ou comentario de texto. 

Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse 

algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

 

A. Medidas colectivas: 

Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades 

detectadas nos alumnos. 

Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar 

debilidades detectadas na avaliación inicial. 

Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de 

adecuala ás necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 
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Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as 

competencias clave nas que ten acadado un nivel inferior ao dos compañeiros. 

Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, 

con actividades e outro material didáctico, aproveitando as posibilidades do 

teleensino para a realización de titorías a distancia. 

Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das 

primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar pautas de traballo para corrixir 

as carencias detectadas. 

 

 8.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Criterios de avaliación 2º ESO 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de textos orais. 

B1.4. Comprender o sentido global de textos orais. 

B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou en grupo. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 

B2.3. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

B2.4. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e para a 

composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos. 

B3.2. Comprender o significado das palabras en toda a súa extensión para recoñecer e diferenciar os usos obxectivos dos subxectivos. 

B3.3. Comprender e valorar as relacións de igualdade e de contrariedade que se establecen entre as palabras e o seu uso no discurso oral e escrito. 

B3.4. Recoñecer os cambios de significado que afectan a palabra no texto: metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos. 

B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na 

organización do contido do discurso. 

B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 

 B3.7. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
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Criterios de avaliación 2º ESO 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 

afeccións, amosando interese pola lectura. 

lingüísticos ou culturais. 

B3.8. Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade galega 

B3.9. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e palabras, e 

utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 

afeccións, amosando interese pola lectura. 

B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do sentimento 

humano, analizando e interrelacionando obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as épocas. 

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como instrumento de lecer e 

diversión que permite explorar mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

 

 

 

 

8.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

2º ESO 

 

Estándares dos bloques de 

contidos 

PROCEDEMENTO/ 

Instrumento 

% na nota das 

avaliacións 

ESCOITAR: LCLB1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3. 

Proba escrita de comprensión 

oral e rexistro cuantitativo. 

Observación e rexistro 

cualitativo 

10% 

FALAR: 1.4.1., 1.5.1. Observación e rúbrica de 

expresión oral.:  
10% 

LER: 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. 

Inclúe os libros de lectura obrigatoria. 

Proba escrita de comprensión 

lectora e rexistro cuantitativo. 

Observación e rexistro 

cualitativo. 
 

20% 

ESCRIBIR:2.3.1., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. Producións textuais 

individuais e rúbrica. 

Produción textos nos exames 
 

20% 

COÑECEMENTO DA LINGUA: 3.1.1., 3.1.2., 
3.1.3., 3.2.1., 3.3.1., 3.4.1., 3.5.1., 3.6.1., 3.7.1. 

 Exames e rexistro 

cuantitativo das notas. 
 

20% 

EDUCACIÓN LITERARIA: 4.1.1., 4.2.2., 4.3.2. Exames e probas de lectura 

Traballos individuais ou en grupo 
20% 
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Ademais o alumnado poderá ler dous libros optativos por avaliación cos que poderá acadar un punto a maiores 

como máximo. 
 

 

8.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 

 Para que a avaliación sexa efectiva, o alumnado debe recibir pautas claras sobre 

como se vai 

avaliar. O resultado da aplicación dos criterios e instrumentos de avaliación expresarase, 

en cada un dos trimestres e ao rematar o curso mediante unha escala de cualificación (de 

un a dez) que terá como referente os estándares descritos previamente e que estará de 

acordo coas seguintes normas de cualificación: 

1. A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a través dos 

procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer información 

relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos obxectivos xerais que 

serven de referente para todas as áreas da ESO e BACH. Para iso na ESO valoraranse os 

estándares seguindo o baremo aprobado polo Departamento 

en setembro de 2016. 

2. En ESO, en todas as probas e traballos escritos se valorará a expresión escrita até 2 

puntos por estes aspectos: presentación adecuada, precisión terminolóxica, uso correcto 

dos procedementos de coherencia e cohesión (conectores apropiados, puntuación…) e 

corrección ortográfica.  

3. As correccións que realice o profesor/a sobre as tarefas, exercicios e traballos dos 

alumnos/as serán coñecidas por estes sempre que sexa posible; para isto o profesor/a 

mostrará os exercicios unha vez corrixidos. Esta norma considérase de obrigado 

cumprimento no caso das probas obxectivas. 

 En ESO, malia o carácter continuo da materia, farase, co fin de facilitarlle a 

tarefa de estudo ao alumnado, unha RECUPERACIÓN da 1ª e 2ª avaliacións 

ao comezo do seguinte trimestre e da 3ª na última semana do curso, mediante 

realización dunha proba obxectiva que incluirá preguntas relativas aos contidos 

tratados no trimestre anterior, pero dado que non hai tempo para facer probas de 

expresión oral, o baremo de cualificación do exame será o seguinte, o mesmo ca 

na CONVOCATORIA DE SETEMBRO(aprobado en reunión de Dpto. en 

setembro de 2016): 

 

Estándares                                                 1º ESO-2º ESO                      3º ESO-4ºESO 

Compresión e expresión escrita 50% 30% 

Coñecemento da lingua  30% 30% 

Educación literaria 20% 40% 

 

 

 

5.A decisión sobre a promoción do alumnado na materia farase atendendo ao logro dos 

estándares de aprendizaxe básicos (xa sinalados en cada curso) e ao grao de adquisición 

das competencias correspondentes. Cando un alumno/a obteña, tras a ponderación de 

todos os procedementos de avaliación realizados, unha cualificación igual ou superior a 

5 considerarase aprobado e promocionará , e se a nota é inferior a 5 considerarase 



 62 

suspenso e non promocionará. A nota final da avaliación ordinaria de xuño farase en 

función da seguinte porcentaxe: 

1. 1ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

2. 2ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

3. 3ª AVALIACIÓN: 40% DA NOTA 

 

 

Para a Promoción na nosa área, cumprirá ter en conta o que recolle a LOMCE a 

respecto da ESO: os alumnos promocionarán de curso cando superaran todas as áreas 

cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas como máximo, e repetirán curso cando 

teñan avaliación negativa en 3 ou máis áreas ou en dúas que sexan 

simultaneamente Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura e 

máis Matemáticas, salvo que, excepcionalmente, o equipo docente considere que o 

alumno pode seguir con éxito o curso seguinte, ten boas perspectivas de recuperación e 

a promoción beneficiará a súa evolución académica e se lle apliquen as medidas de 

atención educativa propostas no consello orientador. 

Tamén indica que, de forma excepcional, se poderá autorizar a promoción dun alumno 

con 3 áreas suspensas, pero para iso dúas desas materias non poden ser simultaneamente 

Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas. 

 

8.5. SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

 

8.5.1. Programa de recuperación. 

Da propia materia durante o curso. 

 Se algún alumno ou alumna presenta dificultades no proceso de aprendizaxe 

durante o curso, a profesora levará a cabo un programa de recuperación destinado a 

mellorar e reforzar aqueles coñecementos ou procedementos onde detecta a dificultade. 

  Así, faranse as seguintes actividades: 

 Traballos específicos e personalizados para reforzar os contidos onde se 

presentan dificultades.  

 Explicacións teóricas para ese alumnado en horas fóra de clase.  

 Traballo en coordinación co departamento de orientación.  

  Como os contidos de lingua son de carácter progresivo, non será necesario 

programar probas obxectivas para dar conta de obxectivos anteriores que non se 

conseguiran. En calquera caso, a profesora do curso pode decidir de maneira 

excepcional repetir probas obxectivas nas que non se acadaran os obxectivos. 

Da materia pendente doutros cursos. 

  

 Cada profesora encargárase de avaliar o alumnado coa materia pendente de 
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cursos anteriores. Durante o curso, a profesora traballará con cada alumno e alumna 

persoalmente, de maneira que vaian practicando os contidos da materia do ano anterior. 

Cada alumno ou alumna practicará especialmente aqueles apartados nos que ten máis 

dificultades, para o efecto, a profesora responsábel fará un material adecuado destinado 

a ese fin.  

  A avaliación da materia pendente farase a través de traballos prácticos que serán 

entregados ao alumnado e que este deberá devolver realizados, no prazo establecido. No 

caso de que estes traballoso estean mal realizados, volverán a entregarse para a súa 

corrección. A través da entrega destes traballos poderase aprobar a materia. 

  Se coa realización destes traballos non se acadaron os obxectivos propostos para 

a materia, realizarase unha proba obxectiva en maio que constará dos seguintes 

apartados: 

 Cuestións de comprensión e expresión escrita. 

 Cuestións de gramática e léxico contidas na programación do nivel pendente. 

 Cuestións de literatura contidas na programación do nivel pendente. 

Se se avalía por separado nas probas escritas os contidos de lingua e os contidos 

de literatura, o alumnado deberá ter un mínimo de 4 puntos en cada proba para facer 

media. Se na mesma proba se contemplan contidos de literatura e contidos de lingua, 

deixar unha das partes en branco implicará o desconto da nota desa parte na nota global 

da proba.  

 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES 

 Terase en conta a diversidade do alumnado. O tratamento á heteroxeneidade é un 

dos puntos más importantes na ESO. A profesora aportará o material necesario para 

reforzar na aula todos aqueles contidos nos que o alumnado presente dificultade. 

 O libro de texto propón un gran número de actividades para a adquisición das 

catro habilidades básicas (ler, escribir, falar e escoitar). Estas actividades permiten 

establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos 

(de ortografía, gramática, redacción ...).  

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos 

dos que se consideren complementarios, entendendo por básico un contido que resulte 

imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento 

das capacidades básicas: compresión verbal, razoamento lóxico, procura e selección de 

información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser postos 

en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de 

aprendizaxe. 
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 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, 

ligadas tanto ao método de ensino coma á organización interna do grupo-aula: 

 Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 

 Materiais didácticos diversos. 

 Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual 

co traballo  en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o 

alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a totalidade dos contidos 

traballados. 

 O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades 

específicas de apoio educativo (NEAE) para o alumnado que presente algunha destas 

condicións: 

Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do 

desenvolvemento. 

Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 

Altas capacidades intelectuais. 

Incorporación tardía ao sistema educativo. 

Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento 

diferenciado. 

A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo) e 17 (Medidas organizativas e curriculares 

para a atención á diversidade e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 

86/2015, que regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en 

Galicia. 

 

Identificación do alumnado con NEAE 

Para a identificación do alumnado con NEAE que curse esta materia disporase 

dos seguintes instrumentos: 

Probas de avaliación inicial, xa descritas anteriormente. 

Informes do departamento de Orientación ou do titor. 

Reunión de avaliación inicial con todo o profesorado do grupo de alumnos. 

 

Principio reitor 

A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

guiarase polos principios de normalización e inclusión efectiva. Isto significa que, na 

medida do posible, a atención a este alumnado realizarase dentro do grupo e no horario 

habitual de clase. Por inclusión efectiva enténdese aquela que vai máis aló da mera 
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presencia física do alumno cos seus compañeiros, poñendo á súa disposición os recursos 

necesarios para que poida sacar o maior proveito posible das clases e acceder ao 

desenvolvemento das súas competencias en condicións de igualdade co resto dos 

compañeiros. 

Cando esta inclusión efectiva non sexa posible, polas circunstancias concretas de 

cada caso, as características do grupo de alumnos ou a falta de recursos, solicitarase o 

apoio do departamento de Orientación. Este apoio poderá concretarse na atención 

individualizada do alumno con NEAE fóra da aula, seguindo pautas consensuadas co 

departamento de Lingua Castelá e Literatura, ou ben na presenza dun profesor de apoio 

na aula. 

Medidas de atención ao alumnado con NEAE 

Como medidas de atención ao alumnado que presente necesidades específicas de 

apoio educativo poderanse aplicar algunhas das seguintes: 

Realizacións de adaptacións non significativas do currículo, ou adaptacións de 

acceso ao currículo, para o alumnado que presente algún tipo de discapacidade 

física ou sensorial, cando esta circunstancia dificulte o acceso aos recursos 

didácticos ou a realización de tarefas. Estas adaptacións poderán consistir en 

cambios no seu posto de estudo, reorganización de espazos, cambios no formato 

dos recursos didácticos (apuntes, boletíns de exercicios...), ou cambios nos 

prazos de entrega das tarefas ou dos tempos para a realización de tarefas. Neste 

sentido, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as TIC.  

 Realizacións de adaptacións significativas do currículo, cando as NEAE 

imposibiliten a consecución dos obxectivos marcados con carácter xeral para a 

etapa. Estas adaptacións levaranse a cabo seguindo o procedemento que 

estableza a Consellería de Educación no seu momento. Realizaranse procurando 

o máximo desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua e a 

promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas 

adaptacións. Estas adaptacións significativas suporán unha redefinición dos 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

instrumentos de avaliación previstos para esta materia, así como a utilización de 

material de traballo adaptado. 

 Medidas de apoio educativo fóra da aula. Consistirán na utilización de 

ferramentas para prestar o apoio educativo que poida precisar un alumno, fóra da 

aula e do horario de clase, cando as súas necesidades educativas poidan ser 

atendidas por esta vía. 

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 

 Podemos apuntar aquí algunhas das propostas xurdidas nas últimas reunións do 

Departamento: 

- Conferencia dalgún dos escritores dos que se escolla obra de lectura para 1º da 

ESO. 
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 Participación nas actividades organizadas no centro: Magosto, Entroido, 

Semana Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, étc. Tamén se 

participará en certames convocados por outros centros. 

 Exposición de traballos interdisciplinares en colaboración con outros 

departamentos. 

- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis 

actividades extraescolares.  

11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

   INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

 

En diferentes momentos ao longo do curso, faráselles chegar aos alumnos 

información sobre certos aspectos da programación. Ao inicio do curso 

comunicaráselles de forma esquemática a secuencia de unidades que serán impartidas 

ao longo do curso de acordo coa programación. 

Ao inicio de cada avaliación serán informados de xeito detallado sobre os 

seguintes puntos: 

Unidades impartidas en cada avaliación , especificando cada un dos seus puntos. 

Temporalización e secuencia das diferentes actividades programadas, incluídas 

as actividades de avaliación. 

Información precisa acerca dos criterios de avaliación e cualificación, incluíndo 

as porcentaxes de ponderación asignados a cada unha das probas e actividades 

de avaliación e o sistema de recuperación. 

Ao final de curso recollerase a valoración do alumnado sobre certos aspectos da 

programación: preferencia polas diferentes unidades, polas diferentes actividades 

levadas a cabo e suxestións sobre algúns aspectos dos temas tratados ou de outros novos 

do seu interese. Esta información engadirase á avaliación da propia programación. 

As membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos que permitan a 

correcta avaliación desta Programación Didáctica. A toma de datos e información 

necesaria para este proceso de avaliación farase a partir de varias fontes: 

 Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas 

como porcentaxes de consecución de obxectivos. 

 Informes das profesoras do Departamento. 

Informes presentados polas profesoras, para a redacción da memoria final do 

curso, onde se especificarán o total das unidades impartidas, así como as 

posibles modificacións, se fose o caso, introducidas na programación e os 
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motivos de ditas modificacións. 

 Enquisas realizadas entre os membros do Departamento. 

 Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través 

de enquisas. 

A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, os membros do 

departamento aplicarán diferentes instrumentos de avaliación que permitan valorar de 

forma correcta aspectos como: 

Idoneidade da secuencia de contidos. 

Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

Temporalización adecuada das diferentes unidades . 

Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de 

aprendizaxe. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso do ensino e a 

práctica docente e os resultados constarán na memoria final de curso. 

 

 

 

 CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 

Ao principio do curso fíxose algún tipo de actividade para coñecer a 

composición da clase. 

     

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e crear grupos.       

Dase a cada alumna ou alumno a información que necesita.      

Créanse actividades de diferentes niveis.           

Adáptanse as actividades ao alumnado que se afasta da media tanto por 

arriba como por abaixo. 

          

PROGRAMACIÓN DE AULA     

Tense en conta a programación á hora de planificar as clases.           

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á programación do 

curso. 
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Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada unidade de traballo e 

como vai ser avaliada. 

          

ACTIVIDADES NA AULA            

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, parellas, pequeno 

grupo, gran grupo...) 

          

Deséñanse actividades variadas (lectura, análise, investigación, creación, 

debate...) 

          

Propóñense actividades que promoven a autonomía na aprendizaxe.           

Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros de lectura, 

TIC...) 

          

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións teóricas.           

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a atención do alumnado.           

Dedícase a maior parte do tempo a promover que o alumnado faga 

actividades diversas. 

          

AVALIACIÓN     

O alumnado está sempre informado de como será a avaliación antes de 

comezar cada traballo, proxecto ou unidade nova. 

          

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar (exposicións, exames, 

traballos, debates...) 

          

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas ou alumnos que 

non alcanzan os obxectivos mínimos. 

          

A avaliación está baseada nas competencias clave.            

 

 Posteriormente os membros do departamento e, a ser posible, en coordinación 

cos outros departamentos de linguas debaterán aqueles aspectos susceptibles de mellora. 

Para iso empregarase a seguinte PLANTILLA DE SEGUIMENTO: 

 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL DEBATE 

Imprevistos Fortalezas 

 

Debilidades 

 

Conclusións 
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1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA 
CASTELÁS 

 

 

 O departamento de Lingua Castelá e Literatura está composto este curso 

2016/2017 polas profesoras: Isabel Vega (1º ESO, 3º ESO, 1º BACH.), María 

Ocampo Ferreiro (1º ESO, 4º ESO, 2º BACH.) e María Golán García (1º ESO, 

2º ESO, LITERATURA UNIVERSAL). 

 

2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O marco legal no que se elaborou a presente programación é o seguinte: 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 

Educativa. (LOMCE) 

 Orde ECD/65/2015 de 21 de xaneiro pola que se describen as relacións 

entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

Educación Primaria, a Educación Secundaria e o Bacharelato. 

 Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o Currículo da 

ESO e do Bacharelato en Galicia. 

 Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións no curso académico 2016-2017 para a implantación do 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo y do Consello, 

sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente.Ademais 

desta lexislación, tamén se tiveron en conta na elaboración desta 

programación criterios recollidos no Proxecto Educativo e decisións 

adoptadas polo Departamento. 

 

Polo que respecta á CONTEXTUALIZACIÓN  e tomando como referencia o PE, que 

recolle as características xerais do centro e do entorno educativo, debemos destacar que 

é un centro situado na vila de Noia. O 70% do alumnado do I. E.S. Virxe do Mar 

procede do concello de Noia, o 15% provén da zona Norte do de Outes, e o 5% restante, 

doutros concellos, do que cabería salientar o de Lousame. A vila de Noia, que conta con 

14.571 habitantes (censados en 2014), é o punto de referencia socioeconómica e cultural 

de toda a comarca. A súa poboación adícase maioritariamente ao sector terciario, que é 

o maior xerador económico da vila, actuando esta como centro comarcal de comercio e 

servizos a onde acode a poboación dos concellos próximos para abastecerse de produtos 

básicos e especializados. O resto da poboación distribúese entre os sectores secundario, 

que reúne á pequena e mediana industria existente e á construción, e primario, que se 
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reparte entre a agricultura e a pesca, sendo o mar e as actividades con el relacionadas o 

que sostén case todo o peso deste sector, xa que a actividade propiamente agrícola ten 

un papel case testemuñal.  

 

Por outra banda, tal e como verifica o último Proxecto Lingüístico é un centro cun 

contorno con predominio do galego. Aínda que diminuíron, os prexuízos e actitudes 

negativas nalgúns sectores de pais / nais e de profesorado seguen a ser un gran de 

obstáculo para avanzar na normalización lingüística no ensino. Entre o alumnado, os 

prexuízos máis evidentes xa non se dan, pero si outros que dificultan o emprego 

habitual do galego no contexto escolar; de maneira que, dende a nosa materia, teremos 

que contribuír para erradicar estes prexuízos e para que a competencia lingüística sexa 

semellante nas dúas linguas, coñecendo e valorando cada un dos códigos. 

 

 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS CCCC 

(COMPETENCIAS CLAVE) 
 

 

 

 Competencias clave: No Decreto da Lomce, defínense como Competencias as 

“capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e 

etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos”. A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase 

pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de 

ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde todas as materias de 

coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade 

educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais; o seu 

dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de 

desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de 

desempeño no seu uso.  

 As Competencias clave establecidas serían as seguintes:  

1.Comunicación lingüística (CCL).  

2.Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT).  

3.Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC).  

  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

  Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Sinálase no Decreto que se potenciará o desenvolvemento da competencia de 

comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. Para unha adquisición eficaz das competencias 

e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de 
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aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias constrúense a 

partir dos criterios de avaliación, ligándoos cos demais componentes de cada 

materia. Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de 

aprendizaxe, que non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses 

estándares conéctanse coas competencias clave. Polo tanto, os estándares de 

aprendizaxe avaliables permiten definir os resultados de aprendizaxe e 

concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada 

disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 

rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de 

probas estandarizadas e comparables.  

 

 

 

4. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 

3º ESO 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  

COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral. Escoitar e falar   

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal.  

CCL 

LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos e de opinión 
procedentes dos medios de comunicación, distinguindo ainformación da persuasión na publicidade e 
a información da opinión en noticias, reportaxes, etc., identificando as estratexias de enfatización e 
de expansión.  

CSC 

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e integrándoas con 
claridade en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente.  

CCL 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

CCL 

LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos narrativos, 
descritivos, expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos 
con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista partida. 

CCL 

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

CSC 

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

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

CD 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  CCL 

LCLB1.5.2. Organiza o contido e elabora guións previos á intervención oral formal, seleccionando a 
idea central e o momento en que vai ser presentada ao seu auditorio, así como as ideas 
secundarias e os exemplos que van apoiar o seu desenvolvemento.  

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as producións propias e alleas, mellorando progresivamente 
as súas prácticas discursivas.  

CAA 

LCLB1.6.1. Participa activamente en debates e coloquios escolares respectando as regras de 
interacción, intervención e cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e respectando as 
opinións das demais persoas.  

CSC 

LCLB1.6.2. Avalía as intervencións propias e alleas.  CCL 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler e escribir   

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o tipo de 
texto.  

CCL 

LCLB2.1.2. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña 
matices semánticos e que favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica.  

CCL 

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando fichas sinxelas de 
autoavaliación.  

CAA 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios do 
ámbito persoal e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), identificando a 
tipoloxía textual seleccionada, a organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato 
utilizado.  

CCL 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía textual seleccionada, 
as marcas lingüísticas e a organización do contido.  

CCEC 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 
globais dun texto. 

CCL 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.  CCL 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas.  CSC 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e integra os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

CD 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e estrutura) ou a 
forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa propia produción escrita ou 

CAA 
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a dos seus compañeiros e das súas compañeiras.  

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen da 
avaliación da produción escrita e axustándose ás normas ortográficas e gramaticais que permiten 
unha comunicación fluída.  

CCL 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 
diversos tipos de argumento, imitando textos modelo.  

CCL 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas argumentacións.  CCL 

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, globalizando a 
información e integrándoa en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente, evitando 
parafrasear o texto resumido. 

CAA 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de 
organizar o seu pensamento.  

CMCCT 

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

CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a escritura.  CCEC 

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

CD, CSC 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

CCL 

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

CCL 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afixos), e aplica este 
coñecemento á mellora da comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do seu vocabulario 
activo.  

CCL 

LCLB3.2.2. Explica os procede-mentos de formación de palabras, distinguindo as compostas, as 
derivadas, as siglas e os acrónimos.  

CCL 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra nuclear do 
resto de palabras que o forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración simple.  

CCL 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu 
significado, distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar co mo complementos verbais 
argumentais e adxuntos. 

CCL 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, 
diferenciando suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como unha 
marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor.  

CCL 
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LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis semánticos do 
suxeito (axente, paciente e causa).  

CAA 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando os nexos 
adecuados e creando oracións novas con sentido completo.  

CCL 

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

CCL 

LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas lingüísticas que fan referencia ao 
emisor e ao receptor ou á audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente ou 
paciente, oracións impersoais, etc.). 

CCL 

LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á intención comunicativa do emisor, 
identificando a estrutura e a disposición de contidos.  

CCL 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, explicación e diálogo), explica os 
mecanismos lingüísticos que as diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na 
mellora de textos propios e alleos. 

CCEC 

LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as linguas de España e explica algunha das súas características 
diferenciais, comparando varios textos, recoñece as súas orixes históricas e describe algúns dos 
seus trazos diferenciais.  

CSC 

LCLB3.8.2. Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e fóra de España.  CSC 

LCLB3.9.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais,  e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL, CAA 

LCLB3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
solucionar problemas de comprensión e para textos traballados en calquera das outras. 

CAA 

Bloque 4: Educación literaria  

LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos 
que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal.  

CCL 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única 
finalidade o pracer pola lectura.  

CCEC 

LCLB4.3.1. Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un 
mesmo tópico, observando, analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a época 
ou a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

CSC 

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. CCL, CSC 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas polo 
alumnado, investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma.  

CSC, CSIEE 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou adaptados, e 
representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o tema, resumindo o 
seu contido e interpretando a linguaxe literaria.  

CCL 



 77 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados.  

CCEC 

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.  

CCEC, CCL 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar 
e regular os seus propios sentimentos.  

CCL, CAA 

LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e 
críticos sobre as obras literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia.  

CCL, CSIEE 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a 
realización dos seus traballos educativos.  

CD 

 

 

5. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS  

5.1. Obxectivos xerais da Educación Secundaria Obrigatoria.  

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, a 
educación secundaria obrigatoria debe contribuír a desenvolver no alumnado 
as capacidades que lles permitan:  

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e 
a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando 
os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

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

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

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

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

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura 
en distintas  

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.  
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no 
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 
apropiada.  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 
propia e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e sociedade 
galega ou a outras culturas do mundo.  

m) Coñecer e aceptar ofuncionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectando as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde corporais e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e a súa mellora.  

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 
que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 

 

 

 

5.2.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 3º ESO E CONTIDOS. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.TEMAS TRANSVERSAIS  

 

3º ESO 

Bloque Obx Contidos 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escoitar e falar 

h,m B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso: persoal, académico 

ou escolar, e social.  

Bloque 1. Comunicación h,m B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade: textos narrativos, 
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Bloque Obx Contidos 

oral: escoitar e falar descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos. 

Bloque 1. Comunicación 
oral: escoitar e falar 

h,m B1.3. Observación, reflexión, comprensión e valoración do sentido global dos debates, os coloquios e as 
conversas espontáneas, da intención comunicativa de cada interlocutor/a, e aplicación das normas básicas que os 

regulan.  

Bloque 1. Comunicación 
oral: escoitar e falar 

h B1.4. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a produción e a avaliación 
de textos orais. Aspectos verbais e non verbais. 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escoitar e falar 

g,h B1.5. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público: planificación do discurso, 

prácticas orais formais e informais, e avaliación progresiva. 

Bloque 1. Comunicación 

oral: escoitar e falar 

a,d,g B1.6. Participación en debates, coloquios e conversas espontáneas respectando as normas básicas de interacción, 

intervención e cortesía que regulan estas prácticas orais. 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: ler e escribir 

b,h B2.1. Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias necesarias para a comprensión de textos escritos. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

h,l B2.2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: ler e escribir 

a,c,h B2.3. Actitude progresivamente crítica e reflexiva ante a lectura organizando razoadamente as ideas e 
expóndoas, respectando as ideas das demais persoas. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

b,e,h B2.4. Utilización progresivamente autónoma da biblioteca escolar e das tecnoloxías da información e da 

comunicación como fonte de obtención de información. Educación para o uso, o tratamento e a produción de 

información. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

e,g,h B2.5. Coñecemento e uso das técnicas e estratexias para a produción de textos escritos: planificación, obtención 

de datos, organización da información, redacción e revisión do texto. A escritura como proceso. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

g,h,l B2.6. Produción de textos escritos e audiovisuais relacionados co ámbito persoal, académico ou escolar, e social. 

B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura de textos dialogados. 

Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 

g,h,l B2.8. Interese crecente pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe e como xeito de 

comunicar sentimentos, experiencias, coñecementos e emocións. 

Bloque 3. Coñecemento da 
lingua 

b,h B3.1. Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, determinante, 
pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e interxección. 

B3.2. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas para conseguir unha comunicación eficaz. 

Bloque 3. Coñecemento da 
lingua 

h B3.3. Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da palabra. Procedementos para formar 
palabras. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

h B3.4. Recoñecemento, identificación e explicación do uso dos grupos de palabras (nominal, adxectival, 

preposicional, verbal e adverbial) e das relacións que se establecen entre os elementos que os conforman no 

marco da oración simple. 

Bloque 3. Coñecemento da 
lingua 

h B3.5. Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da oración simple: suxeito e predicado. 
Oracións impersonais, activas e pasivas. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

a B3.6. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais e dos principais mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticais como léxicos. 

Bloque 3. Coñecemento da 
lingua 

a,h B3.7. Recoñecemento, uso e explicación dos recursos de modalización en función da persoa que fala ou escribe. 
Expresión da obxectividade e a subxectividade a través das modalidades oracionais e as referencias internas ao 

emisor e ao receptor nos textos. 
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Bloque Obx Contidos 

Bloque 3. Coñecemento da 
lingua 

a,h B3.8. Explicación progresiva da coherencia do discurso, tendo en conta as relacións gramaticais e léxicas que se 
establecen no interior do texto e a súa relación co contexto. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

a,h,l B3.9. Coñecemento das orixes históricas da realidade plurilingüe de España, e valoración como fonte de 

enriquecemento persoal e como mostra da riqueza do noso patrimonio histórico e cultural. 

Bloque 3. Coñecemento da 
lingua 

i,l B3.10. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros 
e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro, e 

relacionados cos elementos tansversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 

g,h B3.11. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

h,l,n,c B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Bloque 4. Educación 
literaria 

h,l,n,c B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de pracer, de 
enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

h,l,n,c B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e 
intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

h,l,n,c B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo, para lograr o desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

h,l,n,c B4.2. Aproximación aos xéneros literarios e ás obras máis representativas da literatura española da Idade Media 

ao Século de Ouro a través da lectura e explicación de fragmentos significativos e, de ser o caso, textos 

completos. Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

Bloque 4. Educación 
literaria 

h,l,n B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos, utilizando as convencións formais 
do xénero e con intención lúdica e creativa. 

Bloque 4. Educación 

literaria 

e B4.4. Consulta e utilización de fontes e recursos variados de información para a realización de traballos. 

 

 

LECTURAS:  

5. 1ª AVALIACIÓN: Finis Mundi de Laura Gallego. 

6. 2ª AVALIACIÓN: El Lazarillo de Tormes de Vicens-Vives. 

7. 3ª AVALIACIÓN: El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. 

 

5.3. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Os temas transversais iranse incorporando de maneira equilibrada nos distintos 
cursos da ESO, fundamentalmente a través de textos (orais, escritos ou multimedia). 
Os temas transversais que se inclúen na lexislación vixente son: educación para a 
convivencia, educación para a saúde, educación para a paz, educación do 
consumidor, educación non sexista, educación ambiental e educación vial. Os temas 
transversais serán abordados fundamentalmente a través das lecturas, debates e 
actividades complementarias. 
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A práctica educativa ten que estar encamiñada a que o alumnado sexa máis xusto e 
solidario, sexa máis democrático e aprenda a vivir cos demais. Ademais, a nosa 
mocidade vive nun contexto que está en constante evolución e ensinarlle a admitir 
este feito como normal e darlle ferramentas para poder acceder a el sen complexos e 
con autonomía é unha garantía de calidade de vida futura e presente. Así, na 
Educación Secundaria Obrigatoria, como en todo o sistema educativo en xeral , 
educar para a vida e para a convivencia é un dos obxectivos base; de maneira que 
fomentar a educación en valores é un compromiso social que debe de abordarse 
simultaneamente en todo o proceso de ensino-aprendizaxe. Existen unha serie de 
valores socialmente considerados como positivos que se busca que o sistema 
educativo reforce: a tolerancia, a autonomía, a solidariedade, a responsabilidade, o 
compromiso, a xustiza e o respecto á diversidade e á pluralidade das persoas son en 
gran medida os máis destacados. Deste modo, mentres prácticas como o sexismo, o 
racismo, a homofobia ou o clasismo (cultural-intelectual, económico, físico, etc.) se 
manteñen aínda na nosa sociedade, estas deben desbotarse dos centros educativos. 
É evidente que nos institutos, como microcosmos reprodutores da comunidade xeral, 
tamén se encontran aínda estes valores negativos entre o alumnado, pero un dos 
obxectivos deberá consistir en facerlles entender o ilóxico destas marcas de poder e 
abuso, e o conveniente que é a súa erradicación. Atenderase de xeito especial á 
prevención contra a violencia de xénero e da violencia contra as persoas con 
discapacidade . A lectura de textos e o emprego de audiovisuais que provoquen o 
debate serán recursos que se empreguen con asiduidade para abordar estes contido, 
así como a análise da prensa e a publicidade. É un feito que o exemplo é o mellor 
modo de transmitir os valores adecuados para conseguir unha mocidade equilibrada e 
máis xusta que se transforme en persoas adultas que superaron eses prexuízos. A 
exclusión da linguaxe sexista é tamén outra das apostas. Optamos por facer un uso 
equiparado do feminino, do masculino ou de colectivos neutros con sentido xenérico, 
de maneira que se evita reducir esta opción exclusivamente ao xénero masculino.. 
Tamén se trata de evitar fraseoloxía ou expresións comúns que, aínda que sexan 
tradicionais ou habituais, reproducen un mundo de percepcións que non corresponde 
co ideal de hoxe. Desta maneira, nas lecturas introdutorias a cada unha das unidades 
didácticas, nos fragmentos literarios e nos libros propostos, trabállanse valores moi 
diversos. 
 
Por outra banda, os manuais utilizados pretenden ser unha ferramenta útil para que o 
alumnado aprenda a ser empático e responsable. A empatía refórzase a través de 
diferentes actividades prácticas polas que o estudante e a estudante debe asumir o rol 
doutro ou doutros que poidan desenvolver un papel social diferente do deles. A 
reflexión e a análise seméllannos a mellor ferramenta para que o alumnado supere os 
prexuízos e entenda os seus efectos negativos a través dunha experiencia non 
violenta persoal. A aceptación da responsabilidade e do valor polo traballo é unha 
necesidade básica para garantir o éxito do alumnado nun mundo cada vez máis 
competitivo 
 

6. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 

3º ESO 

 

ESTÁNDARES DE GRAO MÍNIMO DE PROCEDEMENTOS/ 
INSTRUMENTOS DE 

CCCC TEMPORALIZACIÓN 
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APRENDIZAXE CONSECUCIÓN  AVALIACIÓN 

Bloque I: Comunicación oral. 

Escoitar e falar 
   1ª AV. 2ª AV. 3ª AV. 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire 

datos do emisor e do contido do 
texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

Anticipa minimamente ideas e 

infire datos do emisor e do 
contido do texto, analizando 

fontes de procedencia non verbal. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 

CCL X X X 

LCLB1.1.2. Comprende o sentido 
global de textos publicitarios, 

informativos e de opinión 

procedentes dos medios de 
comunicación, distinguindo a 

información da persuasión na 

publicidade e a información da 

opinión en noticias, reportaxes, 

etc., identificando as estratexias de 

enfatización e de expansión. 

Comprende o sentido global de 
textos publicitarios, informativos 

e de opinión procedentes dos 

medios de comunicación, 
distinguindo a información da 

persuasión na publicidade e a 

información da opinión en 

noticias, reportaxes, etc. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CSC   X 

LCLB1.1.3. Resume textos, de 
forma oral, recollendo as ideas 

principais e integrándoas con 

claridade en oracións que se 
relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

Resume textos sinxelos, de forma 
oral, recollendo as ideas 

principais e integrándoas con 

claridade en oracións que se 
relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CCL X X X 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire 
datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

Anticipa ideas e infire datos do 
emisor e do contido do texto, 

analizando algunhas fontes de 

procedencia non verbal. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CCL X X X 

LCLB1.2.2. Interpreta e valora 

aspectos concretos do contido e da 
estrutura de textos narrativos, 

descritivos, expositivos, 

argumentativos e instrutivos, 
emitindo xuízos razoados e 

relacionándoos con conceptos 

persoais, para xustificar un punto 
de vista partida. 

Interpreta e valora aspectos 

concretos do contido e da 
estrutura de textos narrativos, 

descritivos, expositivos, 

argumentativos e instrutivos.  

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CCL x x X 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e 

explica o sentido global de 

debates, coloquios e conversas 
espontáneas identificando a 

información salientable, 

determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa e a postura de cada 

participante, así como as 
diferenzas formais e de contido 

que regulan os intercambios 

comunicativos formais e os 
intercambios comunicativos 

espontáneos. 

Escoita, observa e explica o 

sentido global de debates, 

coloquios e conversas 
espontáneas identificando case 

sempre a información salientable, 

determinando o tema e 

recoñecendo a intención 

comunicativa.. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
I2- Rexistro anecdótico 
P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 

CSC x x X 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de 
produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos contidos. 

Coñece parte do proceso de 
produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, 

a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos 

contidos. 

P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I1 Caderno de aula 
I3- Exposicións orais, debates 

CCL x x X 
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LCLB1.4.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non 

verbal, da xestión de tempos e do 

emprego de axudas audiovisuais 
en calquera tipo de discurso. 

Recoñece minimamente a 

importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non 

verbal, da xestión de tempos e do 

emprego de axudas audiovisuais 
en calquera tipo de discurso. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
I3- Exposicións orais, debates 

CD x x X 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións 

orais. 

Realiza presentacións orais 

sinxelas. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I1 Caderno de aula 
I3- Exposicións orais, debates 

CCL       

LCLB1.5.2. Organiza o contido e 

elabora guións previos á 

intervención oral formal, 
seleccionando a idea central e o 

momento en que vai ser presentada 

ao seu auditorio, así como as ideas 
secundarias e os exemplos que van 

apoiar o seu desenvolvemento. 

Organiza o contido e elabora 

guións previos á intervención oral 

formal, seleccionando a idea 
central e o momento en que vai 

ser presentada ao seu auditorio, 

así como algunhas ideas 
secundarias e algúns exemplos 

que van apoiar o seu 

desenvolvemento. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I3- Exposicións orais, debates 
P5- Coavaliación e autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II(Exposición oral) 

CCL x x X 

LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente palabras propias 

do nivel formal da lingua nas súas 
prácticas orais. 

LCLB1.5.3. Incorpora 

progresivamente algunhas 

palabras propias do nivel formal 
da lingua nas súas prácticas orais. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I3- Exposicións orais, debates 
P5- Coavaliación e autoavaliación. 
I1- RÚBRICA II(Exposición oral) 

CCL x x X 

LCLB1.5.4. Pronuncia con 

corrección e claridade, modulando 

e adaptando a súa mensaxe á 
finalidade da práctica oral. 

Pronuncia case sempre con 

corrección e claridade, 

modulando e adaptando a súa 
mensaxe á finalidade da práctica 

oral. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control. 
P2 Análise da produción do 
alumnado. 
I3- Exposicións orais, debates 
P5- Coavaliación e autoavaliación. 
I2- RÚBRICA II(Exposición oral) 

CCL x x X 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de 

guías, as producións propias e 

alleas, mellorando 
progresivamente as súas prácticas 

discursivas. 

Avalía ás veces, por medio de 

guías, as producións propias e 

alleas, mellorando 
progresivamente as súas prácticas 

discursivas. 

P5- Coavaliación e autoavaliación. 
I1- RÚBRICA I(Debate) 
I2- RÚBRICA II(Exposición oral) 

CAA x x x 

LCLB1.6.1. Participa activamente 

en debates y coloquios escolares, 
respetando as reglas de 

interacción, intervención y cortesía 

que os regulan, manifestando as 
súasopinións e respetando as 

opinións dos demais. 

 

 P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I3- Exposicións orais, debates 
P5- Coavaliación e autoavaliación. 
I1- RÚBRICA I(Debate) 
I2- RÚBRICA II(Exposición oral) 

 x x X 

LCLB1.6.2. Avalía as 

intervencións propias e alleas. 

Avalía aceptablemente as 

intervencións propias e alleas. 

P2 Análise da produción do 

alumnado. 
I3- Exposicións orais, debates 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
.I1- RÚBRICA I(Debate) 
I2- RÚBRICA II(Exposición oral) 

CCL x x X 

Bloque 2: Comunicación escrita: 

ler e escribir  

LCLB2.1.1. Pon en práctica 

diferentes estratexias de lectura en 
función do obxectivo e o tipo de 

texto. 

Pon en práctica algunhas 

estratexias de lectura en función 
do obxectivo e o tipo de texto. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames e probas de lectura 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 



 84 

LCLB2.1.2. Fai inferencias e 

hipóteses sobre o sentido dunha 
frase ou dun texto que conteña 

matices semánticos e que 

favorezan a construción do 
significado global e a avaliación 

crítica. 

Fai algunhas inferencias e 

hipóteses sobre o sentido dunha 
frase ou dun texto que conteña 

matices semánticos e que 

favorezan a construción do 
significado global e a avaliación 

crítica. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso 

de comprensión de lectura usando 
fichas sinxelas de autoavaliación. 

Avalía aceptablemente o seu 

proceso de comprensión de 
lectura usando fichas sinxelas de 

autoavaliación. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames e probas de lectura 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o 

tema e a intención comunicativa 

de textos escritos propios do 

ámbito persoal e familiar, 
educativo ou escolar, e social 

(medios de comunicación), 

identificando a tipoloxía textual 
seleccionada, a organización do 

contido, as marcas lingüísticas e o 

formato utilizado. 

Recoñece e expresa o tema e a 

intención comunicativa de textos 

escritos propios do ámbito persoal 

e familiar, educativo ou escolar, e 
social (medios de comunicación), 

identificando minimamente a 

tipoloxía textual seleccionada, a 
organización do contido, as 

marcas lingüísticas e o formato 

utilizado. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames e probas de lectura 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o 

tema e a intención comunicativa 

de textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados 

identificando a tipoloxía textual 
seleccionada, as marcas 

lingüísticas e a organización do 

contido. 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o 

tema e a intención comunicativa 

de textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados 

identificando minimamente  a 
tipoloxía textual seleccionada, as 

marcas lingüísticas e a 

organización do contido. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames e probas de lectura 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC x x X 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as 
posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais 

dun texto. 

Identifica e expresa algunhas 
posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos globais dun texto. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL       

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia 
interpretación sobre o significado 

dun texto. 

Elabora aceptablemente a súa 
propia interpretación sobre o 

significado dun texto. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións 
das demais persoas. 

Respecta case sempre as opinións 
das demais persoas. 

P1- Observación sistemática 

I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC x x X 
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LCLB2.4.1. Utiliza de forma 

autónoma diversas fontes de 
información, e integra os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

Utiliza de forma case autónoma 

diversas fontes de información, e 
integra minimamente os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CD x x X 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en 

varias fases para aclarar problemas 
co contido (ideas e estrutura) ou a 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática e presentación), e avalía 
a súa propia produción escrita ou a 

dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

Revisa o texto en varias fases para 

aclarar algúns problemas co 
contido (ideas e estrutura) ou a 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática e presentación), e 
avalía a súa propia produción 

escrita ou a dos seus compañeiros 

e das súas compañeiras. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA x x X 

LCLB2.5.2. Reescribe textos 

propios e alleos aplicando as 
propostas de mellora que se 

deducen da avaliación da 

produción escrita e axustándose ás 
normas ortográficas e gramaticais 

que permiten unha comunicación 

fluída. 

Reescribe textos propios e alleos 

aplicando algunhas propostas de 
mellora que se deducen da 

avaliación da produción escrita e 

axustándose ás normas 
ortográficas e gramaticais que 

permiten unha comunicación 

fluída. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB2.6.1. Escribe textos 

argumentativos con diferente 
organización secuencial, 

incorporando diversos tipos de 

argumento, imitando textos 
modelo. 

Escribe algún texto 

argumentativo, incorporando 
diversos tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos grupais e individuais 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB2.6.2. Utiliza variados 
organizadores textuais nas 

exposicións e nas argumentacións. 

Utiliza algúns organizadores 
textuais nas exposicións e nas 

argumentacións. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno. 

CCL x x X 

LCLB2.6.3. Resume textos 
xeneralizando termos que teñen 

trazos en común, globalizando a 

información e integrándoa en 

oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente, 

evitando parafrasear o texto 
resumido. 

Resume textos sinxelos 
xeneralizando termos que teñen 

trazos en común, globalizando a 

información e integrándoa en 

oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente, 

evitando parafrasear o texto 
resumido. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA x x X 

LCLB2.7.1. Produce textos 
diversos recoñecendo na escritura 

o instrumento que é capaz de 

organizar o seu pensamento. 

Produce aceptablemente textos 
diversos recoñecendo na escritura 

o instrumento que é capaz de 

organizar o seu pensamento. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballos. 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CMCCT x x X 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus 
escritos palabras propias do nivel 

formal da lingua que incorpora ao 

Utiliza nos seus escritos algunhas 
palabras propias do nivel formal 

da lingua que incorpora ao seu 

 
P2- Análise da produción do 

alumnado 

CCL x x  
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seu repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu 
vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con 

exactitude e precisión. 

repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu 
vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con 

exactitude e precisión. 

I1- Caderno de aula 
I4- Investigación 
P4- Probas específicas 
I3 -Traballos individuais 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente unha actitude 

creativa ante a escritura. 

Valora e incorpora 
progresivamente unha actitude 

minimamente creativa ante a 

escritura. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 

CCEC x x X 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza 
ferramentas das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando 

escritos alleos, ou escribindo e 
dando a coñecer os seus propios. 

Coñece e utiliza algunhas 
ferramentas das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

participando, intercambiando 
opinións, comentando e valorando 

escritos alleos, ou escribindo e 
dando a coñecer os seus propios. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
I3 -Traballosgrupal 

CD, CSC x x X 

Bloque 3. Coñecemento da 

lingua  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o 

uso das categorías gramaticais nos 
textos e utiliza este coñecemento 

para corrixir erros de concordancia 

en textos propios e alleos. 

Recoñece minimamente e explica 

o uso das categorías gramaticais 
nos textos e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros 

de concordancia en textos propios 
e alleos 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  x  

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe 

erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando 

os coñecementos adquiridos para 

mellorar a produción de textos nas 

súas producións orais, escritas e 
audiovisuais. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe 

algúns erros ortográficos e 

gramaticais en textos propios e 

alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a 

produción de textos nas súas 
producións orais, escritas e 

audiovisuais. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  x  

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os 
elementos constitutivos da palabra 

(raíz e afixos), e aplica este 

coñecemento á mellora da 
comprensión de textos escritos e 

ao enriquecemento do seu 

vocabulario activo. 

Recoñece minimamente e explica 
os elementos constitutivos da 

palabra (raíz e afixos), e aplica 

este coñecemento á mellora da 
comprensión de textos escritos e 

ao enriquecemento do seu 

vocabulario activo. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB3.2.2. Explica os 

procedementos de formación de 

palabras, distinguindo as 

compostas, as derivadas, as siglas 

e os acrónimos. 

Explica os procedementos de 

formación de palabras, 

distinguindo aceptablemente as 

compostas, as derivadas, as siglas 

e os acrónimos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x X 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos 

de palabras en frases e textos, 

diferenciando a palabra nuclear do 
resto de palabras que o forman, e 

explica o seu funcionamento no 

marco da oración simple. 

Identifica algúns grupos de 

palabras en frases e textos, 

diferenciando a palabra nuclear 
do resto de palabras que o 

forman, e explica case sempre seu 

funcionamento no marco da 
oración simple. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL  x  

LCLB3.3.2. Recoñece e explica 

nos textos o funcionamento 

sintáctico do verbo a partir do seu 

Recoñece e explica nos textos o 

funcionamento sintáctico do 

verbo a partir do seu significado, 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 

CCL  x  
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significado, distinguindo os grupos 

de palabras que poden funcionar 
como complementos verbais 

argumentais e adxuntos. 

distinguindo aceptablemente os 

grupos de palabras que poden 
funcionar como complementos 

verbais argumentais e adxuntos. 

P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica 

nos textos os elementos 
constitutivos da oración simple, 

diferenciando suxeito e predicado 

e interpretando a presenza ou a 
ausencia do suxeito como unha 

marca da actitude, obxectiva ou 

subxectiva, do emisor. 

Recoñece e explica nos textos os 

principais elementos constitutivos 
da oración simple, diferenciando 

suxeito e predicado e 

interpretando algo presenza ou a 
ausencia do suxeito como unha 

marca da actitude, obxectiva ou 

subxectiva, do emisor. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
 

P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL   X 

LCLB3.4.2. Transforma oracións 
activas en pasivas e viceversa, e 

explica os papeis semánticos do 
suxeito (axente, paciente e causa). 

LCLB3.4.2. Transforma oracións 
activas sinxelas en pasivas e 

viceversa, e explica os papeis 
semánticos do suxeito (axente, 

paciente e causa). 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA   X 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun 

texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando os nexos 
adecuados e creando oracións 

novas con sentido completo. 

Amplía algunhas oracións nun 

texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando os nexos 
adecuados e creando oracións 

novas con sentido completo. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL   X 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e 

explica os conectores textuais (de 

adición, contraste e explicación) e 
os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais 

(substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando a súa 
función na organización do 

contido do texto. 

Recoñece, usa e explica algúns 

conectores textuais (de adición, 

contraste e explicación) e os 
principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais 

(substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando a súa 
función na organización do 

contido do texto. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL x x x 

LCLB3.6.1. Identifica e usa en 

textos orais ou escritos as formas 
lingüísticas que fan referencia ao 

emisor e ao receptor ou á 

audiencia (persoa gramatical, uso 
de pronomes, suxeito axente ou 

paciente, oracións impersoais, 

etc.). 

Identifica e usa en textos orais ou 

escritos algunhas formas 
lingüísticas que fan referencia ao 

emisor e ao receptor ou á 

audiencia (persoa gramatical, uso 
de pronomes, suxeito axente ou 

paciente, oracións impersoais, 

etc.). 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL   X 

LCLB3.7.1. Recoñece a 

coherencia dun discurso atendendo 

á intención comunicativa do 

emisor, identificando a estrutura e 

a disposición de contidos. 

LCLB3.7.1. Recoñece a 

coherencia dun discurso 

atendendo á intención 

comunicativa do emisor, 

identificando minimamente a 

estrutura e a disposición de 
contidos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL   X 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas 

textuais (narración, descrición, 

explicación e diálogo), explica os 
mecanismos lingüísticos que as 

diferencian e aplica os 

coñecementos adquiridos na 
produción e na mellora de textos 

propios e alleos. 

Identifica estruturas textuais 

sinxelas(narración, descrición, 

explicación e diálogo), explica 
algúns mecanismos lingüísticos 

que as diferencian e aplica os 

coñecementos adquiridos na 
produción e na mellora de textos 

propios e alleos. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC   X 

LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as 

linguas de España e explica 
algunha das súas características 

diferenciais, comparando varios 

Localiza nun mapa as linguas de 

España e explica algunha das súas 
características diferenciais, 

comparando varios textos, 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 

CSC x   



 88 

textos, recoñece as súas orixes 

históricas e describe algúns dos 
seus trazos diferenciais. 

recoñece algo as súas orixes 

históricas e describe algúns dos 
seus trazos diferenciais. 

I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB3.8.2. Recoñece as 

variedades xeográficas do castelán 

dentro e fóra de España. 

LCLB3.8.2. Recoñece algunhas 

variedades xeográficas do 

castelán dentro e fóra de España. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC x   

LCLB3.9.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais,  e valora 
as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

Participa algo en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais,  e valora 
as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P4- Probas específicas 
I3- Traballo grupal. 
 

 

CCL, 

CAA 
x x X 

LCLB3.10.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos 

desenvolvidos no curso nunha das 

linguas, para solucionar problemas 
de comprensión e para textos 

traballados en calquera das outras. 

Utiliza algo os coñecementos 
lingüísticos desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, para 

solucionar certos problemas de 
comprensión e para textos 

traballados en calquera das outras. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P5- Coavaliación e autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CAA x x X 

 

Bloque 4: Educación literaria 

 

LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de 

lectura libre, resumindo o contido, 
explicando os aspectos que máis 

chamaron a súa atención e o que a lectura 

lle achegou como experiencia persoal. 

Valora algunha das obras de lectura 

libre, resumindo o contido, explicando 
os aspectos que máis chamaron a súa 

atención e o que a lectura lle achegou 

como experiencia persoal. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I3- Proba oral 
P4- Probas específicas 
I3 -Traballo individual 

CCL x x X 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente 
o seu propio criterio estético perseguindo 

como única finalidade o pracer pola 

lectura. 

Desenvolve progresivamente o seu 
propio criterio estético perseguindo 

como única finalidade o pracer pola 

lectura. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 

CCEC x x X 

LCLB4.3.1. Compara textos literarios e 

pezas dos medios de comunicación que 

respondan a un mesmo tópico, 
observando, analizando e explicando os 

puntos de vista segundo o medio, a época 

ou a cultura, e valorando e criticando o 
que le ou ve. 

Compara algún texto literario e algunha 

mostra dos medios de comunicación que 

respondan a un mesmo tópico, 
observando, analizando e explicando 

brevemente os puntos de vista segundo o 

medio, a época ou a cultura, e valorando 
e criticando o que le ou ve. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CSC x x X 

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e 

comparte as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

Fala na clase dalgún libro e comparte as 

súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 

CCL, 

CSC 
x x X 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo 
determinados aspectos das lecturas 

propostas ou seleccionadas polo 

alumnado, investigando e experimentando 
de forma progresivamente autónoma. 

Traballa en equipo algún aspecto das 
lecturas propostas ou seleccionadas polo 

alumnado, investigando e 

experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

P4- Probas específicas 
I3 -Traballo grupal 

CSC, 
CSIEE 

x x X 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha 

selección de textos literarios, en versión 

orixinal ou adaptados, e representativos da 

Le e comprende algún texto literario, en 

versión orixinal ou adaptado, e 

representativo da literatura da Idade 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 

CCL x x X 
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literatura da Idade Media ao Século de 

Ouro, identificando o tema, resumindo o 
seu contido e interpretando a linguaxe 

literaria. 

Media ao Século de Ouro, identificando 

o tema, resumindo o seu contido e 
interpretando basicamente a linguaxe 

literaria. 

P4- Probas específicas 
I1 -Exames 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o 

contido da obra, a intención do/da autor/a 
e o contexto, e o mantemento de temas e 

formas, emitindo xuízos persoais 

razoados. 

Expresa brevemente a relación entre o 

contido da obra, a intención do/da 
autor/a e o contexto, e o mantemento de 

temas e formas, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC  x  

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de 
intención literaria a partir de modelos 

dados seguindo as convencións do xénero, 

con intención lúdica e creativa. 

Redacta algún texto persoal sinxelo de 
intención literaria a partir de modelos 

dados seguindo as convencións do 

xénero, con intención lúdica e creativa. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 
I1- Caderno de aula 
P4- Probas específicas 
I3 -Traballo individual 
P5- Coavaliación e 
autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCEC, 
CCL 

x x X 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola 

escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular 

os seus propios sentimentos. 

Desenvolve certo gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular os seus 

propios sentimentos. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P2- Análise da produción do 

alumnado 
I1- Caderno de aula 
P5- Coavaliación e 

autoavaliación 
I6- Autocorrección caderno 

CCL, 

CAA 
x x X 

LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos 
escritos ou orais conclusións e puntos de 

vista persoais e críticos sobre as obras 

literarias estudadas, expresándose con 
rigor, claridade e coherencia. 

Achega algo nos seus traballos escritos 
ou orais conclusións e puntos de vista 

persoais e críticos sobre as obras 

literarias estudadas, expresándose con 
algún rigor, claridade e coherencia. 

P1- Observación sistemática 
I1- Lista de control 
P4- Probas específicas 
I3- Proba obxectiva. Exame 
escrito. 
 

 

CCL, 
CSIEE 

 x  

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización dos seus 

traballos educativos. 

Utiliza algún recurso das tecnoloxías da 

información e da comunicación para a 

realización dos seus traballos 

educativos. 

P4- Probas específicas 
I3 -Traballo individual e 

grupal. 

CD x x X 

 

 

7.  MATERIAIS E RECURSOS 

- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.1. Recursos e materiais didácticos utilizados polo profesor: 

Programacións didáctica do departamento. 

Libros e guías do profesor da editorial SANTILLANA. 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Información accesible a través de internet, en páxinas de organismos oficiais, en 

páxinas comerciais, en diferentes foros de ensino, etc. 

Documentación persoal, coleccións de actividades e proxectos, etc. 

Libros de diferentes autores literarios e épocas. 

Material audiovisual. 

 

7.2. Recursos e materiais didácticos utilizados polos alumnos: 
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O caderno da materia. 

Coleccións de apuntes, exercicios e actividades preparadas polos profesores. 

Libro de texto da Editorial SANTILLANA. 

Libros de lectura. Proporanse un listado variado de libros de lectura de carácter 

obrigatorio e outros de carácter voluntario que abarquen diferentes xéneros 

literarios e diferentes realidades.  

Selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos 

léxicos, de diferentes usos da lingua, de comprensión e estruturación de 

diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios 

de textos literarios. 

Os libros e publicacións da biblioteca do centro. 

Aula virtual: recursos didácticos en rede e multimedia. 

Guías de lectura. 

Diferentes noticias de xornais impresos e dixitais, espacios de TV e publicidade. 

7.3. Metodoloxía 

 

Defendemos unha metodoloxía activa que potencie a aprendizaxe significativa 

fomentando a participación activa do alumnado, individual e en grupo, e ensinándolle a 

participar na adquisición de coñecementos. Procuraremos a motivación do alumno ou 

alumna adaptando os contidos á súa realidade máis próxima. Neste senso, cómpre 

salientar a necesidade de reforzar o uso e valorización da lingua galega, prestándolle 

unha atención especial á oralidade e á sociolingüística. A aprehensión das formas, 

estruturas e regras realizarase mediante a reflexión e indución sobre os usos 

contextualizados, polo que a unidade lingüística fundamental ha de ser o discurso. As 

propiedades textuais convértense así nun dos piares do bloque de funcionamento da 

lingua. Esta concepción implica unha sistematización progresiva ao longo da etapa do 

funcionamento da lingua, co asentamento dunha metalinguaxe axustada e o 

profundamento gradual na reflexión sobre discursos cada vez máis complexos. É 

primordial a detección de carencias, erros e ideas previas como punto de partida no 

proceso de ensino, para que o profesor active eses coñecementos e faga unha reflexión 

sobre aqueles aspectos que se deben modificar ou nos que se ten que profundar. Os 

temas tratados deben presentarse sempre en relación ós intereses e capacidades do 

alumnado, procurando a motivación. Atenderanse os contidos máis funcionais para a 

vida, é dicir, aqueles relacionados co uso axeitado da lingua oral e escrita, así como os 

relacionados coa comprensión, análise e crítica de diversos tipos de texto xerados na 

nosa vida diaria. En todos os cursos, as redaccións e a lectura e comprensión de textos 

formarán parte do traballo habitual do alumnado. Partiremos do texto (oral ou escrito) 

como a unidade comunicativa fundamental, traballando dende el as destrezas básicas e a 

elaboración dun xuízo razoado, persoal e crítico. Potenciaremos a procura de 

información en diferentes fontes, así como a súa elaboración en distintos soportes. 

Trataranse de integrar, na medida do posible, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, fomentando o interese pola lectura. Propiciaremos traballos de 

investigación individuais e en grupo, dirixidos pola profesora, que serán expostos na 

aula (anual) 
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8. AVALIACIÓN 

 

 A avaliación será continua, formativa e integradora. No proceso de avaliación 

continua, cando o progreso dun alumno/a non sexa o adecuado, estableceremos medidas 

de reforzo, que se adoptarán en canto se detecten dificultades, procurando así a mellora 

do proceso de aprendizaxe. 

Realizaranse ao longo do curso unha avaliación inicial, tres avaliacións trimestrais-

ordinarias coas súas correspondentes cualificacións, coincidindo cos momentos fixados 

pola xefatura de estudos, habitualmente coincidindo coa fin de cada trimestre natural. 

Isto supoñerá a revisión e avaliación tamén do proceso de ensinoaprendizaxe e 

conseguintemente a elaboración de propostas de mellora. Por último, unha avaliación 

extraordinaria no mes de setembro. 

 

8. 1. AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, 

co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes competencias clave. Polo tanto, esta 

avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun 

conxunto de tarefas conducentes a proporcionar unha visión ou máis completa posible 

das fortalezas e debilidades dos alumnos. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os 

obxectivos marcados para a mesma materia no final da ESO, salvo no caso de alumnado 

con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 

Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con 

dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos 

seguintes: 

Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e 

interpretación de textos variados. 

Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa 

interacción co profesor e cos compañeiros. 

Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de 

investigación ou comentario de texto. 

Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse 

algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

 

A. Medidas colectivas: 

Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades 

detectadas nos alumnos. 

Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar 

debilidades detectadas na avaliación inicial. 
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Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de 

adecuala ás necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 

Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as 

competencias clave nas que ten acadado un nivel inferior ao dos compañeiros. 

Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, 

con actividades e outro material didáctico, aproveitando as posibilidades do 

teleensino para a realización de titorías a distancia. 

Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das 

primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar pautas de traballo para corrixir 

as carencias detectadas. 

 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

3º ESO 

 

Criterios de avaliación 3º ESO 
    

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 
  

B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social.    

   

   
 

B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo.    

   
 

B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de textos orais. 
    

B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia e a cohesión do contido das producións 

orais propias e alleas, así como os aspectos prosódicos e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 
   

   
 

B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou en grupo.    

   

   

   

   
 

B1.6. Participar e valorar a intervención en debates, coloquios e conversas espontáneas.    

   
 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos.    

   

   
 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes.    
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Criterios de avaliación 3º ESO 
    

B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos a través dunha lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acordo ou desacordo, respectando en todo momento as opinións das demais persoas. 

   

   

   
 

 B2.4. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 
    

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados.    

   
 

B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso.    

  

  
 

 B2.7. Valorar a importancia da escritura como ferramenta de adquisición das aprendizaxes e como estímulo do desenvolvemento persoal.    

   

   

   
 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 
  

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e para a 
composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía gramatical necesaria para a explicación 

dos usos da lingua. 

   

   
 

B3.2. Recoñecer e analizar a estrutura das palabras pertencentes ás diversas categorías gramaticais, distinguindo as flexivas das non flexivas.    

   
 

B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da oración 
simple. 

   

   
 

B3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración simple.   

  

  
 

B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na 

organización do contido do discurso.   

 B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 
  

B3.7. Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos tendo en conta os elementos lingüísticos, as relacións gramaticais e léxicas, a estrutura 
e a disposición dos contidos en función da intención comunicativa. 

   

   
 

B3.8. Coñecer a realidade plurilingüe de España, a distribución xeográfica das súas linguas e dos dialectos, as súas orixes históricas e algúns dos 

seus trazos diferenciais. 
  

  
 

B3.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais.   

B3.10. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de textos, enunciados e palabras, e 

utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos.   

Bloque 4. Educación literaria 
 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás súas 

afeccións, amosando interese pola lectura.   

B4.2. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas 

aos propios gustos e ás propias afeccións, contribuíndo á formación da personalidade literaria.   

 B4.3. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión do sentimento   
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Criterios de avaliación 3º ESO 
    

humano, analizando e relacionando obras literarias, musicais e arquitectónicas, e personaxes, temas, etc. de todas as épocas. 

B4.4. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como instrumento de lecer e 
diversión que permite explorar mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

  

  
 

 B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da autor/a, 

relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos socioculturais e literarios da época, identificando o tema, recoñecendo a evolución dalgúns 
tópicos e formas literarias, e expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

  

  
 

B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.   

  
 

B4.7. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas, para realizar un traballo educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema 

do currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 

 

8.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 

 I1- Lista de control 

 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (comentarios, narracións, descricións, 
argumentacións...) 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...) 

 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 

 I1- Diálogo 

 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 

 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 

 

 

3º ESO 
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Estándares dos bloques de 

contidos 

PROCEDEMENTO/ 

Instrumento 

% na nota das 

avaliacións 

ESCOITAR: LCLB1.1.1., 112, 113,1.2.1., 122, 
.3.1. 

Proba escrita de comprensión 

oral e rexistro cuantitativo. 

Observación e rexistro 

Cualitativo 

10% 

FALAR: 1.4.1., 1.5.1.152, 152, 154, 155, 161, 
162. 

Observación con ficha de control e rúbrica 

de expresión oral. 
10% 

LER: 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., 
2.3.2., 2.3.3.. 

Inclúe os libros de lectura obrigatoria. 

Proba escrita de comprensión 

lectora e rexistro cuantitativo. 

Observación e rexistro 

cualitativo. 

 

20% 

ESCRIBIR:2.4.1., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 2.6.2., 
2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4. 

Producións textuais 

individuais e rúbrica. 

Produción textos nos exames 

 

20% 

COÑECEMENTO DA LINGUA: 3.1.1., 3.1.2.,  
3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 3.3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 
3.5.1., 3.6.1., 3.7.1., 3.7.2., 3.8.1., 3.8.2., 3.9.1., 
3.10.1. 

 Caderno. Exames e rexistro 

cuantitativo das notas. 

 

20% 

EDUCACIÓN LITERARIA: 4.1.1., 4.2.1., 4.3.1., 
4.4.1., 4.4.2., 4.5.1., 4.5.2., 4.6.1., 4.6.2., 4.7.1., 
4.7.2. 

Caderno. Exames e probas de lectura 

Traballos individuais ou en grupo 
20% 

 

 

Ademais o alumnado poderá ler dous libros optativos por avaliación cos que poderá acadar un punto a maiores 

como máximo. 
 

 

8.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 

 Para que a avaliación sexa efectiva, o alumnado debe recibir pautas claras sobre 

como se vai 

avaliar. O resultado da aplicación dos criterios e instrumentos de avaliación expresarase, 

en cada undos trimestres e ao rematar o curso mediante unha escala de cualificación (de 

un a dez) que terá como referente os estándares descritos previamente e que estará de 

acordo coas seguintes normas de cualificación: 

1. A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a través dos 

procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer información 

relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos obxectivos xerais que 

serven de referente para todas as áreas da ESO e BACH. Para iso na ESO valoraranse os 

estándares seguindo o baremo aprobado polo Departamento 

en setembro de 2016. 

2. En ESO, en todas as probas e traballos escritos se valorará a expresión escrita até 2 

puntos por estes aspectos: presentación adecuada, precisión terminolóxica, uso correcto 

dos procedementos de coherencia e cohesión (conectores apropiados, puntuación…) e 

corrección ortográfica.  

3. As correccións que realice a profesora sobre as tarefas, exercicios e traballos dos 

alumnos/as serán coñecidas por estes sempre que sexa posible; para isto o profesor/a 

mostrará os exercicios unha vez corrixidos. Esta norma considérase de obrigado 
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cumprimento no caso das probas obxectivas. 

 En ESO, malia o carácter continuo da materia, farase, co fin de facilitarlle a 

tarefa de estudo ao alumnado, unha RECUPERACIÓN da 1ª e 2ª avaliacións 

ao comezo do seguinte trimestre e da 3ª na última semana do curso, mediante 

realización dunha proba obxectiva que incluirá preguntas relativas aos contidos 

tratados no trimestre anterior, pero dado que non hai tempo para facer probas de 

expresión oral, o baremo de cualificación do exame será o seguinte, o mesmo ca 

na CONVOCATORIA DE SETEMBRO(aprobado en reunión de Dpto. en 

setembro de 2016): 

 

Estándares                                                 1º ESO-2º ESO                      3º ESO-4ºESO 

Compresión e expresión escrita 50% 30% 

Coñecemento da lingua  30% 30% 

Educación literaria 20% 40% 

 

 

 

5.A decisión sobre a promoción do alumnado na materia farase atendendo ao logro dos 

estándares de aprendizaxe básicos (xa sinalados en cada curso) e ao grao de adquisición 

das competencias correspondentes. Cando un alumno/a obteña, tras a ponderación de 

todos os procedementos de avaliación realizados, unha cualificación igual ou superior a 

5 considerarase aprobado e promocionará, e se a nota é inferior a 5 considerarase 

suspenso e non promocionará. 

Para a Promoción na nosa área, cumprirá ter en conta o que recolle a LOMCE a 

respecto da ESO: os alumnos promocionarán de curso cando superaran todas as áreas 

cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas como máximo, e repetirán curso cando 

teñan avaliación negativa en 3 ou máis áreas ou en dúas que sexan 

simultaneamente Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura e 

máis Matemáticas, salvo que, excepcionalmente, o equipo docente considere que o 

alumno pode seguir con éxito o curso seguinte, ten boas perspectivas de recuperación e 

a promoción beneficiará a súa evolución académica e se lle apliquen as medidas de 

atención educativa propostas no consello orientador. 

Tamén indica que, de forma excepcional, se poderá autorizar a promoción dun alumno 

con 3 áreas suspensas, pero para iso dúas desas materias non poden ser simultaneamente 

Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas. 

 

8.5. SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

 

8.5.1. Programa de recuperación. 

Da propia materia durante o curso. 

 Se algún alumno ou alumna presenta dificultades no proceso de aprendizaxe 

durante o curso, a profesora levará a cabo un programa de recuperación destinado a 

mellorar e reforzar aqueles coñecementos ou procedementos onde detecta a dificultade. 

  Así, faranse as seguintes actividades: 
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 Traballos específicos e personalizados para reforzar os contidos onde se 

presentan dificultades.  

 Explicacións teóricas para ese alumnado en horas fóra de clase.  

 Traballo en coordinación co departamento de orientación.  

  Como os contidos de lingua son de carácter progresivo, non será necesario 

programar probas obxectivas para dar conta de obxectivos anteriores que non se 

conseguiran. En calquera caso, a profesora do curso pode decidir de maneira 

excepcional repetir probas obxectivas nas que non se acadaran os obxectivos. 

Da materia pendente doutros cursos. 

  Cada profesora encargarase de avaliar o alumnado coa materia pendente de 

cursos anteriores. Durante o curso, a profesora traballará con cada alumno e alumna 

persoalmente, de maneira que vaian practicando os contidos da materia do ano anterior. 

Cada alumno ou alumna practicará especialmente aqueles apartados nos que ten máis 

dificultades, para o efecto, a profesora responsábel fará un material adecuado destinado 

a ese fin.  

  A avaliación da materia pendente farase a través de traballos prácticos que serán 

entregados ao alumnado e que este deberá devolver realizados, no prazo establecido. No 

caso de que estes traballoso estean mal realizados, volverán a entregarse para a súa 

corrección. A través da entrega destes traballos poderase aprobar a materia. 

  Se coa realización destes traballos non se acadaron os obxectivos propostos para 

a materia, realizarase unha proba obxectiva en maio que constará dos seguintes 

apartados: 

 Cuestións de comprensión e expresión escrita. 

 Cuestións de gramática e léxico contidas na programación do nivel pendente. 

 Cuestións de literatura contidas na programación do nivel pendente. 

 

  

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES 

 Terase en conta a diversidade do alumnado. O tratamento á heteroxeneidade é un 

dos puntos más importantes na ESO. A profesora aportará o material necesario para 

reforzar na aula todos aqueles contidos nos que o alumnado presente dificultade. 

 O libro de texto propón un gran número de actividades para a adquisición das 

catro habilidades básicas (ler, escribir, falar e escoitar). Estas actividades permiten 
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establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos 

(de ortografía, gramática, redacción ...).  

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos 

dos que se consideren complementarios, entendendo por básico un contido que resulte 

imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento 

das capacidades básicas: compresión verbal, razoamento lóxico, procura e selección de 

información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser postos 

en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de 

aprendizaxe. 

 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, 

ligadas tanto ao método de ensino coma á organización interna do grupo-aula: 

 Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 

 Materiais didácticos diversos. 

 Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinando o traballo 

individual co traballo en pequenos grupos e o traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o 

alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a totalidade dos contidos 

traballados. 

 O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades 

específicas de apoio educativo (NEAE) para o alumnado que presente algunha destas 

condicións: 

Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do 

desenvolvemento. 

Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 

Altas capacidades intelectuais. 

Incorporación tardía ao sistema educativo. 

Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento 

diferenciado. 

A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo) e 17 (Medidas organizativas e curriculares 

para a atención á diversidade e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 

86/2015, que regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en 

Galicia. 

 

Identificación do alumnado con NEAE 

Para a identificación do alumnado con NEAE que curse esta materia disporase 

dos seguintes instrumentos: 
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Probas de avaliación inicial, xa descritas anteriormente. 

Informes do departamento de Orientación ou do titor. 

Reunión de avaliación inicial con todo o profesorado do grupo de alumnos. 

 

Principio reitor 

A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

guiarase polos principios de normalización e inclusión efectiva. Isto significa que, na 

medida do posible, a atención a este alumnado realizarase dentro do grupo e no horario 

habitual de clase. Por inclusión efectiva enténdese aquela que vai máis aló da mera 

presenza física do alumno cos seus compañeiros, poñendo á súa disposición os recursos 

necesarios para que poida sacar o maior proveito posible das clases e acceder ao 

desenvolvemento das súas competencias en condicións de igualdade co resto dos 

compañeiros. 

Cando esta inclusión efectiva non sexa posible, polas circunstancias concretas de 

cada caso, as características do grupo de alumnos ou a falta de recursos, solicitarase o 

apoio do departamento de Orientación. Este apoio poderá concretarse na atención 

individualizada do alumno con NEAE fóra da aula, seguindo pautas consensuadas co 

departamento de Lingua Castelá e Literatura, ou ben na presenza dun profesor de apoio 

na aula. 

Medidas de atención ao alumnado con NEAE 

Como medidas de atención ao alumnado que presente necesidades específicas de 

apoio educativo poderanse aplicar algunhas das seguintes: 

Realizacións de adaptacións non significativas do currículo, ou adaptacións de 

acceso ao currículo, para o alumnado que presente algún tipo de discapacidade 

física ou sensorial, cando esta circunstancia dificulte o acceso aos recursos 

didácticos ou a realización de tarefas. Estas adaptacións poderán consistir en 

cambios no seu posto de estudo, reorganización de espazos, cambios no formato 

dos recursos didácticos (apuntes, boletíns de exercicios...), ou cambios nos 

prazos de entrega das tarefas ou dos tempos para a realización de tarefas. Neste 

sentido, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as TIC.  

 Realizacións de adaptacións significativas do currículo, cando as NEAE 

imposibiliten a consecución dos obxectivos marcados con carácter xeral para a 

etapa. Estas adaptacións levaranse a cabo seguindo o procedemento que 

estableza a Consellería de Educación no seu momento. Realizaranse procurando 

o máximo desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua e a 

promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas 

adaptacións. Estas adaptacións significativas suporán unha redefinición dos 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

instrumentos de avaliación previstos para esta materia, así como a utilización de 

material de traballo adaptado. 

 Medidas de apoio educativo fóra da aula. Consistirán na utilización de 

ferramentas para prestar o apoio educativo que poida precisar un alumno, fóra da 

aula e do horario de clase, cando as súas necesidades educativas poidan ser 

atendidas por esta vía. 
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10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 

 Podemos apuntar aquí algunhas das propostas xurdidas nas últimas reunións do 

Departamento: 

- Conferencia dalgún dos escritores dos que se escolla obra de lectura para 1º da 

ESO. 

 Participación nas actividades organizadas no centro: Magosto, Entroido, 

Semana Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, étc. Tamén se 

participará en certames convocados por outros centros. 

 Exposición de traballos interdisciplinares en colaboración con outros 

departamentos. 

- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis 

actividades extraescolares.  

11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

   INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

 

En diferentes momentos ao longo do curso, faráselles chegar aos alumnos 

información sobre certos aspectos da programación. Ao inicio do curso 

comunicaráselles de forma esquemática a secuencia de unidades que serán impartidas 

ao longo do curso de acordo coa programación. 

Ao inicio de cada avaliación serán informados de xeito detallado sobre os 

seguintes puntos: 

Unidades impartidas en cada avaliación , especificando cada un dos seus puntos. 

Temporalización e secuencia das diferentes actividades programadas, incluídas 

as actividades de avaliación. 

Información precisa acerca dos criterios de avaliación e cualificación, incluíndo 

as porcentaxes de ponderación asignados a cada unha das probas e actividades 

de avaliación e o sistema de recuperación. 

Ao final de curso recollerase a valoración do alumnado sobre certos aspectos da 

programación: preferencia polas diferentes unidades, polas diferentes actividades 

levadas a cabo e suxestións sobre algúns aspectos dos temas tratados ou de outros novos 

do seu interese. Esta información engadirase á avaliación da propia programación. 
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As membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos que permitan a 

correcta avaliación desta Programación Didáctica. A toma de datos e información 

necesaria para este proceso de avaliación farase a partir de varias fontes: 

 Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas 

como porcentaxes de consecución de obxectivos. 

 Informes das profesoras do Departamento. 

 Informes presentados polas profesoras, para a redacción da memoria final do 

curso, onde se especificarán o total das unidades impartidas, así como as 

posibles modificacións, se fose o caso, introducidas na programación e os 

motivos de ditas modificacións. 

 Enquisas realizadas entre os membros do Departamento. 

 Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través 

de enquisas. 

A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, os membros do 

departamento aplicarán diferentes instrumentos de avaliación que permitan valorar de 

forma correcta aspectos como: 

Idoneidade da secuencia de contidos. 

Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

Temporalización adecuada das diferentes unidades . 

Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de 

aprendizaxe. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso do ensino e a 

práctica docente e os resultados constarán na memoria final de curso. 

 

 

 

 CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 

Ao principio do curso fíxose algún tipo de actividade para coñecer a 

composición da clase. 

     

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e crear grupos.       

Proporciónase a cada alumna ou alumno a información que necesita.      

Créanse actividades de diferentes niveis.           
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Adáptanse as actividades ao alumnado que se afasta da media tanto por 

arriba como por abaixo. 

          

PROGRAMACIÓN DE AULA     

Tense en conta a programación á hora de planificar as clases.           

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á programación do 

curso. 

          

Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada unidade de traballo e 

como vai ser avaliada. 

          

ACTIVIDADES NA AULA            

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, parellas, pequeno 

grupo, gran grupo...) 

          

Deséñanse actividades variadas (lectura, análise, investigación, creación, 

debate...) 

          

Propóñense actividades que promoven a autonomía na aprendizaxe.           

Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros de lectura, 

TIC...) 

          

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións teóricas.           

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a atención do alumnado.           

Dedícase a maior parte do tempo a promover que o alumnado faga 

actividades diversas. 

          

AVALIACIÓN     

O alumnado está sempre informado de como será a avaliación antes de 

comezar cada traballo, proxecto ou unidade nova. 

          

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar (exposicións, exames, 

traballos, debates...) 

          

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas ou alumnos que 

non alcanzan os obxectivos mínimos. 
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A avaliación está baseada nas competencias clave.            

 

 Posteriormente os membros do departamento e, a ser posible, en coordinación 

cos outros departamentos de linguas debaterán aqueles aspectos susceptibles de mellora. 

Para iso empregarase a seguinte PLANTILLA DE SEGUIMENTO: 

 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL DEBATE 

Imprevistos Fortalezas 

 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusións 

 

 

 

 
 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A 

MELLORAR 

Atención á 
diversidade 

  

 
Seguimento da 

programación 

 

 

 

Actividades na 
aula e fóra 

  

Aplicación dos 
criterios de 

avaliación e 

cualificación 
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1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA E 

LITERATURA CASTELÁS 
 

 O departamento de Lingua Castelá e Literatura está composto este curso 

2016/2017 polas profesoras: Isabel Vega (1º ESO, 3º ESO, 1º BACH.), María Ocampo 

Ferreiro (1º ESO, 4º ESO, 2º BACH.) e María Golán García (1º ESO, 2º ESO, 

LITERATURA UNIVERSAL). 

 

2.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O marco legal no que se elaborou a presente programación é o seguinte: 

1. Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa. 

(LOMCE) 

2. Orde ECD/65/2015 de 21 de xaneiro pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da Educación Primaria, a 

Educación Secundaria e o Bacharelato. 

3. Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o Currículo da ESO e do 

Bacharelato en Galicia. 

4. Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso 

académico 2016-2017 para a implantación do currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

5. Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as 

competencias clave para a aprendizaxe permanente. Ademais desta lexislación, tamén se 

tiveron en conta na elaboración desta programación criterios recollidos no Proxecto 

Educativo do Centro e decisións adoptadas polo Departamento. 

 

Polo que respecta á CONTEXTUALIZACIÓN  e tomando como referencia o PE, que 

recolle as características xerais do centro e do entorno educativo, debemos destacar que 

é un centro situado na vila de Noia. O 70% do alumnado do I. E.S. Virxe do Mar 

procede do concello de Noia, o 15% provén da zona Norte do de Outes, e o 5% restante, 

doutros concellos, do que cabería salientar o de Lousame. A vila de Noia, que conta con 

14.571 habitantes (censados en 2014), é o punto de referencia socioeconómica e cultural 

de toda a comarca. A súa poboación adícase maioritariamente ao sector terciario, que é 

o maior xerador económico da vila, actuando esta como centro comarcal de comercio e 

servizos a onde acode a poboación dos concellos próximos para abastecerse de produtos 

básicos e especializados. O resto da poboación distribúese entre os sectores secundario, 

que reúne á pequena e mediana industria existente e á construción, e primario, que se 

reparte entre a agricultura e a pesca, sendo o mar e as actividades con el relacionadas o 

que sostén case todo o peso deste sector, xa que a actividade propiamente agrícola ten 

un papel case testemuñal.  

 

Por outra banda, tal e como verifica o último Proxecto Lingüístico é un centro cun 

contorno con predominio do galego. Aínda que diminuíron, os prexuízos e actitudes 
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negativas nalgúns sectores de pais / nais e de profesorado seguen a ser un gran de 

obstáculo para avanzar na normalización lingüística no ensino. Entre o alumnado, os 

prexuízos máis evidentes xa non se dan, pero si outros que dificultan o emprego 

habitual do galego no contexto escolar; de maneira que, dende a nosa materia, teremos 

que contribuír para erradicar estes prexuízos e para que a competencia lingüística sexa 

semellante nas dúas linguas, coñecendo e valorando cada un dos códigos. 

 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS CCCC 

(COMPETENCIAS CLAVE) 
 

 

 

 Competencias clave: No Decreto da Lomce, defínense como Competencias as 

“capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e 

etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos”. A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase 

pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de 

ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde todas as materias de 

coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade 

educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais; o seu 

dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de 

desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de 

desempeño no seu uso. 

 As Competencias clave establecidas serían as seguintes: 

1.  Comunicación lingüística (CCL). 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

3. Competencia dixital (CD). 

4. Aprender a aprender (CAA). 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6.  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7.  Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Sinálase no Decreto que se potenciará o desenvolvemento da competencia de 

comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración 

efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle 

permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. 

 As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias constrúense a partir 

dos criterios de avaliación, ligándoos cos demais compoñentes de cada materia. Os 

criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que 

non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses estándares conéctanse coas 

competencias clave. Polo tanto, os estándares de aprendizaxe avaliables permiten 
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definir os resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe saber, 

comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 

avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a 

facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

 

 

 

4. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 

4º ESO 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque I: Comunicación oral. Escoitar e falar   

vLCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo e 

laboral, identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante. 

CCL 

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

CCL 

LCLB1.1.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas. CCL 

LCLB1.1.4. Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes orais e a relación entre discurso e 

contexto. 

CCL 

LCLB1.1.5. Distingue entre información e opinión en mensaxes procedentes dos medios de 

comunicación, e entre información e persuasión en mensaxes publicitarias orais, identificando as 

estratexias de enfatización e expansión. 

CSC 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións orais. CCL 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, 

ex-positiva e argumentativa, identificando a estrutura e a información relevante, determinando o 

tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante. 

CCL 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de 

procedencia non verbal. 

CCL 

LCLB1.2.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas. CAA 

LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos 

persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

CCL, CAA 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de 

palabras ou enunciados descoñecidos (demanda axuda, busca en dicionarios, lembra o contexto en 

CD 
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que aparece, etc.). 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos de forma clara, 

recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente 

e semanticamente. 

CAA 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o sentido global de debates, coloquios e conversas 

espontáneas identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención 

comunicativa e a postura de cada participante, así como as diferenzas formais e de contido que 

regulan os intercambios comunicativos formais e os espontáneos. 

CSC 

LCLB1.3.2. Recoñece e explica as características da linguaxe conversacional (cooperación, 

espontaneidade, economía e subxectividade) nas conversas espontáneas. 

CCL 

LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate, coloquio 

ou conversa espontánea tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o contido e o grao de 

respecto cara ás opinións das demais persoas. 

CCL 

LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os argumentos das persoas participantes en debates, 

faladoiros e entrevistas procedentes dos medios de comunicación audiovisual, valorando de forma 

crítica aspectos concretos da súa forma e o seu contido. 

CCL 

LCLB1.3.5. Recoñece e asume as  regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os 

debates e calquera intercambio comunicativo oral. 

CSC 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

CCL 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, 

volume, etc.) a ollada, a colocación, a linguaxe corporal, a xestión de tempos e o emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

CCL 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da 

avaliación e autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 

CAA 

LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua medio para adquirir, procesar e transmitir novos coñecementos, 

para expresar ideas e sentimentos, e como ferramenta para regular a conduta. 

CCL 

LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo, planificando o proceso de 

oralidade, organizando o contido, consultando fontes de información diversas, xestionando o tempo e 

transmitindo a información de xeito coherente, aproveitando vídeos, gravacións ou outros soportes 

dixitais. 

CD 

LCLB1.6.2. Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula, analizando e comparando as 

similitudes e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

CCL 

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

orais. 

CCL 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á 

finalidade da práctica oral. 

CCL 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións, intervencións públicas, etc., recollendo 

as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen loxicamente e 

CAA 



 109 

semanticamente. 

LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á mellora da expresión oral, 

recoñecendo en exposicións orais propias ou alleas as dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticións, ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza e repetición de conectores etc.). 

CCL 

LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral. CCL 

LCLB1.7.2. Analiza criticamente debates e faladoiros procedentes dos medios de comunicación 

recoñecendo neles a validez dos argumentos e valorando criticamente a súa forma e o seu contido. 

CCL 

LCLB1.7.3. Participa activamente nos debates escolares, respectando as regras de intervención, 

interacción e cortesía que os regulan, utilizando unha linguaxe non discriminatoria. 

CSC 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir   

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en práctica diferentes estratexias de lectura e 

autoavaliación da súa propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, actualizando 

coñecementos previos, traballando os erros de comprensión e construíndo o significado global do 

texto. 

CCL 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e secuencia as informacións explícitas dos textos. CCL 

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as secundarias, 

e establecendo relacións entre elas. 

CMCCT 

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto demostrando unha 

comprensión plena e detallada deste. 

CCL 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e avaliándoo criticamente, e 

realizando hipóteses sobre el. 

CAA 

LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do nivel culto da lingua que incorpora ao 

seu repertorio léxico, e recoñecendo a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 

con exactitude e precisión. 

CCL 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a intención comunicativa de 

textos escritos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral e de relación con organizacións, identificando a tipoloxía 

textual seleccionada (narración, exposición, etc.), a organización do contido e o formato utilizado. 

CCL 

LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos xéneros xornalísticos informativos e de opinión 

(noticias, reportaxes, editoriais, artigos e columnas, cartas á dirección, comentarios e crítica). 

CSC 

LCLB2.2.3. Comprende e explica os elementos verbais e os non verbais, e a intención comunicativa 

dun texto publicitario procedente dos medios de comunicación. 

CCL 

LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre si e co contexto, 

secuénciaas e deduce informacións ou valoracións implícitas. 

CCL 
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LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou pequenos fragmentos extraídos 

dun texto en función do seu sentido global. 

CCL 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, mapas conceptuais, 

diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

CAA, CMCCT 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais 

dun texto. 

CCL 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. CAA, CCL 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. CSC 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

CCL 

LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital, dicionarios 

de dúbida e irregularidades da lingua, etc. 

CCL, CD 

LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, 

e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

CCL, CAA 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 

conceptuais etc.). 

CCL 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. CCL, CAA 

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as ideas 

con claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas. 

CCL 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas, estrutura, etc.) 

ou coa forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación). 

CCL, CAA 

LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, a súa propia produción escrita e a dos/das seus/súas 

compañeiros/as. 

CAA 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen da 

avaliación da produción escrita. 

CCL 

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos persoal, educativo, social 

e laboral. 

CCL 

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos 

e argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

CCL 

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

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as ideas principais con 

coherencia e cohesión e expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as palabras 

do texto. 

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

LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado dos elementos visuais que poidan aparecer nos textos 

(gráficas, imaxes, etc.). 

CCL 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de organizar 

o seu pensamento. 

CCL 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao seu 

repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para expresarse 

oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a lectura e a escritura. CCEC 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, 

participando, intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e 

dando a coñecer os seus propios. 

CD 

Bloque 3: Coñecemento da lingua   

LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que adquiren algúns adxectivos, determinantes e 

pronomes en relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 

CCL 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación coa 

intención comunicativa do texto onde aparecen. 

CCL 

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o valor 

significativo dos prefixos e dos sufixos. 

CCL 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras categorías 

gramaticais, utilizando diversos procedementos lingüísticos. 

CCL 

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina e utilízaos 

para deducir o significado de palabras descoñecidas. 

CAA 

LCLB3.4.1. Explica todos os valores expresivos das palabras que gardan relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 

CCL 

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

ao contexto en que aparecen. 

CCL 

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e  outras fontes de consulta en papel e formato dixital, resolve 

eficazmente as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe autónoma. 
CD 

LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, usando conectores e 

outros procedementos de substitución para evitar repeticións. 

CCL 

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente un 

enunciado, así como os elementos que se agrupan arredor dela. 

CMCCT 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o adxectivo, o substantivo e algúns 

adverbios con oracións de relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, transformando e 

ampliando adxectivos, substantivos e adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 

CCL 
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constituíntes doutra oración. 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a observación, reflexión e 

explicación sintáctica. 

CCL 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando correctamente as normas ortográficas 

e gramaticais, recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación eficiente. 

CCL 

LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás 

expositivas e argumentativas, e utilízaas nas propias producións orais e escritas. 

CCL 

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que determinan os usos lingüísticos 

(tema, propósito, destinatario, xénero textual, etc.). 

CCL, CCS 

LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de textos expositivos e argumentati 

vos, relacionándoos coa intención comunicativa e o contexto en que se producen. 

CCL 

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

utilízaos nas producións propias. 

CCL 

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

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición 

e hipótese, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que proporcionan 

cohesión a un texto. 

CCL 

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos en función da intención 

comunicativa e do seu uso social. 

CCL 

LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada situación comunicativa, e 

aplícao nos seus discursos orais e escritos. 

CSC 

LCLB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL, CAA 

LCLB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera das outras. 

CAA 

Bloque 4: Educación literaria   

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos 

seus gustos e ás súas afeccións. 

CCL 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos 

que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

CCEC 

LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única 

finalidade o pracer pola lectura. 

CSIEE 
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LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e 

explicando a relación existente entre manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, 

cine, etc.). 

CCL 

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

ao longo dos diversos períodos histórico-literarios, ata a actualidade. 

CCEC 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un 

mesmo tópico, observando, analizando e explicando os puntos de vista segundo o medio, a época ou 

a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

CSC 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. CCL 

LCLB4.3.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou seleccionadas polos 

alumnos, investigando e experimentando de forma progresivamente autónoma. 

CSC, CSIEE 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a expresividade verbal. 

CCL 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a expresividade verbal. 

CCL 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura desde o 

século XVlll aos nosos días, identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a 

linguaxe literaria. 

CCL 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 

mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

CAA 

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados, seguindo as 

convencións do xénero e con intención lúdica e creativa. 

CCL 

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar 

e regular os seus propios sentimentos. 

CAA 

LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información para desenvolver por 

escrito, con rigor, claridade e coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura. 

CCL, CD 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e 

críticos sobre as obras literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

CCL, CSIEE 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a 

realización dos seus traballos educativos. 

CD 

 

 

 

5. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS 

5.1. Obxectivos xerais da Educación Secundaria Obrigatoria. 

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 
da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, a 
educación secundaria obrigatoria debe contribuír a desenvolver no alumnado 
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as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e 
a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando 
os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

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

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

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

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

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no 
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 
apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 
propia e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer 
mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e sociedade 
galega ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectando as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde corporais e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e a súa mellora. 

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 
que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 
á comunidade lusófona. 

 

 

5.2.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 4º ESO E CONTIDOS. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.TEMAS TRANSVERSAIS 

 

4º ESO 

 

4º ESO   

Obxectivos Contidos  

   

 h 

 m 

 B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso: persoal, 

educativo, social e laboral. 

Mínimos:  Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación co ámbito de uso. 

 h 

 m 

 B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade: textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos. Diálogo. 

Mínimos:  Comprensión, interpretación e valoración de textos orais en relación coa súa finalidade. 

 H  B1.3. Observación e comprensión do sentido global de debates, coloquios, entrevistas e conversas 

espontáneas, da intención comunicativa de cada interlocutor/a e aplicación das normas básicas que regulan a 

comunicación. 

Mínimos:  Observación e comprensión do sentido global de debates, coloquios, entrevistas e conversas 

espontáneas. 
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4º ESO   

Obxectivos Contidos  

 a 

 d 

 h 

 B1.4. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a produción de 

textos orais. 

Mínimos: Coñecemento das estratexias necesarias para a produción de textos orais. 

 a 

 d 

 h 

 B1.5. Valoración da lingua oral como instrumento de aprendizaxe, como medio para transmitir 

coñecementos, ideas e sentimentos, e como ferramenta para regular a conduta. 

Mínimos:  Valoración da lingua oral como instrumento de aprendizaxe e como medio para transmitir 

coñecementos. 

 g 

 h 

 B1.6. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público e dos 

instrumentos de autoavaliación en prácticas orais formais ou informais. 

Mínimos:  Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias para falar en público. 

 a 

 c 

 d 

 h 

 B1.7. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas de cortesía da comunicación oral que 

regulan as conversas espontáneas e outras prácticas discursivas orais propias dos medios de comunicación. 

Debate. 

Mínimos:  Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas de cortesía da comunicación oral. 

 a 

 d 

 h 

 m 

 B1.8. Creación de textos orais e audiovisuais que reproduzan situación reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

Mínimos:  Creación de textos orais e audiovisuais que reproduzan situación reais. 

   

 g 

 h 

 l 

 B2.1. Coñecemento e uso progresivo de técnicas e estratexias de comprensión escrita. 

Mínimos:  Coñecemento de técnicas e estratexias de comprensión escrita. 

 B2.2. Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos en relación cos ámbitos 

persoal, educativo, social e laboral. 

Mínimos:  Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos. 

 B2.3. Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados. 

Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos 

 b 

 e 

 h 

 l 

 B2.1. Coñecemento e uso progresivo de técnicas e estratexias de comprensión escrita. 

Mínimos: Coñecemento de técnicas e estratexias de comprensión escrita. 

 B2.2. Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos en relación cos ámbitos 

persoal, educativo, social e laboral. 

Mínimos:  Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos. 

 B2.3. Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados. 

Mínimos: Lectura comprensiva, interpretación e valoración de textos escritos. 

 g 

 h 

 B2.4. Actitude progresivamente crítica e reflexiva ante a lectura. 

Mínimos:Actitude crítica e reflexiva ante a lectura. 
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4º ESO   

Obxectivos Contidos  

 l 

 b 

 e 

 h 

 B2.5. Utilización progresivamente autónoma das bibliotecas e das tecnoloxías da información e da 

comunicación como fontes de obtención de información. 

Mínimos:  Utilización das bibliotecas e das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 g 

 e 

 h 

 l 

 B2.6. Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización da información, redacción e revisión. 

Mínimos:  Coñecemento e uso das técnicas e as estratexias para a produción de textos escritos. 

 B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados. 

Mínimos:  Produción de textos escritos e audiovisuais. 

 h 

 l 

 B2.8. Produción de textos escritos e audiovisuais propios dos ámbitos persoal, educativo, social e 

laboral. 

Mínimos:  Produción de textos escritos e audiovisuais. 

 b 

 c 

 g 

 h 

 B2.9. Interese pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como forma de 

comunicar as experiencias e os coñecementos propios, e como instrumento de enriquecemento persoal e 

profesional. 

Mínimos: Interese pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe. 

   

 a 

 h 

 B3.1. Observación, reflexión e explicación dos valores expresivos e do uso das categorías 

gramaticais, con especial atención ao adxectivo, aos tipos de determinantes e aos pronomes. 

Mínimos:  Observación e explicación dos valores expresivos e do uso das categorías gramaticais. 

 a 

 h 

 B3.2. Observación, reflexión e explicación dos valores expresivos e do uso das formas verbais en 

textos con diferente intención comunicativa. 

Mínimos:  Observación e explicación dos valores expresivos e do uso das categorías gramaticais. 

 a 

 b 

 h 

 B3.3. Observación, reflexión e explicación do uso expresivo dos prefixos e sufixos, recoñecendo os 

que teñen orixe grega e latina, explicando o significado que lle achegan á raíz léxica e a súa capacidade para a 

formación e a creación de novas palabras. 

Mínimos:  Observación e explicación dos valores expresivos e do uso das categorías gramaticais. 

 a 

 h 

 B3.4. Observación, reflexión e explicación dos niveis de significado de palabras e expresións no 

discurso oral ou escrito. 

Mínimos:  Observación, reflexión e explicación dos niveis de significado de palabras. 

 b 

 e 

 h 

 B3.5. Manexo de dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital sobre a normativa 

e o uso non normativo das palabras, e interpretación das informacións lingüísticas que proporcionan os 

dicionarios da lingua (gramaticais, semánticas, rexistro e uso). 

Mínimos:  Manexo de dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital sobre a normativa e o 
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4º ESO   

Obxectivos Contidos  

uso non normativo das palabras. 

 h  B3.6. Observación, reflexión e explicación dos límites sintácticos e semánticos da oración simple e a 

composta, das palabras que relacionan os grupos que forman parte desta e dos seus elementos constitutivos. 

Mínimos:  Observación, reflexión e explicación dos límites sintácticos e semánticos da oración simple e a 

composta. 

 b 

 h 

 B3.7. Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a elas na escritura para obter unha comunicación eficiente. 

Mínimos:  Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais. 

 b 

 g 

 h 

 B3.8. Observación, reflexión, explicación e uso dos trazos característicos que permiten diferenciar e 

clasificar os xéneros textuais, con especial atención aos discursos expositivos e argumentativos. 

Mínimos:  Observación, reflexión, explicación e uso dos trazos característicos que permiten diferenciar e 

clasificar os xéneros textuais. 

 h  B3.9. Observación, reflexión e explicación do uso de conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais (substitucións pronominais) como léxicos (elipses e 

substitucións mediante sinónimos e hiperónimos). 

Mínimos:  Observación, reflexión e explicación do uso de conectores textuais. 

 a 

 b 

 h 

 B3.10. Coñecemento dos rexistros e dos factores que inciden no uso da lingua en distintos ámbitos 

sociais, e valoración da importancia de utilizar o rexistro adecuado segundo as condicións da situación 

comunicativa. 

Mínimos:  Coñecemento dos rexistros e dos factores que inciden no uso da lingua en distintos ámbitos 

sociais. 

 i 

 l 

 B3.11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 

sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 

centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Mínimos:  Participación en proxectos  nos que se utilicen varias linguas. 

 g 

 h 

 B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver 

unha competencia comunicativa integrada. 

Mínimos: Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

   

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.1. Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo, para lograr o desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses literarios, e a súa autonomía de lectura. 

Mínimos:  Lectura libre de obras da literatura española e universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal. 

 h 

 l 

 n 

 c 

 B4.2. Aproximación ás obras máis representativas da literatura española desde o século XVlll aos 

nosos días a través da lectura e a explicación de fragmentos significativos e, de ser o caso, obras completas. 

Reflexión e superación de estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

Mínimos: B4.2. Aproximación ás obras máis representativas da literatura española desde o século XVlll aos 

nosos días a través da lectura e a explicación de fragmentos significativos . 

 h  B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos do século XX, utilizando 
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4º ESO   

Obxectivos Contidos  

 l 

 n 

as convencións formais do xénero seleccionado e con intención lúdica e creativa. 

Mínimos:  Redacción de textos de intención literaria a partir da lectura de textos do século XX. 

 e  B4.4. Consulta de fontes de información variadas para a realización de traballos e a cita adecuada 

destas. 

Mínimos:  Consulta de fontes de información variadas para a realización de traballos. 

 

 

 

LECTURAS: 

● 1ª AVALIACIÓN: Leyendas de G. A. Bécquer. 

● 2ª AVALIACIÓN: Bodas de sangre de F. García Lorca. Ed. Vicens-Vives. 

● 3ª AVALIACIÓN: La soledad de los números primos de Paolo Giordano. 

 

 

 

5.3. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Os temas transversais iranse incorporando de maneira equilibrada nos distintos 
cursos da ESO, fundamentalmente a través de textos (orais, escritos ou multimedia). 
Os temas transversais que se inclúen na lexislación vixente son: educación para a 
convivencia, educación para a saúde, educación para a paz, educación do 
consumidor, educación non sexista, educación ambiental e educación vial. Os temas 
transversais serán abordados fundamentalmente a través das lecturas, debates e 
actividades complementarias. 

A práctica educativa ten que estar encamiñada a que o alumnado sexa máis xusto e 
solidario, sexa máis democrático e aprenda a vivir cos demais. Ademais, a nosa 
mocidade vive nun contexto que está en constante evolución e ensinarlle a admitir 
este feito como normal e darlle ferramentas para poder acceder a el sen complexos e 
con autonomía é unha garantía de calidade de vida futura e presente. Así, na 
Educación Secundaria Obrigatoria, como en todo o sistema educativo en xeral , 
educar para a vida e para a convivencia é un dos obxectivos base; de maneira que 
fomentar a educación en valores é un compromiso social que debe de abordarse 
simultaneamente en todo o proceso de ensino-aprendizaxe. Existen unha serie de 
valores socialmente considerados como positivos que se busca que o sistema 
educativo reforce: a tolerancia, a autonomía, a solidariedade, a responsabilidade, o 
compromiso, a xustiza e o respecto á diversidade e á pluralidade das persoas son en 
gran medida os máis destacados. Deste modo, mentres prácticas como o sexismo, o 
racismo, a homofobia ou o clasismo (cultural-intelectual, económico, físico, etc.) se 
manteñen aínda na nosa sociedade, estas deben desbotarse dos centros educativos. 
É evidente que nos institutos, como microcosmos reprodutores da comunidade xeral, 
tamén se encontran aínda estes valores negativos entre o alumnado, pero un dos 
obxectivos deberá consistir en facerlles entender o ilóxico destas marcas de poder e 
abuso, e o conveniente que é a súa erradicación. Atenderase de xeito especial á 
prevención contra a violencia de xénero e da violencia contra as persoas con 
discapacidade . A lectura de textos e o emprego de audiovisuais que provoquen o 
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debate serán recursos que se empreguen con asiduidade para abordar estes contido, 
así como a análise da prensa e a publicidade. É un feito que o exemplo é o mellor 
modo de transmitir os valores adecuados para conseguir unha mocidade equilibrada e 
máis xusta que se transforme en persoas adultas que superaron eses prexuízos. A 
exclusión da linguaxe sexista é tamén outra das apostas. Optamos por facer un uso 
equiparado do feminino, do masculino ou de colectivos neutros con sentido xenérico, 
de maneira que se evita reducir esta opción exclusivamente ao xénero masculino.. 
Tamén se trata de evitar fraseoloxía ou expresións comúns que, aínda que sexan 
tradicionais ou habituais, reproducen un mundo de percepcións que non corresponde 
co ideal de hoxe. Desta maneira, nas lecturas introdutorias a cada unha das unidades 
didácticas, nos fragmentos literarios e nos libros propostos, trabállanse valores moi 
diversos. 
 
Por outra banda, os manuais utilizados pretenden ser unha ferramenta útil para que o 
alumnado aprenda a ser empático e responsable. A empatía refórzase a través de 
diferentes actividades prácticas polas que o estudante e a estudante debe asumir o rol 
doutro ou doutros que poidan desenvolver un papel social diferente do deles. A 
reflexión e a análise seméllannos a mellor ferramenta para que o alumnado supere os 
prexuízos e entenda os seus efectos negativos a través dunha experiencia non 
violenta persoal. A aceptación da responsabilidade e do valor polo traballo é unha 
necesidade básica para garantir o éxito do alumnado nun mundo cada vez máis 
competitivo 
 

 

6. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 

4º ESO 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN  
PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CC

CC 

TEMPORALIZ

ACIÓN 

    1ª 

AV

. 

2ª 

AV

. 

3ª 

AV

. 
 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 
 

 

 

      

LCLB1.1.1. Comprende o sentido 

global de textos orais propios dos 
ámbitos persoal, educativo e laboral, 

identificando a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo a 
intención comunicativa do/da falante. 

 Comprende  algo o sentido global de 

textos orais propios dos ámbitos 
persoal, educativo e laboral, 

identificando algunha información 

relevante, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa 

do/da falante. 

 P1 Observación 

sistemática 

 I1.1. Lista de control 

 I1.3. Diario de clase 

 P2 Análise da produción 

do alumnado 

 I1 Caderno de aula 

 Resumos e esquemas 
avaliables mediante a nota do 

CADERNO. 

 P4 Probas específicas 

I5.Exercicios de comentario de texto 
avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CC

L 

X X X 
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LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos 

do emisor e do contido do texto, 

analizando fontes de procedencia non 
verbal. 

Anticipa ideas e infire algúns datos do 

emisor e do contido do texto, 

analizando fontes de procedencia non 
verbal. 

Exercicios de comentario de texto 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CC

L 

X X X 

LCLB1.1.3. Retén información 

relevante e extrae informacións 
concretas. 

Retén información relevante e extrae 

algunha información concreta. 
 P2 

 I1-Resumos e esquemas 

avaliables mediante a nota do 
CADERNO. 

 P4 

I5-Exercicios de comentario de texto 

avaliables en CONTROIS ou 
EXAMES. 

CC

L 

X X X 

LCLB1.1.4. Distingue as partes en que 

se estruturan as mensaxes orais e a 
relación entre discurso e contexto. 

Distingue algunhas partes en que se 

estruturan as mensaxes orais pero non 
a relación entre discurso e contexto. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de texto 
avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CC

L 

X X X 

LCLB1.1.5. Distingue entre 
información e opinión en mensaxes 

procedentes dos medios de 

comunicación, e entre información e 
persuasión en mensaxes publicitarias 

orais, identificando as estratexias de 

enfatización e expansión. 

Distingue entre información e opinión 
en mensaxes sinxelas procedentes dos 

medios de comunicación, e entre 

información e persuasión en 
mensaxes publicitarias orais, 

identificando as estratexias de 

enfatización e expansión. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de texto 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CS
C 

X X X 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta 

instrucións orais. 
LCLB1.1.6. Segue e interpreta 

instrucións orais sinxelas. 
P1 

I3 Diario de clase 
CC

L 

X X X 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido 
global de textos orais de intención 

narrativa, descritiva, instrutiva, 
expositiva e argumentativa, 

identificando a estrutura e a información 

relevante, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa 

do/da falante. 

Comprende minimamente o sentido 
global de textos orais de intención 

narrativa, descritiva, instrutiva, 
expositiva e argumentativa, 

identificando a estrutura e a 

información relevante, determinando 
o tema e recoñecendo, ás veces, a 

intención comunicativa do/da falante. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de texto 

avaliables en CONTROIS ou 
EXAMES. 

CC
L 

X X X 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos 
do emisor e do contido do texto, 

analizando fontes de procedencia non 

verbal. 

 Anticipa ideas e infire algúns datos 
do emisor e do contido do texto, 

analizando fontes de procedencia non 

verbal. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de texto 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CC
L 

X X X 

LCLB1.2.3. Retén información 

relevante e extrae informacións 

concretas. 

Retén algunha información relevante 

e extrae informacións concretas. 
P2 

I1- Caderno de aula 
P4 

I5-Exercicios de comentario de texto 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 
 

CA

A 

X X X 

LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos 

concretos do contido de textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos, emitindo 

xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un 

punto de vista particular. 

LCLB1.2.4. Interpreta e valora 

minimamente aspectos concretos do 
contido de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, emitindo algúns 
xuízos razoados e relacionándoos con 

conceptos persoais, para xustificar un 

punto de vista particular. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de texto 
avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

CC

L, 
CA

A 

X X X 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os 

instrumentos adecuados para localizar o 

significado de palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda axuda, busca en 

dicionarios, lembra o contexto en que 

aparece, etc.). 

Procura utilizar progresivamente os 

instrumentos adecuados para localizar 

o significado de palabras ou 

enunciados descoñecidos (demanda 

axuda, busca en dicionarios, lembra o 

contexto en que aparece, etc.). 

P2 

I1- Exercicios de léxico avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

CD X X X 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, 

descritivos, expositivos e 

argumentativos de forma clara, 
recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións 

que se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

 Resume textos narrativos, 

descritivos, expositivos e 

argumentativos sinxelos de forma 
clara, recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións 

que se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

P2 

I1-Resumos e esquemas avaliables 

mediante a nota do CADERNO  
P4 

I5-Exercicios de comentario de texto 
avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES. 

 

CA

A 

   

LCLB1.3.1. Escoita, observa e 

interpreta o sentido global de debates, 
coloquios e conversas espontáneas 

identificando a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo a 
intención comunicativa e a postura de 

cada participante, así como as 

diferenzas formais e de contido que 

Escoita, observa e interpreta 

minimamente o sentido global de 
debates, coloquios e conversas 

espontáneas identificando a 

información relevante, determinando 
o tema e recoñecendo, en termos 

xerais, a intención comunicativa e a 

postura de cada participante, así como 

P2 

 I3 Producións orais. 
Participación activa e adecuada nun 

COLOQUIO e extracción de 
conclusións que serán articuladas 

nun escrito persoal .  

 P4. 

CS

C 

 X  
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regulan os intercambios comunicativos 

formais e os espontáneos. 
as principais diferenzas formais e de 

contido que regulan os intercambios 

comunicativos formais e os 
espontáneos. 

 I3 I4 

 

LCLB1.3.2. Recoñece e explica as 

características da linguaxe 
conversacional (cooperación, 

espontaneidade, economía e 

subxectividade) nas conversas 
espontáneas. 

LCLB1.3.2. Recoñece e explica 

algunhas características da linguaxe 
conversacional (cooperación, 

espontaneidade, economía e 

subxectividade) nas conversas 
espontáneas. 

 P1 

I1Intervención adecuada na clase 

que será avaliada no apartado de 
ACTITUDE. 

CC

L 

X X X 

LCLB1.3.3. Observa e analiza as 

intervencións particulares de cada 
participante nun debate, coloquio ou 

conversa espontánea tendo en conta o 

ton empregado, a linguaxe que utiliza, o 
contido e o grao de respecto cara ás 

opinións das demais persoas. 

LCLB1.3.3. Observa e analiza as 

intervencións particulares de cada 
participante nun debate, coloquio ou 

conversa espontánea tendo en conta o 

ton empregado, a linguaxe que utiliza, 
o contido e o grao de respecto cara ás 

opinións das demais persoas. 

P2 

I3 Producións orais. Participación 
activa e adecuada nun COLOQUIO. 
P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica DEBATES 

CC

L 

 X  

LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a 
tese e os argumentos das persoas 

participantes en debates, faladoiros e 

entrevistas procedentes dos medios de 
comunicación audiovisual, valorando de 

forma crítica aspectos concretos da súa 

forma e o seu contido. 

LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a 
tese e os argumentos das persoas 

participantes en debates, faladoiros e 

entrevistas procedentes dos medios de 
comunicación audiovisual, valorando 

de forma crítica aspectos concretos da 

súa forma e o seu contido. 

P2   P4 

I1Comentarios de textos orais 

avaliables mediante a nota do 

CADERNO e en CONTROIS 

CC
L 

X X X 

LCLB1.3.5. Recoñece e asume as  

regras de interacción, intervención e 

cortesía que regulan os debates e 
calquera intercambio comunicativo oral. 

LCLB1.3.5. Recoñece e asume case 

sempre as  regras de interacción, 

intervención e cortesía que regulan os 
debates e calquera intercambio 

comunicativo oral. 

P1 

I1Intervención adecuada na clase 

que será avaliada no apartado de 
ACTITUDE. 
P2 

I3 Producións orais. Participación 
activa e adecuada nun COLOQUIO. 
 

CS

C 

X X X 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de 
produción de discursos orais e valora a 

claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a cohesión dos 
contidos. 

 Coñece o proceso de produción de 
discursos orais e valora minimamente 

a claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a cohesión 
dos contidos. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición oral 

sobre un tema dado. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica  EXPOSICIÓN ORAL 

CC
L 

 X  

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos (entoación, pausas, 
ton, timbre, volume, etc.) a ollada, a 

colocación, a linguaxe corporal, a 
xestión de tempos e o emprego de 

axudas audiovisuais en calquera tipo de 

discurso. 

Recoñece case sempre a importancia 

dos aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre, volume, etc.) a 

ollada, a colocación, a linguaxe 
corporal, a xestión de tempos e o 

emprego de axudas audiovisuais en 

calquera tipo de discurso. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición oral 
sobre un tema dado. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica  EXPOSICIÓN ORAL 

CC

L 

 X  

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da 

produción oral propia e allea a partir da 

práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para 

melloralas. 

 Recoñece os erros da produción oral 

propia e allea a partir da práctica 

habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións 

para melloralas. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición oral 

sobre un tema dado. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica  EXPOSICIÓN ORAL 

CA

A 
 X  

LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua 
como medio para adquirir, procesar e 

transmitir novos coñecementos, para 

expresar ideas e sentimentos, e como 
ferramenta para regular a conduta. 

Utiliza e valora a lingua como medio 
para adquirir, procesar e transmitir 

novos coñecementos, para expresar 

ideas e sentimentos, e como 
ferramenta para regular a conduta. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de ACTITUDE. 
 

CC
L 

X X X 

LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais 

de forma individual ou en grupo, 

planificando o proceso de oralidade, 

organizando o contido, consultando 

fontes de información diversas, 
xestionando o tempo e transmitindo a 

información de xeito coherente, 

aproveitando vídeos, gravacións ou 
outros soportes dixitais. 

Realiza algunha presentación orais de 

forma individual ou en grupo, 

planificando o proceso de oralidade, 

organizando o contido, consultando 

fontes de información diversas, 
xestionando o tempo e transmitindo a 

información de xeito coherente, 

aproveitando vídeos, gravacións ou 
outros soportes dixitais. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición oral 

sobre un tema dado. 

 

CD  X  

LCLB1.6.2. Realiza intervencións non 

planificadas, dentro da aula, analizando 
e comparando as similitudes e as 

diferenzas entre discursos formais e 

espontáneos. 

Realiza intervencións non 

planificadas, dentro da aula, 
analizando e comparando 

minimamente as similitudes e as 

diferenzas entre discursos formais e 
espontáneos. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 
adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de ACTITUDE. 
 

CC

L 
X X X 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias do nivel formal da 
lingua nas súas prácticas orais. 

Tenta incorporar progresivamente 

palabras propias do nivel formal da 
lingua nas súas prácticas orais. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 
adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de ACTITUDE. 
 

CC

L 
X X X 
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LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e 

claridade, modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da práctica oral. 

 Pronuncia case sempre con 

corrección e claridade, modulando e 

adaptando a súa mensaxe á finalidade 
da práctica oral. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 
no apartado de ACTITUDE. 
P2 

I3 Producións orais. Exposición oral 
sobre un tema dado. 

 

CC

L 

 X  

LCLB1.6.5. Resume oralmente 
exposicións, argumentacións, 

intervencións públicas, etc., recollendo 

as ideas principais e integrando a 
información en oracións que se 

relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

Resume oralmente exposicións, 
argumentacións, intervencións 

públicas, etc., sinxelas recollendo 

algunhas ideas principais e integrando 
a información en oracións que se 

relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 

no apartado de ACTITUDE. 
 

CA
A 

X X X 

LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos 

gramaticais á avaliación e á mellora da 

expresión oral, recoñecendo en 
exposicións orais propias ou alleas as 

dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticións, ambigüidades, 
impropiedades léxicas, pobreza e 

repetición de conectores etc.). 

 Aplica os coñecementos gramaticais 

á avaliación e á mellora da expresión 

oral, recoñecendo minimamente en 
exposicións orais propias ou alleas as 

dificultades expresivas 

(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, impropiedades léxicas, 

pobreza e repetición de conectores 

etc.). 

P2 

I3 Producións orais. Exposición oral 

sobre un tema dado. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica  EXPOSICIÓN ORAL 

CC

L 

 X  

LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as 

normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral. 

Coñece, valora e aplica case sempre 

as normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral. 

P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será avaliada 
no apartado de ACTITUDE. 
 

CC

L 

X X X 

LCLB1.7.2. Analiza criticamente 
debates e faladoiros procedentes dos 

medios de comunicación recoñecendo 

neles a validez dos argumentos e 
valorando criticamente a súa forma e o 

seu contido. 

 Analiza criticamente debates e 
faladoiros sinxelos procedentes dos 

medios de comunicación recoñecendo 

neles a validez dos argumentos e 
valorando criticamente a súa forma e 

o seu contido. 

P2 

I1- Caderno de aula. Comentarios de 

textos orais. 

 

CC
L 

X X X 

LCLB1.7.3. Participa activamente nos 
debates escolares, respectando as regras 

de intervención, interacción e cortesía 

que os regulan, utilizando unha linguaxe 
non discriminatoria. 

Participa case sempre activamente nos 
debates escolares, respectando as 

regras de intervención, interacción e 

cortesía que os regulan, utilizando 
unha linguaxe non discriminatoria. 

P2 

I3 Producións orais: Participación 

activa e adecuada nun debate. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I1 Rúbrica  DEBATE 

CS
C 

  X 

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

comunicación. 

Dramatiza e improvisa sinxelas 
situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

P1 

I1Lista de control. Lecturas 

dramatizadas da Bodas de sangre na 

clase que será avaliada no apartado 
de ACTITUDE e 

PARTICIPACIÓN. 
P2 

I5-Dramatización de Bodas de 

Sangre que se avaliará no apartado 

Lecturas obligatorias. 

CC
EC 

  X 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
 

LCLB2.1.1. Comprende textos de 

diversa índole pondo en práctica 
diferentes estratexias de lectura e 

autoavaliación da súa propia 

comprensión en función do obxectivo 
e o tipo de texto, actualizando 

coñecementos previos, traballando os 

erros de comprensión e construíndo o 
significado global do texto. 

Comprende textos de diversa índole 

pondo en práctica algunhas 
estratexias de lectura e 

autoavaliación da súa propia 

comprensión en función do 
obxectivo e o tipo de texto, 

actualizando coñecementos 

previos, traballando os erros de 
comprensión e construíndo o 

significado global do texto. 

P4 

I1, I2- Realización das 
LECTURAS OBRIGATORIAS, 

que serán avaliadas por medio de 

exames (1º e 3º), participación na 
lectura dramatizada (2º) e 

traballos (2º). 
 P3, P4 

 Realización de 
LECTURAS OPTATIVAS, que 

serán avaliadas por diferentes 

medios previamente pactados co 
alumnado (1º, 2º, 3º) 

 I5-Exercicios de 

comentario de texto avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES. 

 

CC

L 

X X X 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e 
secuencia as informacións explícitas 

dos textos. 

 Localiza, relaciona e secuencia 
algunhas informacións explícitas 

dos textos. 

 P4 

 I5-Exercicios de 
comentario de texto avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES. 

 

CC
L 

X X X 
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LCLB2.1.3. Infire a información 

relevante dos textos, identificando a 

idea principal e as secundarias, e 
establecendo relacións entre elas. 

Infire algunha información 

relevante dos textos, identificando 

a idea principal e as secundarias, e 
establecendo relacións entre elas. 

P4 

I5- Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS 
ou EXAMES. 

CM

CC

T 

X X X 

LCLB2.1.4. Constrúe o significado 

global dun texto ou de frases do texto 
demostrando unha comprensión plena 

e detallada deste. 

 Constrúe o significado global dun 

texto sinxelo ou de frases do texto 
demostrando certa comprensión 

detallada deste. 

P4 

I1, I2- Realización das 
LECTURAS OBRIGATORIAS, 

que serán avaliadas por medio de 

exames (1º e 3º), participación na 
lectura dramatizada (2º) e 

traballos (2º). 
 P3, P4 

 Realización de 
LECTURAS OPTATIVAS, que 

serán avaliadas por diferentes 

medios previamente pactados co 
alumnado (1º, 2º, 3º) 

 I5-Exercicios de 
comentario de texto avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES. 

CC

L 

X X X 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un 

texto e o seu contexto, integrándoo e 

avaliándoo criticamente, e realizando 
hipóteses sobre el. 

 Fai algunhas conexións entre un 

texto e o seu contexto, integrándoo 

e avaliándoo criticamente, e 
realizando algunhas hipóteses sobre 

el. 

P4 

I1, I2- Realización das 

LECTURAS OBRIGATORIAS, 
que serán avaliadas por medio de 

exames (1º e 3º), participación na 

lectura dramatizada (2º) e 
traballos (2º). 
 P3, P4 

 Realización de 

LECTURAS OPTATIVAS, que 
serán avaliadas por diferentes 

medios previamente pactados co 

alumnado (1º, 2º, 3º) 

 I5-Exercicios de 

comentario de texto avaliables en 
CONTROIS ou EXAMES. 

CA

A 

X X X 

LCLB2.1.6. Comprende o significado 
de palabras propias do nivel culto da 

lingua que incorpora ao seu repertorio 
léxico, e recoñecendo a importancia 

de enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse con exactitude e precisión. 

 Comprende o significado de 
palabras propias do nivel culto da 

lingua que incorpora ao seu 
repertorio léxico, e recoñecendo a 

importancia de enriquecer o seu 

vocabulario para expresarse con 
exactitude e precisión. 

P2 

I1- Exercicios de léxico avaliables 

mediante o caderno de aula. 
 

CC
L 

X X X 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o 

tema, as ideas principais, a estrutura e 
a intención comunicativa de textos 

escritos propios dos ámbitos persoal, 

educativo, social e laboral, escritos en 
relación cos ámbitos persoal, 

educativo, social e laboral e de 

relación con organizacións, 
identificando a tipoloxía textual 

seleccionada (narración, exposición, 

etc.), a organización do contido e o 

formato utilizado. 

Recoñece e expresa o tema, as 

ideas principais, a estrutura e a 
intención comunicativa de textos 

escritos sinxelos propios dos 

ámbitos persoal, educativo, social e 
laboral, escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, social e 

laboral e de relación con 
organizacións, identificando a 

tipoloxía textual seleccionada 

(narración, exposición, etc.), a 

organización do contido e o 

formato utilizado. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 
texto avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES. 

CC

L 

X X X 

LCLB2.2.2. Identifica os trazos 
diferenciais dos xéneros xornalísticos 

informativos e de opinión (noticias, 

reportaxes, editoriais, artigos e 
columnas, cartas á dirección, 

comentarios e crítica). 

Identifica os trazos diferenciais 
básicos dos xéneros xornalísticos 

informativos e de opinión (noticias, 

reportaxes, editoriais, artigos e 
columnas, cartas á dirección, 

comentarios e crítica). 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES. 

CS
C 

X X X 

LCLB2.2.3. Comprende e explica os 
elementos verbais e os non verbais, e 

a intención comunicativa dun texto 

publicitario procedente dos medios de 
comunicación. 

Comprende e explica algo os 
elementos verbais e os non verbais, 

e a intención comunicativa dun 

texto publicitario procedente dos 
medios de comunicación. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES. 

CC
L 

X X X 

LCLB2.2.4. Localiza informacións 

explícitas nun texto e relaciónaas 
entre si e co contexto, secuénciaas e 

deduce informacións ou valoracións 

implícitas.  

Localiza algunha información 

explícita nun texto e relaciónaa 
entre si e co contexto.  

P4 

I5-Exercicios de comentario de 
texto avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES. 

CC

L 

X X X 

LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de 

palabras, expresións, frases ou 

 Interpreta o sentido dalgunhas 

palabras, expresións, frases ou 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

CC

L 

X X X 
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pequenos fragmentos extraídos dun 

texto en función do seu sentido 

global. 

pequenos fragmentos extraídos dun 

texto en función do seu sentido 

global. 

texto avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES. 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e 

deduce a información dada en 

esquemas, mapas conceptuais, 
diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

Interpreta, explica e deduce 

minimamente a información dada 

en esquemas, mapas conceptuais, 
diagramas, gráficas, fotografías, 

etc. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS 
ou EXAMES. 

CA

A 

CM
CC

T 

X X X 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as 
posturas de acordo e desacordo sobre 

aspectos parciais ou globais dun 

texto. 

Identifica e expresa minimamente 
as posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais 

dun texto. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES. 

CC
L 

X X X 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia 

interpretación sobre o significado dun 

texto. 

Elabora aceptablemente a súa 

propia interpretación sobre o 

significado dun texto. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS 
ou EXAMES. 

CA

A, 

CC
L 

X X X 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das 

demais persoas. 

Respecta as opinións das demais 

persoas. 
P1 

I1Lista de control. Intervención 
adecuada na clase que será 

avaliada no apartado de 

ACTITUDE. 
 

CS

C 

X X X 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma 

autónoma diversas fontes de 
información, integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

Utiliza de forma autónoma diversas 

fontes de información, integrando 
os coñecementos adquiridos nos 

seus discursos orais ou escritos. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición 
oral sobre un tema dado. 
P5 Avaliación e autoavaliación 

 

CC

L 

 X  

LCLB2.4.2. Coñece e manexa 

habitualmente dicionarios impresos 

ou en versión dixital, dicionarios de 
dúbida e irregularidades da lingua, 

etc. 

Coñece e manexa habitualmente 

dicionarios impresos ou en versión 

dixital. 

P2 

I1- Ejercicios de léxico avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de léxico avaliables 

en CONTROIS ou EXAMES 

CC

L, 

CD 

X X X 

LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento 

de bibliotecas (escolares, locais, etc.) 

e de bibliotecas dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

Coñece minimamente o 

funcionamento de bibliotecas 

(escolares, locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é capaz de 

solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

P3 

I1 Diálogo 
CC

L, 

CA
A 

X X X 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas 

para planificar os seus escritos 
(esquemas, árbores, mapas 

conceptuais etc.). 

Aplica técnicas diversas para 

planificar os seus escritos 
(esquemas, árbores, mapas 

conceptuais etc.). 

P4 

I5-Resumos e esquemas 
avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CC

L 

X X X 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de 
escritura. 

 Redacta borradores de escritura. P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 
I4-Traballo de creación literaria 

CC
L, 

CA

A 

X X X 

LCLB2.5.3. Escribe textos en 

diferentes soportes usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con 
claridade, enlazando enunciados en 

secuencias lineais cohesionadas, e 

respectando as normas gramaticais e 
ortográficas. 

 Escribe textos en diferentes 

soportes usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con 
claridade, enlazando enunciados en 

secuencias lineais cohesionadas, e 

respectando as normas gramaticais 
e ortográficas. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 
I4-Traballo de creación literaria 

CC

L 

X X X 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias 

fases para aclarar problemas co 

contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática e presentación). 

Revisa o texto en varias fases para 

aclarar problemas co contido 

(ideas, estrutura, etc.) ou coa forma 

(puntuación, ortografía, gramática e 

presentación). 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I3- Rúbrica de corrección de 

erros. 
I4- Autoavaliación do caderno de 

aula 

CC

L, 

CA

A 

X X X 

LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, 

a súa propia produción escrita e a 

dos/das seus/súas compañeiros/as. 

 Avalía, utilizando guías, a súa 

propia produción escrita e a dos/das 

seus/súas compañeiros/as. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I3- Rúbrica de corrección de 

erros. 
I4- Autoavaliación do caderno de 

aula 

CA

A 

X X X 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios 
e alleos aplicando as propostas de 

mellora que se deducen da avaliación 

da produción escrita. 

Reescribe textos propios e alleos 
aplicando as propostas de mellora 

que se deducen da avaliación da 

produción escrita. 

P5 Avaliación e autoavaliación 

I3- Rúbrica de corrección de 

erros. 
I4- Autoavaliación do caderno de 
aula 

CC
L 

X X X 

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e 

corrección textos propios dos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

Redacta con mínima claridade e 

corrección textos propios dos 
ámbitos persoal, educativo, social e 

laboral. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 
I4-Traballo de creación literaria 
I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CC

L 

X X X 
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LCLB2.6.2. Redacta con claridade e 

corrección textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, adecuándose aos 

trazos propios da tipoloxía 

seleccionada. 

Redacta con mínima claridade e 

corrección textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos 
e argumentativos, adecuándose aos 

trazos propios da tipoloxía 

seleccionada. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 
I4-Traballo de creación literaria 
I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CC

L 

X X X 

LCLB2.6.3. Utiliza variados 

organizadores textuais nos seus 
escritos. 

Utiliza variados organizadores 

textuais nos seus escritos. 
P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 
I4-Traballo de creación literaria 
I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 
EXAMES 
 

CC

L 

X X X 

LCLB2.6.4. Resume o contido de 
calquera tipo de texto, recollendo as 

ideas principais con coherencia e 

cohesión e expresándoas cun estilo 
propio, evitando reproducir 

literalmente as palabras do texto. 

Resume o contido de calquera tipo 
de texto, recollendo as ideas 

principais con coherencia e 

cohesión e expresándoas cun estilo 
propio, evitando reproducir 

literalmente as palabras do texto. 

P2 

I1-Resumos e esquemas 

avaliables mediante a nota do 

CADERNO  
P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 
EXAMES 
 

CA
A 

X X X 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e 
mapas conceptuais que estruturen o 

contido dos textos traballados. 

Realiza esquemas e mapas 
conceptuais que estruturen o 

contido dos textos traballados. 

P2 

I1- Resumos e esquemas 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
 

CA
A 

X X X 

LCLB2.6.6. Explica por escrito o 

significado dos elementos visuais que 
poidan aparecer nos textos (gráficas, 

imaxes, etc.). 

Explica por escrito minimamente o 

significado dos elementos visuais 
que poidan aparecer nos textos 

(gráficas, imaxes, etc.). 

P4 

I6-Exercicios de interpretación de 
datos avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES 
 

CC

L 

X X X 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos 

recoñecendo na escritura o 

instrumento que é capaz de organizar 
o seu pensamento. 

 Produce textos diversos sinxelos 

recoñecendo na escritura o 

instrumento que é capaz de 
organizar o seu pensamento. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 
I4-Traballo de creación literaria 
I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CC

L 

X X X 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos 
palabras propias do nivel formal da 

lingua que incorpora ao seu repertorio 

léxico, e recoñece a importancia de 
enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito 

con exactitude e precisión. 

Utiliza nos seus escritos palabras 
propias do nivel formal da lingua 

que incorpora ao seu repertorio 

léxico, e recoñece a importancia de 
enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito 

con exactitude e precisión. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 
I4-Traballo de creación literaria 
I5-Exercicios de redacción 
avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CC
L 

X X X 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 

progresivamente unha actitude 

creativa ante a lectura e a escritura. 

Valora e incorpora 

progresivamente unha actitude 

creativa ante a lectura e a escritura. 

P4 

I3- Traballo de tipoloxías textuais 
I4-Traballo de creación literaria 
I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CC

EC 

X X X 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza 

ferramentas das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

participando, intercambiando 

opinións, comentando e valorando 
escritos alleos, ou escribindo e dando 

a coñecer os seus propios. 

Coñece e utiliza ferramentas das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación, participando, 

intercambiando opinións, 

comentando e valorando escritos 
alleos, ou escribindo e dando a 

coñecer os seus propios. 

P2 

I3 Producións orais. Exposición 

oral sobre un tema dado. 
P5 Avaliación e autoavaliación 

 

CD  X  

 

Bloque 3: Coñecemento da lingua 
LCLB3.1.1. Explica os valores 

expresivos que adquiren algúns 
adxectivos, determinantes e 

pronomes en relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 

Explica os valores expresivos que 

adquiren algúns adxectivos, 
determinantes e pronomes en 

relación coa intención 

comunicativa do texto onde 
aparecen. 

P4 

I5-Exercicios avaliables en 
CONTROIS ou EXAMES 
 

CC

L 

X X X 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os 

valores expresivos que adquiren as 
formas verbais en relación coa 

intención comunicativa do texto onde 

aparecen. 

Recoñece e explica os valores 

expresivos que adquiren as formas 
verbais en relación coa intención 

comunicativa do texto onde 

aparecen. 

P4 

I5-Exercicios avaliables en 
CONTROIS ou EXAMES 
 

CC

L 

X X X 

LCLB3.3.1. Recoñece os Recoñece os procedementos para a P2 CC  X  
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procedementos para a formación de 

palabras novas e explica o valor 

significativo dos prefixos e dos 
sufixos. 

formación de palabras novas e 

explica o valor significativo dos 

prefixos e dos sufixos. 

I1- Ejercicios de análise 

gramatical avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise 

gramatical avaliables en 
CONTROIS ou EXAMES 

L 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, 

adxectivos, verbos e adverbios a 
partir doutras categorías gramaticais, 

utilizando diversos procedementos 

lingüísticos. 

 Forma substantivos, adxectivos, 

verbos e adverbios a partir doutras 
categorías gramaticais, utilizando 

diversos procedementos 

lingüísticos. 

P2 

I1- Ejercicios de análise 
gramatical avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise 

gramatical avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CC

L 

 X  

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos 

principais prefixos e sufixos de orixe 

grecolatina e utilízaos para deducir o 
significado de palabras descoñecidas. 

 Coñece o significado dos 

principais prefixos e sufixos de 

orixe grecolatina e utilízaos para 
deducir o significado de palabras 

descoñecidas. 

P2 

I1- Exercicios de análise 

gramatical avaliables mediante o 
CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise 
gramatical avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CA

A 

 X  

LCLB3.4.1. Explica todos os valores 
expresivos das palabras que gardan 

relación coa intención comunicativa 

do texto onde aparecen. 

 Explica todos os valores 
expresivos das palabras que gardan 

relación coa intención 

comunicativa do texto onde 
aparecen. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES 

CC
L 

X X X 

LCLB3.4.2. Explica con precisión o 

significado de palabras, e usa a 
acepción adecuada en relación ao 

contexto en que aparecen. 

Explica con precisión o significado 

de palabras, e usa a acepción 
adecuada en relación ao contexto 

en que aparecen. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 
texto avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES 

CC

L 

X X X 

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e  
outras fontes de consulta en papel e 

formato dixital, resolve eficazmente 

as súas dúbidas sobre o uso correcto 
da lingua e progresa na aprendizaxe 

autónoma. 

Utiliza os dicionarios e  outras 
fontes de consulta en papel e 

formato dixital, resolve 

eficazmente as súas dúbidas sobre 
o uso correcto da lingua e progresa 

na aprendizaxe autónoma. 

P2 

I1- Exercicios de léxico avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de léxico avaliables 

en CONTROIS ou EXAMES 

CD X X X 

LCLB3.6.1. Transforma e amplía 
oracións simples en oracións 

compostas, usando conectores e 
outros procedementos de substitución 

para evitar repeticións. 

Transforma e amplía oracións 
simples en oracións compostas, 

usando conectores e outros 
procedementos de substitución para 

evitar repeticións. 

P2 

I1- Exercicios de análise 

gramatical avaliables mediante o 
CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise 
gramatical avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CC
L 

X X X 

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra 
nuclear que organiza sintacticamente 

e semanticamente un enunciado, así 

como os elementos que se agrupan 
arredor dela. 

Recoñece a palabra nuclear que 
organiza sintacticamente e 

semanticamente un enunciado, así 

como os elementos que se agrupan 
arredor dela. 

P2 

I1- Exercicios de análise 

gramatical avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise 

gramatical avaliables en 
CONTROIS ou EXAMES 

CM
CC

T 

X X X 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia 

semántica e funcional entre o 

adxectivo, o substantivo e algúns 

adverbios con oracións de relativo, 

substantivas e adverbiais 
respectivamente, transformando e 

ampliando adxectivos, substantivos e 

adverbios en oracións subordinadas e 
inseríndoas como constituíntes doutra 

oración. 

Recoñece a equivalencia semántica 

e funcional entre o adxectivo, o 

substantivo e algúns adverbios con 

oracións de relativo, substantivas e 

adverbiais respectivamente, 
transformando e ampliando 

adxectivos, substantivos e 

adverbios en oracións subordinadas 
e inseríndoas como constituíntes 

doutra oración. 

P2 

I1- Exercicios de análise 

gramatical avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise 

gramatical avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CC

L 

X X X 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma 
autónoma textos da vida cotiá para a 

observación, reflexión e explicación 

sintáctica. 

Utiliza de forma autónoma textos 
da vida cotiá para a observación, 

reflexión e explicación sintáctica. 

P2 

I1- Exercicios de análise 

gramatical avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de análise 

gramatical avaliables en 
CONTROIS ou EXAMES 

CC
L 

X X X 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos 

orais e escritos aplicando 

correctamente as normas ortográficas 

e gramaticais, recoñecendo o seu 

Revisa os seus discursos orais e 

escritos aplicando correctamente as 

normas ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social para 

P2 

I1- Exercicios de redacción 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 

CC

L 

X X X 
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valor social para obter unha 

comunicación eficiente. 
obter unha comunicación eficiente. P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 
EXAMES 

LCLB3.8.1. Identifica e explica as 

estruturas dos xéneros textuais, con 
especial atención ás expositivas e 

argumentativas, e utilízaas nas 

propias producións orais e escritas. 

Identifica e explica as estruturas 

dos xéneros textuais, con especial 
atención ás expositivas e 

argumentativas, e utilízaas nas 

propias producións orais e escritas. 

P2 

I1- Exercicios de redacción 
avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CC

L 

X X X 

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da 

situación comunicativa que 

determinan os usos lingüísticos 
(tema, propósito, destinatario, xénero 

textual, etc.). 

 Coñece os elementos da situación 

comunicativa que determinan os 

usos lingüísticos (tema, propósito, 
destinatario, xénero textual, etc.). 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 
CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 
texto avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES 

CC

L, 

CC
S 

X X X 

LCLB3.8.3. Describe os trazos 
lingüísticos máis sobresalientes de 

textos expositivos e argumentativos, 

relacionándoos coa intención 
comunicativa e o contexto en que se 

producen. 

Describe os trazos lingüísticos máis 
sobresalientes de textos expositivos 

e argumentativos, relacionándoos 

coa intención comunicativa e o 
contexto en que se producen. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS 
ou EXAMES 

CC
L 

X X X 

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os 

procedementos lingüísticos para a 
expresión da subxectividade, e 

utilízaos nas producións propias. 

Recoñece nun texto os 

procedementos lingüísticos para a 
expresión da subxectividade, e 

utilízaos nas producións propias. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 
texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS 

ou EXAMES 

CC

L 

X X X 

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a 

substitución léxica como un 

procedemento de cohesión textual. 

Recoñece e utiliza a substitución 

léxica como un procedemento de 

cohesión textual. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto e redacción avaliables 
mediante o CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto e redacción avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CC

L 

X X X 

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa 

distintos tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótese, 
así como os mecanismos gramaticais 

e léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 

Identifica, explica e usa distintos 

tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótese, 
así como os mecanismos 

gramaticais e léxicos de referencia 

interna que proporcionan cohesión 
a un texto. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto e redacción avaliables 
mediante o CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 
texto e redacción avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CC

L 

X X X 

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros 
lingüísticos en textos orais ou escritos 

en función da intención comunicativa 

e do seu uso social. 

Recoñece os rexistros lingüísticos 
en textos orais ou escritos en 

función da intención comunicativa 

e do seu uso social. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS 
ou EXAMES 

CC
L 

X X X 

LCLB3.10.2. Valora a importancia de 

utilizar o rexistro adecuado a cada 
situación comunicativa, e aplícao nos 

seus discursos orais e escritos. 

Valora a importancia de utilizar o 

rexistro adecuado a cada situación 
comunicativa, e aplícao nos seus 

discursos orais e escritos. 

P2 

I1- Exercicios de redacción 
avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
P1 

I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será 
avaliada no apartado de 

ACTITUDE. 
 

CS

C 

X X X 

LCLB3.11.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

Participa en proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, folletos, 
P2 

I4 Investigacións. Elaboración 

CC

L, 

  X 
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folletos, carteis, recensións sobre 

libros e películas, obras de teatro, 

etc.) nos que se utilizan varias linguas 
e relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos 

que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

dun proxecto plurilingüe. CA

A 

LCLB3.12.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional e da 

palabra desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra 

desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera das 
outras. 

P2 

I1- Exercicios de redacción 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de redacción 

avaliables en CONTROIS ou 
EXAMES 
 

CA
A 

X X X 

Bloque 4: Educación literaria 
 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao 

crecente de interese e autonomía 
obras literarias próximas aos seus 

gustos e ás súas afeccións. 

Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras 
literarias próximas aos seus gustos 

e ás súas afeccións. 

P2 

I1- Ejercicios de comentario de 
texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

obrigatorias (1º e 2º trim.) 
P2 

I5-Dramatización de Bodas de 

Sangre que se avaliará no apartado 
Lecturas obrigatorias. (3º trim) 
 

CC

L 

X X X 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras 
de lectura libre, resumindo o contido, 

explicando os aspectos que máis 

chamaron a súa atención e o que a 
lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

Valora algunha das obras de lectura 
libre, resumindo o contido, 

explicando os aspectos que máis 

chamaron a súa atención e o que a 
lectura lle achegou como 

experiencia persoal. 

P1 Observación 
I1 Lista de control 
P3 Intercambios orais co 

alumnado 
I3 Entrevista 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 
opcionais  
  

CC
EC 

X X X 

LCLB4.1.3. Desenvolve 

progresivamente o seu propio criterio 
estético perseguindo como única 

finalidade o pracer pola lectura. 

Desenvolve progresivamente o seu 

propio criterio estético perseguindo 
como única finalidade o pracer pola 

lectura. 

P1 Observación 
I1 Lista de control 
P3 Intercambios orais co 

alumnado 
I3 Entrevista 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

opcionais  
 

CSI

EE 

X X X 

LCLB4.2.1. Desenvolve 

progresivamente a capacidade de 

reflexión observando, analizando e 

explicando a relación existente entre 

manifestacións artísticas de todas as 
épocas (música, pintura, cine, etc.). 

 Desenvolve progresivamente a 

capacidade de reflexión 

observando, analizando e 

explicando a relación existente 

entre manifestacións artísticas de 
todas as épocas (música, pintura, 

cine, etc.). 

P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura 

CC

L 

 X X 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o 
mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao 

longo dos diversos períodos histórico-
literarios, ata a actualidade. 

Recoñece e comenta minimamente 
o mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao 

longo dos diversos períodos 
histórico-literarios, ata a 

actualidade. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CC
EC 

X X X 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios 

e pezas dos medios de comunicación 

que respondan a un mesmo tópico, 
observando, analizando e explicando 

os puntos de vista segundo o medio, a 

época ou a cultura, e valorando e 
criticando o que le ou ve. 

Compara textos literarios e pezas 

dos medios de comunicación que 

respondan a un mesmo tópico, 
observando, analizando e 

explicando os puntos de vista 

segundo o medio, a época ou a 
cultura, e valorando e criticando o 

que le ou ve. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 
EXAMES 
 

CSC X X X 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e Fala na clase dos libros e comparte P1 CC X X X 
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comparte as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 
as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 
I1Lista de control. Intervención 

adecuada na clase que será 

avaliada no apartado de 
ACTITUDE. 
P2 

I3- Exposición oral 

L 

LCLB4.3.2. Traballa en equipo 

determinados aspectos das lecturas 

propostas ou seleccionadas polos 
alumnos, investigando e 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

Traballa en equipo determinados 

aspectos das lecturas propostas ou 

seleccionadas polos alumnos, 
investigando e experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

P1 

I1Lista de control. I3 Diario de 

clase 
P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura 

CSC

, 

CSI
EE 

 X X 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, 

modulando e adecuando a voz, 

apoiándose en elementos da 
comunicación non verbal e 

potenciando a expresividade verbal.  

Le en voz alta, modulando e 

adecuando a voz.  
P2 

I5- Dramatizacións avaliadas en 

ACTITUDE E PARTICIPACIÓN 
P2 

I5-Dramatización de Bodas de 

Sangre que se avaliará no apartado 
Lecturas obrigatorias. (3º trim) 
 

CC

L 

  X 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha 
selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o 

século XVlll aos nosos días, 
identificando o tema, resumindo o seu 

contido e interpretando a linguaxe 

literaria. 

 Le e comprende unha selección de 
textos literarios representativos da 

literatura desde o século XVlll aos 

nosos días, identificando o tema, 
resumindo o seu contido e 

interpretando minimamente a 

linguaxe literaria. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

obrigatorias (1º e 2º trim.) 
P2 

I5-Dramatización de Bodas de 

Sangre que se avaliará no apartado 
Lecturas obrigatorias. (3º trim) 
 

CC
L 

X X X 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre 
o contido da obra, a intención do/da 

autor/a e o contexto, e o mantemento 

de temas e formas, emitindo xuízos 
persoais razoados. 

Expresa a relación entre o contido 
da obra, a intención do/da autor/a e 

o contexto, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
P4 

I1 Proba de control das lecturas 

obrigatorias (1º e 2º trim.) 
P2 

I5-Dramatización de Bodas de 
Sangre que se avaliará no apartado 

Lecturas obrigatorias. (3º trim) 
 

CA
A 

X X X 

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais 

de intención literaria a partir de 

modelos dados, seguindo as 
convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

Redacta textos persoais  sinxelos de 

intención literaria a partir de 

modelos dados, seguindo as 
convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

P2  

I2 Traballos de creación literaria 

avaliados no apartado 
TRABALLOS 

CC

L 

X X X 

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola 
escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e 

regular os seus propios sentimentos. 

Desenvolve o gusto pola escritura 
como instrumento de comunicación 

capaz de analizar e regular os seus 

propios sentimentos. 

P2  

I2 Traballos de creación literaria 

avaliados no apartado 

TRABALLOS 
P2 

I1- Exercicios de redacción 

avaliables mediante o CADERNO 

de aula. 
P4 

I5-Exercicios de redacción 
avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CA
A 

X X X 

LCLB4.6.1. Consulta e cita 

adecuadamente varias fontes de 

información para desenvolver por 
escrito, con rigor, claridade e 

coherencia, un tema relacionado co 

currículo de Literatura. 

Consulta e cita adecuadamente 

algunha fonte  de información. 
P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura 

CC

L 

CD 

 X X 

LCLB4.6.2. Achega nos seus 

traballos escritos ou orais conclusións 

e puntos de vista persoais e críticos 
sobre as obras literarias, expresándose 

con rigor, claridade e coherencia. 

Achega nos seus traballos escritos 

ou orais conclusións e puntos de 

vista persoais sobre as obras 
literarias. 

P2 

I1- Exercicios de comentario de 

texto avaliables mediante o 
CADERNO de aula. 
P4 

I5-Exercicios de comentario de 

texto avaliables en CONTROIS ou 

EXAMES 

CC

L 

CSI
EE 

X X X 
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LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados 

das tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización dos 
seus traballos educativos. 

Utiliza algún recurso  das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización 
dos seus traballos educativos. 

P2 

I4 Investigación e traballo sobre 

unha obra de lectura 
P4, I4 

CD  X X 

       
 

 

7.  MATERIAIS E RECURSOS. METODOLOXÍA 

- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.1. Recursos e materiais didácticos utilizados polo profesor: 

Programación didáctica do departamento. 

Libros e guías do profesor da editorial SANTILLANA. 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Información accesible a través de internet, en páxinas de organismos oficiais, en 

páxinas comerciais, en diferentes foros de ensino, etc. 

Documentación persoal, coleccións de actividades e proxectos, etc. 

Libros de diferentes autores literarios e épocas. 

Material audiovisual. 

 

7.2. Recursos e materiais didácticos utilizados polos alumnos: 

 

O caderno da materia. 

Coleccións de apuntes, exercicios e actividades preparadas polos profesores. 

Libro de texto da Editorial SANTILLANA. 

Libros de lectura. Proporanse un listado variado de libros de lectura de carácter 

obrigatorio e outros de carácter voluntario que abarquen diferentes xéneros 

literarios e diferentes realidades. 

Selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos 

léxicos, de diferentes usos da lingua, de comprensión e estruturación de 

diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios 

de textos literarios. 

Os libros e publicacións da biblioteca do centro. 

Aula virtual: recursos didácticos en rede e multimedia. 

Guías de lectura. 

Diferentes noticias de xornais impresos e dixitais, espazos de TV e publicidade. 

7.3. Metodoloxía 

 

Defendemos unha metodoloxía activa que potencie a aprendizaxe significativa 

fomentando a participación activa do alumnado, individual e en grupo, e ensinándolle a 
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participar na adquisición de coñecementos. Procuraremos a motivación do alumno ou 

alumna adaptando os contidos á súa realidade máis próxima. Neste senso, cómpre 

salientar a necesidade de reforzar o uso e valorización da lingua galega, prestándolle 

unha atención especial á oralidade e á sociolingüística. A aprehensión das formas, 

estruturas e regras realizarase mediante a reflexión e indución sobre os usos 

contextualizados, polo que a unidade lingüística fundamental ha de ser o discurso. As 

propiedades textuais convértense así nun dos piares do bloque de funcionamento da 

lingua. Esta concepción implica unha sistematización progresiva ao longo da etapa do 

funcionamento da lingua, co asentamento dunha metalinguaxe axustada e o 

profundamento gradual na reflexión sobre discursos cada vez máis complexos. É 

primordial a detección de carencias, erros e ideas previas como punto de partida no 

proceso de ensino, para que o profesor active eses coñecementos e faga unha reflexión 

sobre aqueles aspectos que se deben modificar ou nos que se ten que profundar. Os 

temas tratados deben presentarse sempre en relación ós intereses e capacidades do 

alumnado, procurando a motivación. Atenderanse os contidos máis funcionais para a 

vida, é dicir, aqueles relacionados co uso axeitado da lingua oral e escrita, así como os 

relacionados coa comprensión, análise e crítica de diversos tipos de texto xerados na 

nosa vida diaria. En todos os cursos, as redaccións e a lectura e comprensión de textos 

formarán parte do traballo habitual do alumnado. Partiremos do texto (oral ou escrito) 

como a unidade comunicativa fundamental, traballando dende el as destrezas básicas e a 

elaboración dun xuízo razoado, persoal e crítico. Potenciaremos a procura de 

información en diferentes fontes, así como a súa elaboración en distintos soportes. 

Trataranse de integrar, na medida do posible, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, fomentando o interese pola lectura. Propiciaremos traballos de 

investigación individuais e en grupo, dirixidos pola profesora, que serán expostos na 

aula (anual) 

 

8. AVALIACIÓN 

 

 A avaliación será continua, formativa e integradora. No proceso de avaliación 

continua, cando o progreso dun alumno/a non sexa o adecuado, estableceremos medidas 

de reforzo, que se adoptarán en canto se detecten dificultades, procurando así a mellora 

do proceso de aprendizaxe. 

Realizaranse ao longo do curso unha avaliación inicial, 3 avaliacións trimestrais-

ordinarias coas súas correspondentes cualificacións, coincidindo cos momentos fixados 

pola xefatura de estudos, habitualmente coincidindo coa fin de cada trimestre natural. 

Isto suporá a revisión e avaliación tamén do proceso de ensino-aprendizaxe e 

conseguintemente a elaboración de propostas de mellora. Por último, unha avaliación 

extraordinaria no mes de setembro. 

 

8. 1. AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, 

co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes competencias clave. Polo tanto, esta 

avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun 

conxunto de tarefas conducentes a proporcionar unha visión ou máis completa posible 

das fortalezas e debilidades dos alumnos. 
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Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os 

obxectivos marcados para a mesma materia no final da ESO, salvo no caso de alumnado 

con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 

Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con 

dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos 

seguintes: 

Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e 

interpretación de textos variados. 

Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa 

interacción co profesor e cos compañeiros. 

Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de 

investigación ou comentario de texto. 

Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse 

algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

 

A. Medidas colectivas: 

Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades 

detectadas nos alumnos. 

Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar 

debilidades detectadas na avaliación inicial. 

Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de 

adecuala ás necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 

Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as 

competencias clave nas que ten acadado un nivel inferior ao dos compañeiros. 

Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, 

con actividades e outro material didáctico, aproveitando as posibilidades do 

teleensino para a realización de titorías a distancia. 

Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das 

primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar pautas de traballo para corrixir 

as carencias detectadas. 

 

 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

4º ESO 
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Criterios de avaliación 4º ESO 
    

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 
  

 B1.1. Comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social.    

   

   
 

 B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo.    

   
 

B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais. 
    

B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente as producións orais propias e alleas, así como os aspectos 

prosódicos e os elementos non verbais (xestos, movementos, ollada, etc.). 
   

   
 

 B1.5. Valorar a lingua oral como instrumento de aprendizaxe, como medio para transmitir coñecementos, ideas e 

sentimentos, e como ferramenta para regular a conduta. 
   

   

   

   

  
 

 B1.6. Aprender a falar en público, en situacións formais ou informais, de xeito individual ou en grupo.    

   
 

B1.7. Coñecer, comparar, usar e valorar as normas de cortesía nas intervencións orais propias da actividade educativa, 

tanto espontáneas como planificadas, e nas prácticas discursivas orais propias dos medios de comunicación 
 

B1.8. Reproducir situacións reais ou imaxinarias de comunicación potenciando o desenvolvemento progresivo das 

habilidades sociais, a expresión verbal e non verbal, e a representación de realidades, sentimentos e emocións. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
 

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos    

   

   
 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en diferentes soportes e formatos.    

   
 

B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos ou obras literarias a través dunha 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acordo ou desacordo, respectando sempre as opinións dos demais. 
   

   

   
 

 B2.4. Seleccionar os coñecementos que se obteñan das bibliotecas ou de calquera outra fonte de información impresa 

en papel ou dixital, integrándoos nun proceso de aprendizaxe continua.     

 B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e cohesionados.    

   
 

 B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso.    

  

  
 

 B2.7. Valorar a importancia da lectura e a escritura como ferramentas de adquisición das aprendizaxes e como 

estímulo do desenvolvemento persoal. 
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Criterios de avaliación 4º ESO 
    

Bloque 3. Coñecemento da lingua 
  

B3.1. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren determinadas categorías gramaticais en relación coa 

intención comunicativa do texto onde aparecen, con especial atención a adxectivos, determinantes e pronomes. 
   

   
 

B3.2. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 
   

   
 

B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos e sufixos, e as súas posibilidades de combinación 

para crear novas palabras, identificando os que proceden do latín e do grego. 
   

   
 

B3.4. Identificar os niveis de significado de palabras ou expresións en función da intención comunicativa do discurso 

oral ou escrito onde aparecen. 
  

  

  
 

B3.5. Usar correcta e eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en formato dixital, 

para resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua e para progresar na aprendizaxe autónoma.   

 B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites oracionais para recoñecer a estrutura das oracións 

compostas.   

B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver problemas de comprensión e expresión de textos orais e 

escritos e para a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos. 
   

   
 

B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás estruturas expositivas e 

argumentativas, para utilizalas nas súas producións orais e escritas. 
  

  
 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os conectores textuais e os 

principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos.   

B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais, valorando a importancia de 

utilizar o rexistro adecuado a cada momento.   

B3.11. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.   

B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de 

textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a 

produción de textos.   

Bloque 4. Educación literaria 
 

B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de todos os tempos e da 

literatura xuvenil.   

B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes. 
  

 B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e 

como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios.   

B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención do/da 

autor/a, o tema e os trazos propios do xénero ao que pertence, e relacionando o seu contido co contexto sociocultural e 
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Criterios de avaliación 4º ESO 
    

literario da época, ou doutras épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

 B4.5. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e 

creativa. 
  

  
 

B4.6. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas para realizar un traballo educativo en soporte 

impreso ou dixital sobre un tema do currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando 

as tecnoloxías da información. 

  

  
 

 

8.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 

 I1- Lista de control 

 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (comentarios, narracións, descricións, 
argumentacións...) 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...) 

 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 

 I1- Diálogo 

 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 

 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 

 

 

4º ESO 

 

Estándares dos bloques de 

contidos 

PROCEDEMENTO/ 

Instrumento 

% na nota das 

avaliacións 
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ESCOITAR: LCLB1.1.1., 112, 113,1.2.1., 122, 
.3.1. 

Proba escrita de comprensión 

oral e rexistro cuantitativo. 

Observación e rexistro 

Cualitativo 

10% 

FALAR: 1.4.1., 1.5.1.152, 152, 154, 155, 161, 
162. 

Observación con ficha de control e rúbrica 

de expresión oral. 
10% 

LER: 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., 
2.3.2., 2.3.3.. 

Inclúe os libros de lectura obrigatoria. 

Proba escrita de comprensión 

lectora e rexistro cuantitativo. 

Observación e rexistro 

cualitativo. 

 

20% 

ESCRIBIR:2.4.1., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 2.6.2., 
2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4. 

Producións textuais 

individuais e rúbrica. 

Produción textos nos exames 

 

20% 

COÑECEMENTO DA LINGUA: 3.1.1., 3.1.2.,  
3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 3.3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 
3.5.1., 3.6.1., 3.7.1., 3.7.2., 3.8.1., 3.8.2., 3.9.1., 
3.10.1. 

 Caderno. Exames e rexistro 

cuantitativo das notas. 

 

20% 

EDUCACIÓN LITERARIA: 4.1.1., 4.2.1., 4.3.1., 
4.4.1., 4.4.2., 4.5.1., 4.5.2., 4.6.1., 4.6.2., 4.7.1., 
4.7.2. 

Caderno. Exames e probas de lectura 

Traballos individuais ou en grupo 
20% 

 

 

Ademais o alumnado poderá ler dous libros optativos por avaliación cos que poderá acadar un 

punto a maiores como máximo. 
 

 

 

8.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 

 Para que a avaliación sexa efectiva, o alumnado debe recibir pautas claras sobre 

como se vai avaliar. O resultado da aplicación dos criterios e instrumentos de avaliación 

expresarase, en cada un dos trimestres e ao rematar o curso mediante unha escala de 

cualificación (de un a dez) que terá como referente os estándares descritos previamente 

e que estará de acordo coas seguintes normas de cualificación: 

1. A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a través dos 

procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer información 

relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos obxectivos xerais que 

serven de referente para todas as áreas da ESO e BACH. Para iso na ESO valoraranse os 

estándares seguindo o baremo aprobado polo Departamento 

en setembro de 2016. 

Concretando: 

60% da nota: exames e controis.  

Faranse dous por trimestre. 

10 % da nota: lecturas. 

Serán avaliadas por medio dunha proba de lectura no primeiro e no terceiro trimestre, e 

por medio dunha lectura dramatizada e dun traballo no segundo trimestre. Pódense facer 

lecturas optativas para subir nota. 

20% da nota: Probas específicas 

1º trimestre: dous exercicios de creación literaria 
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2º trimestre: un traballo escrito elaborado polo alumno e unha exposición oral sobre o 

mesmo 

3º trimestre: un exercicio de creación literaria, un exercicio de debate e un traballo de 

literatura sobre algún autor estranxeiro do século XX. 

10% da nota: Traballo na aula e na casa. Intervencións orais. Autocorrección do 

caderno 

Valorarase neste punto o feito de levar o caderno ao día (é dicir, telo completo e coas 

oportunas correccións feitas) cun punto. 

As intervencións na aula, Bloque: Escoitar e falar,  deben ser axeitadas sempre á 

situación comunicativa e aos receptores, polo que calquera tipo de actitude contraria ás 

normas básicas de comunicación (interrupcións constantes, faltas de respecto ás persoas 

ou opinións…) serán tidas en conta para a nota, descontando 0’25 puntos cada negativo 

ata un máximo de 1 punto. 

Ocasionalmente poderanse propoñer traballos extra para subir nota. 

 

2. En ESO, en todas as probas e traballos escritos se valorará a expresión escrita até 2 

puntos por estes aspectos: presentación adecuada, precisión terminolóxica, uso correcto 

dos procedementos de coherencia e cohesión (conectores apropiados, puntuación…) e 

corrección ortográfica.  

3. As correccións que realice a profesora sobre as tarefas, exercicios e traballos dos 

alumnos/as serán coñecidas por estes sempre que sexa posible; para isto o profesor/a 

mostrará os exercicios unha vez corrixidos. Esta norma considérase de obrigado 

cumprimento no caso das probas obxectivas. 

4. En ESO, malia o carácter continuo da materia, farase, co fin de facilitarlle a 

tarefa de estudo ao alumnado, unha RECUPERACIÓN da 1ª e 2ª avaliacións 

ao comezo do seguinte trimestre e da 3ª na última semana do curso, mediante 

realización dunha proba obxectiva que incluirá preguntas relativas aos contidos 

tratados no trimestre anterior, pero dado que non hai tempo para facer probas de 

expresión oral, o baremo de cualificación do exame será o seguinte, o mesmo ca 

na CONVOCATORIA DE SETEMBRO(aprobado en reunión de Dpto. en 

setembro de 2016): 

 

Estándares                                                 1º ESO-2º ESO                      3º ESO-4ºESO 

Compresión e expresión escrita 50% 30% 

Coñecemento da lingua 30% 30% 

Educación literaria 20% 40% 

 

 

 

5. A decisión sobre a promoción do alumnado na materia farase atendendo ao logro dos 

estándares de aprendizaxe básicos (xa sinalados en cada curso) e ao grao de adquisición 

das competencias correspondentes. Cando un alumno/a obteña, tras a ponderación de 

todos os procedementos de avaliación realizados, unha cualificación igual ou superior a 

5 considerarase aprobado e promocionará , e se a nota é inferior a 5 considerarase 

suspenso e non promocionará. A nota final da avaliación ordinaria de xuño farase en 

función da seguinte porcentaxe: 

1ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

2ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

3ª AVALIACIÓN: 40% DA NOTA 
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Para a Promoción na nosa área, cumprirá ter en conta o que recolle a LOMCE a 

respecto da ESO: os alumnos promocionarán de curso cando superaran todas as áreas 

cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas como máximo, e repetirán curso cando 

teñan avaliación negativa en 3 ou máis áreas ou en dúas que sexan 

simultaneamente Lingua Galega e Literatura ou Lingua Castelá e Literatura e 

máis Matemáticas, salvo que, excepcionalmente, o equipo docente considere que o 

alumno pode seguir con éxito o curso seguinte, ten boas perspectivas de recuperación e 

a promoción beneficiará a súa evolución académica e se lle apliquen as medidas de 

atención educativa propostas no consello orientador. 

Tamén indica que, de forma excepcional, se poderá autorizar a promoción dun alumno 

con 3 áreas suspensas, pero para iso dúas desas materias non poden ser simultaneamente 

Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas. 

 

8.5. SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 

 

8.5.1. Programa de recuperación. 

Da propia materia durante o curso. 

 Se algún alumno ou alumna presenta dificultades no proceso de aprendizaxe 

durante o curso, a profesora levará a cabo un programa de recuperación destinado a 

mellorar e reforzar aqueles coñecementos ou procedementos onde detecta a dificultade. 

  Así, faranse as seguintes actividades: 

 Traballos específicos e personalizados para reforzar os contidos onde se 

presentan dificultades. 

 Explicacións teóricas para ese alumnado en horas fóra de clase. 

 Traballo en coordinación co departamento de orientación. 

  Como os contidos de lingua son de carácter progresivo, non será necesario 

programar probas obxectivas para dar conta de obxectivos anteriores que non se 

conseguiran. En calquera caso, a profesora do curso pode decidir de maneira 

excepcional repetir probas obxectivas nas que non se acadaran os obxectivos. 

Da materia pendente doutros cursos. 

  Cada profesora encargárase de avaliar o alumnado coa materia pendente de 

cursos anteriores. Durante o curso, a profesora traballará con cada alumno e alumna 

persoalmente, de maneira que vaian practicando os contidos da materia do ano anterior. 

Cada alumno ou alumna practicará especialmente aqueles apartados nos que ten máis 

dificultades, para o efecto, a profesora responsábel fará un material adecuado destinado 

a ese fin. 

  A avaliación da materia pendente farase a través de traballos prácticos que serán 

entregados ao alumnado e que este deberá devolver realizados, no prazo establecido. No 
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caso de que estes traballoso estean mal realizados, volverán a entregarse para a súa 

corrección. A través da entrega destes traballos poderase aprobar a materia. 

  Se coa realización destes traballos non se acadaron os obxectivos propostos para 

a materia, realizarase unha proba obxectiva en maio que constará dos seguintes 

apartados: 

 Cuestións de comprensión e expresión escrita. 

 Cuestións de gramática e léxico contidas na programación do nivel pendente. 

 Cuestións de literatura contidas na programación do nivel pendente. 

 

  

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES 

 Terase en conta a diversidade do alumnado. O tratamento á heteroxeneidade é un 

dos puntos más importantes na ESO. A profesora aportará o material necesario para 

reforzar na aula todos aqueles contidos nos que o alumnado presente dificultade. 

 O libro de texto propón un gran número de actividades para a adquisición das 

catro habilidades básicas (ler, escribir, falar e escoitar). Estas actividades permiten 

establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos 

(de ortografía, gramática, redacción ...). 

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos 

dos que se consideren complementarios, entendendo por básico un contido que resulte 

imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento 

das capacidades básicas: compresión verbal, razoamento lóxico, procura e selección de 

información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser postos 

en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de 

aprendizaxe. 

 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, 

ligadas tanto ao método de ensino coma á organización interna do grupo-aula: 

● Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 

● Materiais didácticos diversos. 

● Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual 

co traballo  en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o 



 141 

alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a totalidade dos contidos 

traballados. 

 O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades 

específicas de apoio educativo (NEAE) para o alumnado que presente algunha destas 

condicións: 

Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do 

desenvolvemento. 

Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 

Altas capacidades intelectuais. 

Incorporación tardía ao sistema educativo. 

Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento 

diferenciado. 

A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo) e 17 (Medidas organizativas e curriculares 

para a atención á diversidade e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 

86/2015, que regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en 

Galicia. 

 

Identificación do alumnado con NEAE 

Para a identificación do alumnado con NEAE que curse esta materia disporase 

dos seguintes instrumentos: 

Probas de avaliación inicial, xa descritas anteriormente. 

Informes do departamento de Orientación ou do titor. 

Reunión de avaliación inicial con todo o profesorado do grupo de alumnos. 

 

Principio reitor 

A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo guiarase 

polos principios de normalización e inclusión efectiva. Isto significa que, na medida do 

posible, a atención a este alumnado realizarase dentro do grupo e no horario habitual de 

clase. Por inclusión efectiva enténdese aquela que vai máis aló da mera presencia física 

do alumno cos seus compañeiros, poñendo á súa disposición os recursos necesarios para 

que poida sacar o maior proveito posible das clases e acceder ao desenvolvemento das 

súas competencias en condicións de igualdade co resto dos compañeiros. 

Cando esta inclusión efectiva non sexa posible, polas circunstancias concretas de 

cada caso, as características do grupo de alumnos ou a falta de recursos, solicitarase o 

apoio do departamento de Orientación. Este apoio poderá concretarse na atención 

individualizada do alumno con NEAE fóra da aula, seguindo pautas consensuadas co 

departamento de Lingua Castelá e Literatura, ou ben na presenza dun profesor de apoio 

na aula. 
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Medidas de atención ao alumnado con NEAE 

Como medidas de atención ao alumnado que presente necesidades específicas de 

apoio educativo poderanse aplicar algunhas das seguintes: 

Realizacións de adaptacións non significativas do currículo, ou adaptacións de 

acceso ao currículo, para o alumnado que presente algún tipo de discapacidade 

física ou sensorial, cando esta circunstancia dificulte o acceso aos recursos 

didácticos ou a realización de tarefas. Estas adaptacións poderán consistir en 

cambios no seu posto de estudo, reorganización de espazos, cambios no formato 

dos recursos didácticos (apuntes, boletíns de exercicios...), ou cambios nos 

prazos de entrega das tarefas ou dos tempos para a realización de tarefas. Neste 

sentido, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as TIC. 

 Realizacións de adaptacións significativas do currículo, cando as NEAE 

imposibiliten a consecución dos obxectivos marcados con carácter xeral para a 

etapa. Estas adaptacións levaranse a cabo seguindo o procedemento que 

estableza a Consellería de Educación no seu momento. Realizaranse procurando 

o máximo desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua e a 

promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas 

adaptacións. Estas adaptacións significativas suporán unha redefinición dos 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

instrumentos de avaliación previstos para esta materia, así como a utilización de 

material de traballo adaptado. 

 Medidas de apoio educativo fóra da aula. Consistirán na utilización de 

ferramentas para prestar o apoio educativo que poida precisar un alumno, fóra da 

aula e do horario de clase, cando as súas necesidades educativas poidan ser 

atendidas por esta vía. 

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 Podemos apuntar aquí algunhas das propostas xurdidas nas últimas reunións do 

Departamento: 

- Conferencia dalgún dos escritores dos que se escolla obra de lectura para 1º da 

ESO. 

– Participación nas actividades organizadas no centro: Magosto, Entroido, Semana 

Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, étc. Tamén se participará en 

certames convocados por outros centros. 

– Exposición de traballos interdisciplinares en colaboración con outros 

departamentos. 

- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis 

actividades extraescolares. 
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11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

   INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

 

En diferentes momentos ao longo do curso, faráselles chegar aos alumnos 

información sobre certos aspectos da programación. Ao inicio do curso 

comunicaráselles de forma esquemática a secuencia de unidades que serán impartidas 

ao longo do curso dacordo coa programación. 

Ao inicio de cada avaliación serán informados de xeito detallado sobre os 

seguintes puntos: 

Unidades impartidas en cada avaliación , especificando cada un dos seus puntos. 

Temporalización e secuencia das diferentes actividades programadas, incluídas 

as actividades de avaliación. 

Información precisa acerca dos criterios de avaliación e cualificación, incluíndo 

as porcentaxes de ponderación asignados a cada unha das probas e actividades 

de avaliación e o sistema de recuperación. 

Ao final de curso recollerase a valoración do alumnado sobre certos aspectos da 

programación: preferencia polas diferentes unidades, polas diferentes actividades 

levadas a cabo e suxestións sobre algúns aspectos dos temas tratados ou de outros novos 

do seu interese. Esta información engadirase á avaliación da propia programación. 

As membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos que permitan a 

correcta avaliación desta Programación Didáctica. A toma de datos e información 

necesaria para este proceso de avaliación farase a partir de varias fontes: 

 Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas 

como porcentaxes de consecución de obxectivos. 

 Informes das profesoras do Departamento. 

Informes presentados polas profesoras, para a redacción da memoria final do 

curso, onde se especificarán o total das unidades impartidas, así como as 

posibles modificacións, se fose o caso, introducidas na programación e os 

motivos de ditas modificacións. 

 Enquisas realizadas entre os membros do Departamento. 

 Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través 

de enquisas. 

A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, os membros do 

departamento aplicarán diferentes instrumentos de avaliación que permitan valorar de 

forma correcta aspectos como: 

Idoneidade da secuencia de contidos. 

Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

Temporalización adecuada das diferentes unidades . 
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Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de 

aprendizaxe. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso do ensino e a 

práctica docente e os resultados constarán na memoria final de curso. 

 

 

 

 CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 

Ao principio do curso fíxose algún tipo de actividade para coñecer a 

composición da clase. 

     

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e crear grupos.      

Dáselle a cada alumna ou alumno a información que necesita.      

Créanse actividades de diferentes niveis.           

Adáptanse as actividades ao alumnado que se afasta da media tanto por 

arriba como por abaixo. 

          

PROGRAMACIÓN DE AULA     

Tense en conta a programación á hora de planificar as clases.           

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á programación do 

curso. 

          

Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada unidade de traballo e 

como vai ser avaliada. 

          

ACTIVIDADES NA AULA           

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, parellas, pequeno 

grupo, gran grupo...) 

          

Deséñanse actividades variadas (lectura, análise, investigación, creación, 

debate...) 

          

Propóñense actividades que promoven a autonomía na aprendizaxe.           
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Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros de lectura, 

TIC...) 

          

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións teóricas.           

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a atención do alumnado.           

Dedícase a maior parte do tempo a promover que o alumnado faga 

actividades diversas. 

          

AVALIACIÓN     

O alumnado está sempre informado de como será a avaliación antes de 

comezar cada traballo, proxecto ou unidade nova. 

          

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar (exposicións, exames, 

traballos, debates...) 

          

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas ou alumnos que 

non alcanzan os obxectivos mínimos. 

          

A avaliación está baseada nas competencias clave.           

 

 Posteriormente os membros do departamento e, a ser posible, en coordinación 

cos outros departamentos de linguas debaterán aqueles aspectos susceptibles de mellora. 

Para iso empregarase a seguinte PLANTILLA DE SEGUIMENTO: 

 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL DEBATE 

Imprevistos Fortalezas 

 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusións 

 

 

 

 
 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A 
MELLORAR 

Atención á 

diversidade 
  

 

Seguimento da 

programación 

 

 

 

Actividades na 

aula e fóra 
  

Aplicación dos 

criterios de 

avaliación e 
cualificación 
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1.COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA E 

LITERATURA CASTELÁS 
 

 

 O departamento de Lingua Castelá e Literatura está composto este curso 

2016/2017 polas profesoras: Isabel Vega (1º ESO, 3º ESO, 1º BACH.), María Ocampo 

Ferreiro (1º ESO, 4º ESO, 2º BACH.) e María Golán García (1º ESO, 2º ESO, 

LITERATURA UNIVERSAL). 

 

2.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O marco legal no que se elaborou a presente programación é o seguinte: 

6. Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa. 

(LOMCE) 

7. Orde ECD/65/2015 de 21 de xaneiro pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da Educación Primaria, a 

Educación Secundaria e o Bacharelato. 

8. Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o Currículo da ESO e do 

Bacharelato en Galicia. 

9. Resolución do 17 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso 

académico 2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

10. Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as 

competencias clave para a aprendizaxe permanente.Ademais desta lexislación, tamén se 

tiveron en conta na elaboración desta programación criterios recollidos no Proxecto 

Educativo e decisións adoptadas polo Departamento. 

 

 Polo que respecta á CONTEXTUALIZACIÓN  e tomando como referencia o 

PE, que recolle as características xerais do centro e do entorno educativo, debemos 

destacar que é un centro situado na vila de Noia. O 70% do alumnado do I. E.S. Virxe 

do Mar procede do concello de Noia, o 15% provén da zona Norte do de Outes, e o 5% 

restante, doutros concellos, do que cabería salientar o de Lousame. A vila de Noia, que 

conta con 14.571 habitantes (censados en 2014), é o punto de referencia 

socioeconómica e cultural de toda a comarca. A súa poboación adícase maioritariamente 

ao sector terciario, que é o maior xerador económico da vila, actuando esta como centro 

comarcal de comercio e servizos a onde acode a poboación dos concellos próximos para 

abastecerse de produtos básicos e especializados. O resto da poboación distribúese entre 

os sectores secundario, que reúne á pequena e mediana industria existente e á 

construción, e primario, que se reparte entre a agricultura e a pesca, sendo o mar e as 

actividades con el relacionadas o que sostén case todo o peso deste sector, xa que a 
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actividade propiamente agrícola ten un papel case testemuñal.  

 

Por outra banda, tal e como verifica o último Proxecto Lingüístico é un centro cun 

contorno con predominio do galego. Aínda que diminuíron, os prexuízos e actitudes 

negativas nalgúns sectores de pais / nais e de profesorado seguen a ser un gran de 

obstáculo para avanzar na normalización lingüística no ensino. Entre o alumnado, os 

prexuízos máis evidentes xa non se dan, pero si outros que dificultan o emprego 

habitual do galego no contexto escolar; de maneira que, dende a nosa materia, teremos 

que contribuír para erradicar estes prexuízos e para que a competencia lingüística sexa 

semellante nas dúas linguas. 

 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS CCCC 

(COMPETENCIAS CLAVE) 
 

 

 

 Competencias clave: No Decreto da Lomce, defínense como Competencias as 

“capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e 

etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos”. A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase 

pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de 

ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde todas as materias de 

coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade 

educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais; o seu 

dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de 

desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de 

desempeño no seu uso. 

 As Competencias clave establecidas serían as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Sinálase no Decreto que se potenciará o desenvolvemento da competencia de 

comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración 

efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle 

permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. 

 As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias constrúense a partir 
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dos criterios de avaliación, ligándoos cos demais compoñentes de cada materia. Os 

criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que 

non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses estándares conéctanse coas 

competencias clave. Polo tanto, os estándares de aprendizaxe avaliables permiten 

definir os resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe saber, 

comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 

avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a 

facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

 

 

 

 

 

4. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 

MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

1º BACHARELATO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar  

LCL1B1.1.1. Realiza exposicións orais sobre temas 

especializados, consultando fontes de información diversa, 

utilizando as tecnoloxías da información e seguindo unha 

orde previamente establecida.  

CD 

LCL1B1.1.2. Exprésase oralmente con fluidez, coa entoación, 

o ton, timbre e a velocidade adecuados ás condicións da 

situación comunicativa.  

CCL 

LCL1B1.1.3. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da 

situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc.) empregando un léxico preciso e 

especializado e evitando o uso de coloquialismos, retrousos e 

palabras comodín.  

CSC 

LCL1B1.1.4. Avalía as súas propias presentacións orais e as 

dos/das seus/súas compañeiros/as, detecta as dificultades 

estruturais e expresivas, e deseña estratexias para mellorar as 

súas prácticas orais e progresar na aprendizaxe autónoma.  

CAA 

LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais de carácter 

expositivo, de temas especializados e propios do ámbito 

educativo, discriminando a información relevante.  

CCL 

LCL1B1.2.2. Recoñece as formas de organización do contido 

nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do 

ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural, 

analiza os recursos verbais e non verbais empregados polo 

emisor, e valóraos en función dos elementos da situación 

comunicativa.  

CCL 

LCL1B1.2.3. Escoita de xeito activo, toma notas e suscita 

preguntas coa intención de aclarar ideas que non comprendeu 

nunha exposición oral. 

CAA 

LCL1B1.3.1. Recoñece os trazos propios dos principais 

xéneros informativos e de opinión procedentes dos medios de 

comunicación social.  

CSC 

LCL1B1.3.2. Analiza os recursos verbais e non verbais 

utilizados polo emisor dun texto xornalístico oral ou 

audiovisual, valorando de forma crítica a súa forma e o seu 

contido.  

CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con 

rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical.  

CCL 

LCL1B2.1.2. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da 

situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc.), empregando un léxico preciso e 

especializado, e evitando o uso de coloquialismos, retrousos e 

palabras comodín.  

CSC 
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LCL1B2.1.3. Avalía as súas propias producións escritas e as 

dos/das seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as dificultades 

estruturais e expresivas, e deseñando estratexias para 

mellorar a súa redacción e avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

CAA 

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter 

expositivo de tema especializado, propios do ámbito educativo 

ou de divulgación científica e cultural, e identifica o tema e a 

estrutura. 

CCL 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 

especializado, propios do ámbito educativo, distinguindo as 

ideas principais e secundarias.  

CMCCT 

LCL1B2.2.3. Analiza os recursos verbais e non verbais 

presentes nun texto expositivo de tema especializado e 

valóraos en función dos elementos da situación comunicativa 

(intención comunicativa do/da autor/a, tema e xénero 

textual). 

CSC 

LCL1B2.3.1. Resume o contido de textos xornalísticos escritos 

informativos e de opinión, discriminando a información 

relevante, recoñecendo o tema e a estrutura do texto, e 

valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido.  

CCL 

LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos 

identificando a información e a persuasión, recoñecendo os 

elementos que utiliza o emisor para seducir o receptor, 

valorando criticamente a súa forma e o seu contido, e 

rexeitando as ideas discriminatorias. 

CSC 

LCL1B2.4.1. Realiza traballos de investigación planificando a 

súa realización, fixando os seus propios obxectivos, 

organizando a información en función dunha orde 

predefinida, revisando o proceso de escritura para mellorar o 

produto final e chegando a conclusións persoais. 

CAA 

LCL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para documentarse, consultando fontes 

diversas e avaliando, contrastando, seleccionando e 

organizando a información relevante mediante fichas-resumo.  

CD 

LCL1B2.4.3. Respecta as normas de presentación de traballos 

escritos (organización en epígrafes, procedementos de cita, 

notas a pé de páxina e bibliografía).  

CCL 

LCL1B2.4.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para a realización, a avaliación e a mellora de 

textos escritos propios e alleos.  

CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua  

LCL1B3.1.1. Revisa e mellora textos orais e escritos propios e 

alleos, recoñecendo e explicando incorreccións de 

concordancia, réxime verbal, ambigüidades semánticas, etc.  

CCL 

LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para 

a explicación lingüística dos textos.  

CCL 
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LCL1B3.2.1. Identifica e explica os usos e valores do 

substantivo nun texto, en relación coa intención comunicativa 

do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 

contexto).  

CCL 

LCL1B3.2.2. Identifica e explica os usos e os valores do 

adxectivo nun texto, en relación coa intención comunicativa 

do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 

contexto).  

CCL 

LCL1B3.2.3. Identifica e explica os usos e valores do verbo 

nun texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e 

a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 

compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 

contexto).  

CCL 

LCL1B3.2.4. Identifica e explica os usos e valores dos 

pronomes nun  

texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e a 

tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 

compoñentes da situación comunicativa(audiencia e 

contexto).  

CCL 

LCL1B3.2.5. Identifica e explica os usos e valores do artigo 

determinado e do indeterminado, e de calquera tipo de 

determinantes, en relación coa súa presenza ou ausencia coa 

intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual 

seleccionada, así como con outros compoñentes da situación 

comunicativa (audiencia e contexto).  

CCL 

LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración 

simple, explicando a relación entre os grupos de palabras.  

CCL 

LCL1B3.3.2. Recoñece as oracións activas, pasivas, 

impersoais e medias, contrastando as diferenzas entre elas en 

función da intención comunicativa do texto en que aparecen. 

CCL 

LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento das 

oracións subordinadas substantivas en relación co verbo da 

oración principal.  

CCL 

LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento das 

oracións subordinadas de relativo, identificando o 

antecedente que modifican.  

CCL 

LCL1B3.3.5. Enriquece os seus textos orais e escritos 

incorporando progresivamente estruturas sintácticas 

variadas e aplicando os coñecementos adquiridos para a 

revisión e a mellora destes.  

CCL 

LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos estruturais e 

lingüísticos dos textos narrativos, descritivos, expositivos e 

argumentativos.  

CCEC 

LCL1B3.4.2. Analiza e explica os trazos formais dun texto nos 

planos morfosintáctico, léxico-semántico e pragmático-

textual, relacionando o seu emprego coa intención 

comunicativa do emisor e o resto de condicións da situación 

comunicativa.  

CCL 
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LCL1B3.5.1. Incorpora os procedementos  

de cohesión textual na súa propia produción oral e escrita. 

CCL 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta as formas 

gramaticais que fan referencia ao contexto temporal e 

espacial, e aos participantes na comunicación.  

CCL 

LCL1B3.5.3. Valora os recursos expresivos empregados polo 

emisor dun texto en función da súa intención comunicativa e 

do resto dos elementos da situación comunicativa, 

diferenciando e explicando as marcas de obxectividade e de 

subxectividade, e os procedementos gramaticais de inclusión 

do emisor no texto.  

CSC 

LCL1B3.6.1. Coñece e consulta fontes de información 

impresa ou dixital para resolver dúbidas sobre o uso correcto 

da lingua e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

CD 

LCL1B3.7.1. Explica, a partir dun texto, a orixe e a evolución 

das linguas de España, así como as súas principais variedades 

dialectais, e valora a diversidade lingüística como parte do 

noso patrimonio cultural. 

CSC 

LCL1B3.8.1. Selecciona o léxico e as expresións adecuadas en 

contextos comunicativos que esixen un uso formal da lingua, 

evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións 

clixé. 

CCL 

LCL1B3.8.2. Explica, a partir dos textos, a influencia do 

medio social no uso da lingua, e identifica e rexeita os 

estereotipos lingüísticos que supoñen unha valoración 

pexorativa cara ás persoas usuarias da lingua.  

CSC 

LCL1B3.9.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias 

que posúe como persoa plurilingüe.  

CAA, CCL 

LCL1B3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 

con-textual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

CAA 

Bloque 4: Educación literaria  

LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas 

desde a Idade Media ao século XIX. 

CCEC 

LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais 

en relación co contexto, o movemento e o xénero ao que 

pertence e a obra do/da autor/a.  

CAA 

LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata 

a evolución de temas e formas.  

CCEC 

LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos ou obras CCEC 
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significativas desde a Idade Media ao século XIX.  

LCL1B4.3.2. Detecta as ideas que manifestan a relación da 

obra co seu contexto histórico, artístico e cultural.  

CCEC 

LCL1B4.4.1. Planifica a elaboración de traballos de 

investigación escritos ou presentacións sobre temas, obras ou 

autores/as da literatura desde a Idade Media ata o século 

XIX. 

CSIEE 

LCL1B4.4.2. Obtén a información  

de fontes diversas.  

CD 

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor o seu propio xuízo crítico.  CCL 

 

 

 

 

 

5. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS 

5.1. Obxectivos xerais de Bacharelato. 

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, o bacharelato debe contribuír a 

desenvolver no alumnado as capacidades que lle permita: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, 

en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade.  

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación.  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 17  
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i) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e 

dos métodos científicos.  

j) Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 

medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego.  

l) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

m) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural.  

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

o) Valorar e respectar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

5.2.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 1º BACH E CONTIDOS. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN.TEMAS TRANSVERSAIS 

 

1º Bacharelato 

       

Obxectivos Contidos   

 Bloque 1. Comunicación 

oral: escoitar e falar 

     

9. a 

 e 

 g 

 m 

 B1.1. Comunicación oral non espontánea no ámbito educativo: o seu proceso e a situación comunicativa. 

Mínimos:  Comunicación oral non espontánea no ámbito educativo. 

 

 

 

 

 d 

 e 

 g 

 B1.2. Textos expositivos e argumentativos orais. 

Mínimos:  Textos expositivos e argumentativos orais. 

 B1.3. Xéneros textuais orais propios do ámbito educativo. 

Mínimos:  Xéneros textuais orais propios do ámbito educativo. 

 

 

 

 d 

 e 

 g 

 B1.4. Comprensión e produción de textos orais procedentes dos medios de comunicación social. Recursos. 

Mínimos:  Comprensión e produción de textos orais. 

 

 

 Bloque 2. Comunicación 

escrita: ler e escribir 
     

 b 

 h 

 B2.1. A comunicación escrita no ámbito educativo. 

 B2.2. Comprensión, produción e organización de textos expositivos escritos do ámbito educativo. 
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Obxectivos Contidos   

Mínimos:  Comprensión e produción de textos expositivos. 

 e 

 g 

 h 

 B2.2. Comprensión, produción e organización de textos expositivos escritos do ámbito educativo. 

Mínimos:  Comprensión e produción de textos expositivos. 

 e 

 g 

 h 

 l 

 B2.3. Comprensión, produción e organización de textos escritos procedentes dos medios de comunicación social: xéneros 

informativos, e de opinión e publicidade. 

Mínimos: Comprensión, produción e organización de textos escritos procedentes dos medios de comunicación social. 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B2.4. Procedementos para a obtención, o tratamento e a avaliación da información procedente de fontes impresas e 

dixitais. Educación para o uso, o tratamento e a produción de información. 

Mínimos: Procedementos para a obtención, o tratamento e a avaliación da información procedente de fontes impresas e 
dixitais. 

 Bloque 3. Coñecemento da 

lingua 
     

 d 

 e 

 B3.1. Substantivo: caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica. 

 B3.2. Adxectivo: caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica. 

 B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrase verbal. 

 B3.4. Pronome: tipoloxía e valores gramaticais. 

 B3.5. Determinantes: tipoloxía e usos. 

 B3.6. Recoñecemento das diferenzas entre pronomes e determinantes. Relacións gramaticais. 

 B3.7. Adverbio: tipoloxía e valores gramaticais. 

 B3.8. Preposicións, conxuncións e interxeccións: tipoloxía e valores gramaticais. 

Mínimos: Coñecemento das clases de palabras. 

    

    

 e  B3.1. Substantivo: caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica. 

 B3.2. Adxectivo: caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica. 

 B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrase verbal. 

 B3.4. Pronome: tipoloxía e valores gramaticais. 

 B3.5. Determinantes: tipoloxía e usos. 

 B3.6. Recoñecemento das diferenzas entre pronomes e determinantes. Relacións gramaticais. 

 B3.7. Adverbio: tipoloxía e valores gramaticais. 

 B3.8. Preposicións, conxuncións e interxeccións: tipoloxía e valores gramaticais. 

Mínimos: Coñecemento das clases de palabras. 

    

    

    

    

    

 b 

 d 

 e 

 B3.9. Observación, reflexión e explicación das estruturas sintácticas simples e complexas. Conexións lóxicas e 

semánticas nos textos. 

Mínimos: Coñecemento das oracións simples e compostas. 

    

    

    

    

    

 e  B3.10. Observación, reflexión e explicación das formas de organización textual. 

Mínimos: Observación e explicación das formas de organización textual. 

    

    

 d 

 e 

 B3.11. Recoñecemento e explicación das propiedades textuais. Os seus procedementos. Modalidade. 

Mínimos: Recoñecemento e explicación das propiedades textuais. 

    

    

    

 b 

 e 

 g 

 B3.12. Procedementos para a obtención, o tratamento e a avaliación da información procedente de fontes 

impresas e dixitais. Educación para o uso, o tratamento e a produción de información. 

Mínimos: Procedementos para a obtención, o tratamento e a avaliación da información procedente de fontes 

impresas e dixitais. 
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Obxectivos Contidos   

 e 

 h 

 n 

 B3.13. Coñecemento e explicación da pluralidade lingüística de España. As súas orixes históricas. 

Mínimos: Coñecemento e explicación da pluralidade lingüística de España. 

    

 a 

 c 

 d 

 e 

 B3.14. Recoñecemento e explicación das variedades funcionais da lingua. 

Mínimos: Recoñecemento  das variedades funcionais da lingua. 

    

    

 i 

 l 

 B3.15. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros 

e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro, e 
relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Mínimos:  15. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas. 

    

 g 

 h 

 B3.16. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

Mínimos:  Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

    

 Bloque 4: Educación 

literaria 
     

 d 

 i 

 B4.1. Estudo das obras máis representativas da literatura española desde a Idade Media ata o século XlX, a través 

da lectura e a análise de fragmentos e obras significativas. 

Mínimos:  Estudo das obras máis representativas da literatura española desde a Idade Media ata o século XlX. 

   

 d 

 h 

 i 

 c 

 B4.2. Análise de fragmentos ou obras completas significativas desde a Idade Media ao século XlX, identificando 

as súas características temáticas e formais en relación co contexto, o movemento, o xénero ao que pertence e a obra 

do/da autora, e constatando a evolución histórica de temas e formas. 

Mínimos:  Análise de fragmentos ou obras completas significativas desde a Idade Media ao século XlX, identificando 

as súas características temáticas e formais en relación co contexto, o movemento, o xénero ao que pertence e a obra 
do/da autora. 

 B4.3. Desenvolvemento da autonomía de lectura e aprecio pola literatura como fonte de pracer e de coñecemento 
doutros mundos, tempos e culturas. 

Mínimos:  Desenvolvemento da autonomía de lectura. 

   

   

 d 

 h 

 i 

 m 

 B4.3. Desenvolvemento da autonomía lectora e aprecio pola literatura como fonte de pracer e de coñecemento 

doutros mundos, tempos e culturas. 

Mínimos:  Desenvolvemento da autonomía de lectura. 

 B4.4. Interpretación crítica de fragmentos ou obras significativas desde a Idade Media ao século XlX, detectando 

as ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

Mínimos:  Interpretación crítica de fragmentos ou obras significativas desde a Idade Media ao século XlX, detectando 

as ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

   

   

 d 

 g 

 h 

 B4.5. Planificación e elaboración de traballos educativo escritos ou presentacións sobre a literatura desde a Idade 

Media ata o século XlX, obtendo a información de fontes diversas e achegando un xuízo crítico persoal e 

argumentado con rigor. 

 B4.6. Composición de textos escritos con intención literaria e conciencia de estilo. 

Mínimos:  Planificación e elaboración de traballos educativo escritos ou presentacións sobre a literatura desde a Idade 
Media ata o século XlX. 

   

   

   

 

 

 

 

LECTURAS: 

● 1ª AVALIACIÓN: La Celestina  de Fernando de Rojas. Ed. Vicens-Vives-. 

● 2ª AVALIACIÓN: Antología poética. (Selección do departamento). 

● 3ª AVALIACIÓN: El perro del hortelano de Lope de Vega. 
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5.3 ELEMENTOS TRANSVERSAIS.CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE 

CONVIVENCIA DO CENTRO 

 
Os temas transversais iranse incorporando de maneira equilibrada nos distintos 

cursos da ESO, fundamentalmente a través de textos (orais, escritos ou multimedia). 
Os temas transversais que se inclúen na lexislación vixente son: educación para a 
convivencia, educación para a saúde, educación para a paz, educación do 
consumidor, educación non sexista, educación ambiental e educación vial. Os temas 
transversais serán abordados fundamentalmente a través das lecturas, debates e 
actividades complementarias. 

A práctica educativa ten que estar encamiñada a que o alumnado sexa máis xusto e 
solidario, sexa máis democrático e aprenda a vivir cos demais. Ademais, a nosa 
mocidade vive nun contexto que está en constante evolución e ensinarlle a admitir 
este feito como normal e darlle ferramentas para poder acceder a el sen complexos e 
con autonomía é unha garantía de calidade de vida futura e presente. Así, na 
Educación Secundaria Obrigatoria, como en todo o sistema educativo en xeral , 
educar para a vida e para a convivencia é un dos obxectivos base; de maneira que 
fomentar a educación en valores é un compromiso social que debe de abordarse 
simultaneamente en todo o proceso de ensino-aprendizaxe. Existen unha serie de 
valores socialmente considerados como positivos que se busca que o sistema 
educativo reforce: a tolerancia, a autonomía, a solidariedade, a responsabilidade, o 
compromiso, a xustiza e o respecto á diversidade e á pluralidade das persoas son en 
gran medida os máis destacados. Deste modo, mentres prácticas como o sexismo, o 
racismo, a homofobia ou o clasismo (cultural-intelectual, económico, físico, etc.) se 
manteñen aínda na nosa sociedade, estas deben desbotarse dos centros educativos. 
É evidente que nos institutos, como microcosmos reprodutores da comunidade xeral, 
tamén se encontran aínda estes valores negativos entre o alumnado, pero un dos 
obxectivos deberá consistir en facerlles entender o ilóxico destas marcas de poder e 
abuso, e o conveniente que é a súa erradicación. Atenderase de xeito especial á 
prevención contra a violencia de xénero e da violencia contra as persoas con 
discapacidade . A lectura de textos e o emprego de audiovisuais que provoquen o 
debate serán recursos que se empreguen con asiduidade para abordar estes contido, 
así como a análise da prensa e a publicidade. É un feito que o exemplo é o mellor 
modo de transmitir os valores adecuados para conseguir unha mocidade equilibrada e 
máis xusta que se transforme en persoas adultas que superaron eses prexuízos. A 
exclusión da linguaxe sexista é tamén outra das apostas. Optamos por facer un uso 
equiparado do feminino, do masculino ou de colectivos neutros con sentido xenérico, 
de maneira que se evita reducir esta opción exclusivamente ao xénero masculino.. 
Tamén se trata de evitar fraseoloxía ou expresións comúns que, aínda que sexan 
tradicionais ou habituais, reproducen un mundo de percepcións que non corresponde 
co ideal de hoxe. Desta maneira, nas lecturas introdutorias a cada unha das unidades 
didácticas, nos fragmentos literarios e nos libros propostos, trabállanse valores moi 
diversos. 
 
Por outra banda, os manuais utilizados pretenden ser unha ferramenta útil para que o 
alumnado aprenda a ser empático e responsable. A empatía refórzase a través de 
diferentes actividades prácticas polas que o estudante e a estudante debe asumir o rol 
doutro ou doutros que poidan desenvolver un papel social diferente do deles. A 
reflexión e a análise seméllannos a mellor ferramenta para que o alumnado supere os 
prexuízos e entenda os seus efectos negativos a través dunha experiencia non 
violenta persoal. A aceptación da responsabilidade e do valor polo traballo é unha 
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necesidade básica para garantir o éxito do alumnado nun mundo cada vez máis 
competitivo 
 

 

6. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 

1º BACHARELATO                    
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓN  

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CCCC TEMPORALIZACIÓN 

    1ª AV. 2ª AV. 3ª AV. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.            

LCL1B1.1.1. Realiza 

exposicións orais sobre 

temas especializados, 

consultando fontes de 

información diversa, 

utilizando as tecnoloxías 

da información e 

seguindo unha orde 

previamente establecida. 
LCL1B1.1.2. Exprésase 

oralmente con fluidez, 

coa entoación, o ton, 

timbre e a velocidade 

adecuados ás condicións 

da situación 

comunicativa.  

LCL1B1.1.3. Axusta a 

súa expresión verbal ás 

condicións da situación 

comunicativa (tema, 

ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc.) 

empregando un léxico 

preciso e especializado e 

evitando o uso de 

coloquialismos, 

retrousos e palabras 

comodín.  

LCL1B1.1.4. Avalía as 

súas propias 

presentacións orais e as 

dos/das seus/súas 

compañeiros/as, detecta 

as dificultades 

estruturais e expresivas, 

e deseña estratexias para 

mellorar as súas 

prácticas orais e 

progresar na 

aprendizaxe autónoma. 

Realiza exposicións 

orais sobre temas 

especializados, 

consultando fontes de 

información diversa, 

utilizando as 

tecnoloxías da 

información e seguindo 

unha orde previamente 

establecida.  
 Exprésase oralmente 

con fluidez, coa 

entoación, o ton, 

timbre e a velocidade 

adecuados ás 

condicións da situación 

comunicativa. 
 Axusta a súa 

expresión verbal ás 

condicións da situación 

comunicativa (tema, 

ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc.) 

empregando un léxico 

preciso e especializado 

e evitando o uso de 

coloquialismos, 

retrousos e palabras 

comodín.  

Avalía as súas propias 

presentacións orais e as 

dos/das seus/súas 

compañeiros/as, 

detecta as dificultades 

estruturais e 

expresivas, e deseña 

estratexias para 

mellorar as súas 

prácticas orais e 

progresar na 

aprendizaxe autónoma. 

  
P2 Análise da produción do 

alumnado 
I3 Participación activa e 

adecuada nun COLOQUIO. 
 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

 

P5 Avaliación e 

autoavaliación 
I1 Rúbrica debates 
I2 Rúbrica exposición oral 
 

 

 

 

CD 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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LCL1B1.2.1. Sintetiza 

por escrito textos orais 

de carácter expositivo, 

de temas especializados 

e propios do ámbito 

académico, 

discriminando a 

información relevante. 

LCL1B1.2.2. Recoñece 

as formas de 

organización do contido 

nunha exposición oral 

sobre un tema 

especializado propio do 

ámbito académico ou de 

divulgación científica e 

cultural, analiza os 

recursos verbais e non 

verbais empregados 

polo emisor, e valóraos 

en función dos 

elementos da situación 

comunicativa.  

LCL1B1.2.3. Escoita de 

xeito activo, toma notas 

e suscita preguntas coa 

intención de aclarar 

ideas que non 

comprendeu nunha 

exposición oral. 

 Sintetiza por escrito 

textos orais de carácter 

expositivo, de temas 

especializados e 

propios do ámbito 

académico, 

discriminando a 

información relevante. 

 Recoñece as formas de 

organización do 

contido nunha 

exposición oral sobre 

un tema especializado 

propio do ámbito 

académico ou de 

divulgación científica e 

cultural, analiza os 

recursos verbais e non 

verbais empregados 

polo emisor, e valóraos 

en función dos 

elementos da situación 

comunicativa.  

Escoita de xeito activo, 

toma notas e suscita 

preguntas coa 

intención de aclarar 

ideas que non 

comprendeu nunha 

exposición oral. 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios de comentario 

de texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

CAA 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

LCL1B1.3.1. Recoñece 

os trazos propios dos 

principais xéneros 

informativos e de 

opinión procedentes dos 

medios de comunicación 

social.  

LCL1B1.3.2. Analiza os 

recursos verbais e non 

verbais utilizados polo 

emisor dun texto 

xornalístico oral ou 

audiovisual, valorando 

de forma crítica a súa 

forma e o seu contido. 

Bloque 2. 

Comunicación 

escrita: ler e escribir 
 

Recoñece os trazos 

propios dos principais 

xéneros informativos e 

de opinión procedentes 

dos medios de 

comunicación social. 
 Analiza os recursos 

verbais e non verbais 

utilizados polo emisor 

dun texto xornalístico 

oral ou audiovisual, 

valorando de forma 

crítica a súa forma e o 

seu  
contido. 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios de comentario 

de texto avaliables mediante o 

CADERNO de aula. 
 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

 

 

 

CSC 

 

 

CSC 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

LCL1B2.1.1. 

Desenvolve por escrito 

un tema do currículo 

con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e 

gramatical. 

LCL1B2.1.2. Axusta a 

súa expresión verbal ás 

condicións da situación 

comunicativa (tema, 

Desenvolve por 

escrito un tema do 

currículo cun mínimo 

rigor, claridade e 

corrección ortográfica 

e gramatical. 

Axusta algo a súa 

expresión verbal ás 

condicións da 

situación 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
P5 Avaliación e 

autoavaliación 

CCL 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

CAA 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc.), 

empregando un léxico 

preciso e especializado, 

e evitando o uso de 

coloquialismos, 

retrousos e palabras 

comodín. 

LCL1B2.1.3. Avalía as 

súas propias producións 

escritas e as dos/das 

seus/súas 

compañeiros/as, 

recoñecendo as 

dificultades estruturais 

e expresivas, e 

deseñando estratexias 

para mellorar a súa 

redacción e avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

comunicativa (tema, 

ámbito discursivo, 

tipo de destinatario, 

etc.), empregando un 

léxico preciso e 

especializado, e 

evitando o uso de 

coloquialismos, 

retrousos e palabras 

comodín. 

 Avalía as súas 

propias producións 

escritas e as dos/das 

seus/súas 

compañeiros/as, 

recoñecendo algunhas 

dificultades estruturais 

e expresivas. 

I1 Rúbrica debates 
I2 Rúbrica exposición oral 

 

 

LCL1B2.2.1. 

Comprende textos 

escritos de carácter 

expositivo de tema 

especializado, propios 

do ámbito académico 

ou de divulgación 

científica e cultural, e 

identifica o tema e a 

estrutura. 

LCL1B2.2.2. Sintetiza 

textos de carácter 

expositivo, de tema 

especializado, propios 

do ámbito académico, 

distinguindo as ideas 

principais e 

secundarias. 

LCL1B2.2.3. Analiza 

os recursos verbais e 

non verbais presentes 

nun texto expositivo de 

tema especializado e 

valóraos en función dos 

elementos da situación 

comunicativa 

(intención 

comunicativa do/da 

autor/a, tema e xénero 

textual). 

Comprende textos 

sinxelos escritos de 

carácter expositivo de 

tema especializado, 

propios do ámbito 

académico ou de 

divulgación científica 

e cultural, e identifica 

o tema e a estrutura. 

Sintetiza textos de 

carácter expositivo, de 

tema especializado, 

propios do ámbito 

académico, 

distinguindo as ideas 

principais e 

secundarias. 

 Analiza minimamente 

os recursos verbais e 

non verbais presentes 

nun texto expositivo 

de tema especializado 

e valóraos en función 

dos elementos da 

situación 

comunicativa 

(intención 

comunicativa do/da 

autor/a, tema e xénero 

textual). 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

 

CCL 

 

 

CMCCT 

 

 

CSC 

X X X  

LCL1B2.3.1. Resume o 

contido de textos 

xornalísticos escritos 

informativos e de 

opinión, discriminando 

a información 

relevante, recoñecendo 

o tema e a estrutura do 

texto, e valorando de 

forma crítica a súa 

Resume o contido de 

sinxelos textos 

xornalísticos escritos 

informativos e de 

opinión, 

discriminando a 

información relevante, 

recoñecendo o tema e 

a estrutura do texto, e 

valorando de forma 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

 

 

CCL 

 

 

 

CSC 

 X 

 

 

 

 

 

X 
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forma e o seu contido. 

LCL1B2.3.2. Interpreta 

diversos anuncios 

impresos identificando 

a información e a 

persuasión, 

recoñecendo os 

elementos que utiliza o 

emisor para seducir o 

receptor, valorando 

criticamente a súa 

forma e o seu contido, e 

rexeitando as ideas 

discriminatorias. 

crítica a súa forma e o 

seu contido. 

Interpreta 

minimamente diversos 

anuncios impresos 

identificando a 

información e a 

persuasión, 

recoñecendo os 

elementos que utiliza 

o emisor para seducir 

o receptor, valorando 

criticamente a súa 

forma e o seu contido, 

e rexeitando as ideas 

discriminatorias. 

 

LCL1B2.4.1. Realiza 

traballos de 

investigación 

planificando a súa 

realización, fixando os 

seus propios 

obxectivos, 

organizando a 

información en función 

dunha orde predefinida, 

revisando o proceso de 

escritura para mellorar 

o produto final e 

chegando a conclusións 

persoais. 

LCL1B2.4.2. Utiliza as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

documentarse, 

consultando fontes 

diversas e avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando a 

información relevante 

mediante fichas-

resumo. 

LCL1B2.4.3. Respecta 

as normas de 

presentación de 

traballos escritos 

(organización en 

epígrafes, 

procedementos de cita, 

notas a pé de páxina e 

bibliografía). 

LCL1B2.4.4. Utiliza as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para a 

realización, a 

avaliación e a mellora 

de textos escritos 

Realiza traballos de 

investigación 

planificando a súa 

realización, fixando os 

seus propios 

obxectivos, 

organizando a 

información, 

revisando o proceso 

de escritura para 

mellorar o produto 

final e chegando a 

conclusións persoais. 

Utiliza algo as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

documentarse, 

consultando fontes 

diversas e avaliando, 

contrastando, 

seleccionando e 

organizando a 

información relevante 

mediante fichas-

resumo. 

Respecta 

minimamente  as 

normas de 

presentación de 

traballos escritos 

(organización en 

epígrafes, 

procedementos de 

cita, notas a pé de 

páxina e bibliografía). 

Utiliza algo  as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para a 

realización, a 

avaliación e a mellora 

de textos escritos 

propios e alleos. 

 P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
I4- Investigacións individuais e 

grupais 
 

 

 

CAA 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

CD 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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propios e alleos. 

Bloque 3: Coñecemento da lingua            

LCL1B3.1.1. Revisa e 

mellora textos orais e 

escritos propios e alleos, 

recoñecendo e explicando 

incorreccións de 

concordancia, réxime 

verbal, ambigüidades 

semánticas, etc. 

LCL1B3.1.2. Utiliza a 

terminoloxía gramatical 

adecuada para a 

explicación lingüística dos 

textos. 

 Revisa e mellora 

sinxelos textos orais e 

escritos propios e alleos, 

recoñecendo e explicando 

incorreccións de 

concordancia, réxime 

verbal, ambigüidades 

semánticas, etc. 

Utiliza minimamente a 

terminoloxía gramatical 

adecuada para a 

explicación lingüística 

dos textos. 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CCL 
 

 

 

CCL 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

   

LCL1B3.2.1. Identifica e 

explica os usos e valores 

do substantivo nun texto, 

en relación coa intención 

comunicativa do emisor e 

a tipoloxía textual 

seleccionada, así como con 

outros compoñentes da 

situación comunicativa 

(audiencia e contexto). 

LCL1B3.2.2. Identifica e 

explica os usos e os 

valores do adxectivo nun 

texto, en relación coa 

intención comunicativa do 

emisor e a tipoloxía textual 

seleccionada, así como con 

outros compoñentes da 

situación comunicativa 

(audiencia e contexto). 

LCL1B3.2.3. Identifica e 

explica os usos e valores 

do verbo nun texto, en 

relación coa intención 

comunicativa do emisor e 

a tipoloxía textual 

seleccionada, así como con 

outros compoñentes da 

situación comunicativa 

(audiencia e contexto). 

LCL1B3.2.4. Identifica e 

explica os usos e valores 

dos pronomes nun texto, 

en relación coa intención 

comunicativa do emisor e 

a tipoloxía textual 

seleccionada, así como con 

outros compoñentes da 

situación comunicativa 

(audiencia e contexto). 

LCL1B3.2.5. Identifica e 

explica os usos e valores 

do artigo determinado e do 

indeterminado, e de 

 Identifica e explica os 

usos do substantivo nun 

texto, en relación coa 

intención comunicativa 

do emisor e a tipoloxía 

textual seleccionada. 

Identifica e explica 

minimamente os usos e 

os valores do adxectivo 

nun texto, en relación coa 

intención comunicativa 

do emisor e a tipoloxía 

textual. 

Identifica e explica os 

usos e valores do verbo 

nun texto, en relación coa 

intención comunicativa 

do emisor e a tipoloxía 

textual seleccionada. 

Identifica e explica os 

usos e valores dos 

pronomes nun texto, en 

relación coa intención 

comunicativa do emisor e 

a tipoloxía textual 

seleccionada.  

 Identifica e explica os 

usos e valores do artigo 

determinado e do 

indeterminado, e de 

calquera tipo de 

determinantes, en 

relación coa súa presenza 

ou ausencia coa intención 

comunicativa do emisor e 

a tipoloxía textual 

seleccionada. 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES  
 

CCL 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

CCL 

 X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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calquera tipo de 

determinantes, en relación 

coa súa presenza ou 

ausencia coa intención 

comunicativa do emisor e 

a tipoloxía textual 

seleccionada, así como con 

outros compoñentes da 

situación comunicativa 

(audiencia e contexto). 
LCL1B3.3.1. Recoñece a 

estrutura sintáctica da 

oración simple, explicando 

a relación entre os grupos 

de palabras. 

LCL1B3.3.2. Recoñece as 

oracións activas, pasivas, 

impersoais e medias, 

contrastando as diferenzas 

entre elas en función da 

intención comunicativa do 

texto en que aparecen. 

LCL1B3.3.3. Recoñece e 

explica o funcionamento 

das oracións subordinadas 

substantivas en relación co 

verbo da oración principal. 

LCL1B3.3.4. Recoñece e 

explica o funcionamento 

das oracións subordinadas 

de relativo, identificando o 

antecedente que modifican. 

LCL1B3.3.5. Enriquece os 

seus textos orais e escritos 

incorporando 

progresivamente estruturas 

sintácticas variadas e 

aplicando os coñecementos 

adquiridos para a revisión 

e a mellora destes. 

 Recoñece a estrutura 

sintáctica da oración 

simple, explicando a 

relación entre os grupos 

de palabras. 

Recoñece as oracións 

activas, pasivas, 

impersoais e medias, 

contrastando as 

diferenzas . 

Recoñece as oracións 

subordinadas substantivas 

en relación co verbo da 

oración principal. 

Recoñece o 

funcionamento das 

oracións subordinadas de 

relativo, identificando o 

antecedente que 

modifican. 

Enriquece os seus textos 

orais e escritos 

incorporando 

progresivamente 

estruturas sintácticas 

variadas e aplicando os 

coñecementos adquiridos 

para a revisión e a 

mellora destes. 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

 

CCL 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

LCL1B3.4.1. Recoñece e 

explica os trazos 

estruturais e lingüísticos 

dos textos narrativos, 

descritivos, expositivos e 

argumentativos. 

LCL1B3.4.2. Analiza e 

explica os trazos formais 

dun texto nos planos 

morfosintáctico, léxico-

semántico e pragmático-

textual, relacionando o seu 

emprego coa intención 

comunicativa do emisor e 

o resto de condicións da 

situación comunicativa. 

 Recoñece e explica 

minimamente os trazos 

estruturais e lingüísticos 

dos textos narrativos, 

descritivos, expositivos e 

argumentativos. 

Analiza e explica 

brevemente os trazos 

formais dun texto nos 

planos morfosintáctico, 

léxico-semántico e 

pragmático-textual, 

relacionando o seu 

emprego coa intención 

comunicativa do emisor e 

o resto de condicións da 

situación comunicativa. 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

 

CCEC 

 

 

CCL 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

LCL1B3.5.1. Incorpora os 

procedementos de 

cohesión textual na súa 

 Incorpora minimamente 

os procedementos de 

cohesión textual na súa 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

CCL 

 

CCL 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 
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propia produción oral e 

escrita. 

LCL1B3.5.2. Identifica, 

analiza e interpreta as 

formas gramaticais que fan 

referencia ao contexto 

temporal e espacial, e aos 

participantes na 

comunicación. 

LCL1B3.5.3. Valora os 

recursos expresivos 

empregados polo emisor 

dun texto en función da 

súa intención comunicativa 

e do resto dos elementos 

da situación comunicativa, 

diferenciando e explicando 

as marcas de obxectividade 

e de subxectividade, e os 

procedementos gramaticais 

de inclusión do emisor no 

texto. 

propia produción oral e 

escrita. 

Identifica, analiza e 

interpreta minimamente 

as formas gramaticais que 

fan referencia ao contexto 

temporal e espacial, e aos 

participantes na 

comunicación. 

Valora minimamente os 

recursos expresivos 

empregados polo emisor 

dun texto en función da 

súa intención 

comunicativa e do resto 

dos elementos da 

situación comunicativa, 

diferenciando e 

explicando as marcas de 

obxectividade e de 

subxectividade, e os 

procedementos 

gramaticais de inclusión 

do emisor no texto. 

 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

 

 

 

CSC 

 

 

 

X 

LCL1B3.6.1. Coñece e 

consulta fontes de 

información impresa ou 

dixital para resolver 

dúbidas sobre o uso 

correcto da lingua e para 

avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

Coñece e consulta algo 

fontes de información 

impresa ou dixital para 

resolver dúbidas sobre o 

uso correcto da lingua e 

para avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

CD X X X    

LCL1B3.7.1. Explica, a 

partir dun texto, a orixe e a 

evolución das linguas de 

España, así como as súas 

principais variedades 

dialectais, e valora a 

diversidade lingüística 

como parte do noso 

patrimonio cultural. 

Explica minimamente, a 

partir dun texto, a orixe e 

a evolución das linguas 

de España, así como as 

súas principais variedades 

dialectais, e valora a 

diversidade lingüística 

como parte do noso 

patrimonio cultural. 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CSC   X    

LCL1B3.8.1. Selecciona o 

léxico e as expresións 

adecuadas en contextos 

comunicativos que esixen 

un uso formal da lingua, 

evitando o uso de 

coloquialismos, 

imprecisións ou expresións 

clixé. 

LCL1B3.8.2. Explica, a 

partir dos textos, a 

influencia do medio social 

no uso da lingua, e 

identifica e rexeita os 

estereotipos lingüísticos 

que supoñen unha 

valoración pexorativa cara 

ás persoas usuarias da 

lingua. 

 Selecciona minimamente 

o léxico e as expresións 

adecuadas en contextos 

comunicativos que esixen 

un uso formal da lingua, 

evitando o uso de 

coloquialismos, 

imprecisións ou 

expresións clixé. 

Explica brevemente, a 

partir dos textos, a 

influencia do medio 

social no uso da lingua, e 

identifica e rexeita os 

estereotipos lingüísticos 

que supoñen unha 

valoración pexorativa 

cara ás persoas usuarias 

da lingua. 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

P4 Probas específicas 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

CCL 

 

 

 

 

CSC 

X X X 

 

 

 

 

X 
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LCL1B3.9.1. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensións 

sobre libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos 

que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos 

elementos transversais, 

evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que 

posúe como persoa 

plurilingüe 

Participa algo en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, 

etc.) nos que se utilizan 

varias linguas e 

relacionados cos 

elementos transversais, 

evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, 

e valora as competencias 

que posúe como persoa 

plurilingüe 

P2- Análise da produción do 

alumnado 

I4 Investigacións. Elaboración 

dun proxecto plurilingüe. 
 

 

CCL 

CAA 
X X X    

LCL1B3.10.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos 

de ámbito contextual, 

textual, oracional e da 

palabra, desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, 

para mellorar a 

comprensión e a produción 

dos textos traballados en 

calquera das outras. 

Utiliza en ocasións os 

coñecementos 

lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, 

oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para 

mellorar a comprensión e 

a produción dos textos 

traballados en calquera 

das outras. 

 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de aula. 
 

CAA X X X    

Bloque 4: Educación literaria            

LCL1B4.1.1. Le e analiza 

fragmentos e obras 

significativas desde a 

Idade Media ao século 

XIX. 

Le e analiza fragmentos e 

obras significativas 

adaptadas desde a Idade 

Media ao século XIX. 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de 

aula. 
 

CCEC X X X   

LCL1B4.2.1. Identifica as 

características temáticas e 

formais en relación co 

contexto, o movemento e o 

xénero ao que pertence e a 

obra do/da autor/a. 

LCL1B4.2.2. Compara 

textos de diferentes épocas 

e constata a evolución de 

temas e formas. 

Identifica algunhas 

características temáticas e 

formais en relación co 

contexto, o movemento e 

o xénero ao que pertence 

e a obra do/da autor/a. 

Compara minimamente 

textos de diferentes 

épocas e constata a 

evolución de temas e 

formas. 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de 

aula. 
I4 Investigacións. 

Elaboración dun proxecto 

grupal. 
 

CAA 

 

 

CCEC 

X X X   

LCL1B4.3.1. Interpreta 

criticamente fragmentos ou 

obras significativas desde a 

Idade Media ao século 

XIX. 

LCL1B4.3.2. Detecta as 

ideas que manifestan a 

relación da obra co seu 

contexto histórico, artístico 

e cultural. 

Interpreta criticamente 

fragmentos ou obras 

significativas sinxelas 

desde a Idade Media ao 

século XIX. 

Detecta algunhas ideas 

que manifestan a relación 

da obra co seu contexto 

histórico, artístico e 

cultural. 

P1 Observación sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de 

aula. 
 

P4 Probas específicas 

I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CCEC 

 

 

CCEC 

X X X   

LCL1B4.4.1. Planifica a 

elaboración de traballos de 

Planifica algo a 

elaboración de traballos 
P2 Análise da produción do 

alumnado 
CSIEE 

 
 

 

X 

 

X 
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investigación escritos ou 

presentacións sobre temas, 

obras ou autores/as da 

literatura desde a Idade 

Media ata o século XIX. 

LCL1B4.4.2. Obtén a 

información de fontes 

diversas. 

LCL1B4.4.3. Argumenta 

con rigor o seu propio 

xuízo crítico. 

de investigación escritos 

ou presentacións sobre 

temas, obras ou 

autores/as da literatura 

desde a Idade Media ata o 

século XIX. 

Obtén a información de 

fontes diversas. 

 Argumenta con certo 

rigor o seu propio xuízo 

crítico. 

I1- Exercicios avaliables 

mediante o CADERNO de 

aula. 
I4 Investigacións. 

Elaboración dun proxecto 

grupal. 

 

CD 

 

CCL 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
 

 

 
       
 

 

7.  MATERIAIS E RECURSOS. METODOLOXÍA 

- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.1. Recursos e materiais didácticos utilizados polo profesor: 

Programacións didáctica do departamento. 

Libros e guías do profesor da editorial SANTILLANA. 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Información accesible a través de internet, en páxinas de organismos oficiais, en 

páxinas comerciais, en diferentes foros de ensino, etc. 

Documentación persoal, coleccións de actividades e proxectos, etc. 

Libros de diferentes autores literarios e épocas. 

Material audiovisual. 

 

7.2. Recursos e materiais didácticos utilizados polos alumnos: 

 

O caderno da materia. 

Coleccións de apuntes, exercicios e actividades preparadas polos profesores. 

Libro de texto da Editorial SANTILLANA. 

Libros de lectura. Proporanse un listado variado de libros de lectura de carácter 

obrigatorio e outros de carácter voluntario que abarquen diferentes xéneros 

literarios e diferentes realidades. 

Selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos 

léxicos, de diferentes usos da lingua, de comprensión e estruturación de 

diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios 

de textos literarios. 
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Os libros e publicacións da biblioteca do centro. 

Aula virtual: recursos didácticos en rede e multimedia. 

Guías de lectura. 

Diferentes noticias de xornais impresos e dixitais, espacios de TV e publicidade. 

7.3. Metodoloxía 

 

Defendemos unha metodoloxía activa que potencie a aprendizaxe significativa 

fomentando a participación activa do alumnado, individual e en grupo, e ensinándolle a 

participar na adquisición de coñecementos. Procuraremos a motivación do alumno ou 

alumna adaptando os contidos á súa realidade máis próxima. Neste senso, cómpre 

salientar a necesidade de reforzar o uso e valorización da lingua galega, prestándolle 

unha atención especial á oralidade e á sociolingüística. A aprehensión das formas, 

estruturas e regras realizarase mediante a reflexión e indución sobre os usos 

contextualizados, polo que a unidade lingüística fundamental ha de ser o discurso. As 

propiedades textuais convértense así nun dos piares do bloque de funcionamento da 

lingua. Esta concepción implica unha sistematización progresiva ao longo da etapa do 

funcionamento da lingua, co asentamento dunha metalinguaxe axustada e o 

profundamento gradual na reflexión sobre discursos cada vez máis complexos. É 

primordial a detección de carencias, erros e ideas previas como punto de partida no 

proceso de ensino, para que o profesor active eses coñecementos e faga unha reflexión 

sobre aqueles aspectos que se deben modificar ou nos que se ten que profundar. Os 

temas tratados deben presentarse sempre en relación ós intereses e capacidades do 

alumnado, procurando a motivación. Atenderanse os contidos máis funcionais para a 

vida, é dicir, aqueles relacionados co uso axeitado da lingua oral e escrita, así como os 

relacionados coa comprensión, análise e crítica de diversos tipos de texto xerados na 

nosa vida diaria. En todos os cursos, as redaccións e a lectura e comprensión de textos 

formarán parte do traballo habitual do alumnado. Partiremos do texto (oral ou escrito) 

como a unidade comunicativa fundamental, traballando dende el as destrezas básicas e a 

elaboración dun xuízo razoado, persoal e crítico. Potenciaremos a procura de 

información en diferentes fontes, así como a súa elaboración en distintos soportes. 

Trataranse de integrar, na medida do posible, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, fomentando o interese pola lectura. Propiciaremos traballos de 

investigación individuais e en grupo, dirixidos pola profesora, que serán expostos na 

aula (anual) 

 

 

8. AVALIACIÓN 

 

 A avaliación será continua, formativa e integradora. No proceso de avaliación 

continua, cando o progreso dun alumno/a non sexa o adecuado, estableceremos medidas 

de reforzo, que se adoptarán en canto se detecten dificultades, procurando así a mellora 

do proceso de aprendizaxe. 

Realizaranse ao longo do curso unha avaliación inicial, 3 avaliacións trimestrais-

ordinarias coas súas correspondentes cualificacións, coincidindo cos momentos fixados 

pola xefatura de estudos, habitualmente coincidindo coa fin de cada trimestre natural. 
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Isto supoñerá a revisión e avaliación tamén do proceso de ensinoaprendizaxe e 

conseguintemente a elaboración de propostas de mellora. Por último, unha avaliación 

extraordinaria no mes de setembro. 

 

8. 1. AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, 

co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes competencias clave. Polo tanto, esta 

avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun 

conxunto de tarefas conducentes a proporcionar unha visión ou máis completa posible 

das fortalezas e debilidades dos alumnos. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os 

obxectivos marcados para a mesma materia no final da ESO, salvo no caso de alumnado 

con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 

Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con 

dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos 

seguintes: 

Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e 

interpretación de textos variados. 

Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa 

interacción co profesor e cos compañeiros. 

Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de 

investigación ou comentario de texto. 

Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse 

algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

 

A. Medidas colectivas: 

Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades 

detectadas nos alumnos. 

Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar 

debilidades detectadas na avaliación inicial. 

Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de 

adecuala ás necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 

Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as 

competencias clave nas que ten acadado un nivel inferior ao dos compañeiros. 

Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, 

con actividades e outro material didáctico, aproveitando as posibilidades do 
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teleensino para a realización de titorías a distancia. 

Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das 

primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar pautas de traballo para corrixir 

as carencias detectadas. 

 

 

8.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1º BACHARELATO 

    

Criterios de avaliación 

Bloque 1. Comunicación 
oral: escoitar e falar 

   

 B1.1. Expor oralmente un tema especializado con rigor e claridade, documentándose en fontes diversas, organizando a 
información mediante esquemas, seguindo unha orde preestablecida e utilizando as técnicas de exposición oral e as 
tecnoloxías da información e da comunicación. 

 B1.2. Sintetizar por escrito o contido de textos orais de carácter expositivo e argumentativo sobre temas especializados, 
conferencias, clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando a información relevante e accesoria, e utilizando a escoita 
activa como un medio de adquisición de coñecementos. 

 B1.3. Extraer información de textos orais e audiovisuais dos medios de comunicación, recoñecendo a intención 
comunicativa, o tema e a estrutura do contido, identificando os trazos propios do xénero xornalístico e os recursos verbais e 
non verbais utilizados, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

Bloque 2. Comunicación 
escrita: ler e escribir 

   

 B2.1. Desenvolver por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical, 
empregando distintas estruturas expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, 
ordenación cronolóxica, etc.) e utilizando os recursos expresivos adecuados ás condicións da situación comunicativa. 

  

  

  

 B2.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema especializado, discriminando a 
información relevante e accesoria, e utilizando a lectura como un medio de adquisición de coñecementos. 

  

  

  

 B2.3. Ler, comprender e interpretar textos xornalísticos e publicitarios de carácter informativo e de opinión, 
recoñecendo a intención comunicativa, identificando os trazos propios do xénero e os recursos verbais e non verbais 
utilizados, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

  

  

 B2.4. Realizar traballos de investigación sobre temas do currículo ou da actualidade social, científica ou cultural, 
planificando a súa realización, obtendo a información de fontes diversas e utilizando as tecnoloxías da información e 
da comunicación para a súa realización, a súa avaliación e a súa mellora. 

  

  

  

  

Bloque 3. Coñecemento da 
lingua 

   

 B3.1. Aplicar sistematicamente os coñecementos sobre as categorías gramaticais na realización, autoavaliación e   
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Criterios de avaliación 

mellora dos textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso 
correcto da lingua. 

  

 B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais (substantivo, adxectivo, verbo, 
pronomes, artigos e determinantes), e explicar os seus usos e valores nos textos. 

  

  

  

  

  

 B3.3. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, 
autoavaliación e mellora de textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento gramatical 
para o uso correcto da lingua. 

  

  

  

  

  

 B3.4. Recoñecer os trazos propios das tipoloxías textuais identificando a súa estrutura e os trazos lingüísticos máis 
importantes en relación coa intención comunicativa. 

  

  

 B3.5. Aplicar os coñecementos adquiridos para a elaboración de discursos orais ou escritos con adecuada 
coherencia e cohesión. 

  

  

  

 B3.6. Coñecer e manexar fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas sobre o uso correcto da 
lingua e avanzar na aprendizaxe autónoma. 

  

 B3.7. Coñecer a orixe e a evolución das linguas de España e as súas principais variedades dialectais, recoñecendo 
e explicando os seus trazos característicos en manifestacións orais e escritas, e valorando a diversidade lingüística 
como parte do patrimonio cultural do noso país. 

  

 B3.8. Recoñecer os usos sociais e funcionais da lingua, amosando interese por ampliar o seu propio repertorio 
verbal e evitar os prexuízos e estereotipos lingüísticos. 

  

  

 B3.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro, e relacionados 
cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

  

 B3.10. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de 
textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a 
produción de textos. 

  

Bloque 4. Educación 
literaria 

   

 B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura española desde a Idade Media ata o século XlX 
a través da lectura e a análise de fragmentos e obras significativas. 

 

 B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas desde a Idade Media ao século XlX, identificando 
as súas características temáticas e formais en relación co contexto, o movemento, o xénero ao que pertence e a obra 
do/da autor/a, e constatando a evolución histórica de temas e formas. 

 

 

 B4.3. Interpretar criticamente fragmentos ou obras significativas desde a Idade Media ao século XlX, detectando as 
ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

 

 

 B4.4. Planificar e elaborar textos de intención literaria, traballos de investigación escritos ou presentacións sobre 
temas, obras ou autores/as da literatura desde a Idade Media ata o século XlX, obtendo a información de fontes 
diversas e achegando un xuízo crítico persoal e argumentado con rigor. 
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8.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 

 I1- Lista de control 

 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (comentarios, narracións, descricións, 
argumentacións...) 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...) 

 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 

 I1- Diálogo 

 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 

 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 

 

 

1º BACHARELATO 

 

Estándares dos bloques de contidos PROCEDEMENTO/ Instrumento % na nota das 

Avaliacións 

ESCOITAR E FALAR: LCL1B: 
1.1.1., 112, 113,1.1.4., 1.2.1., 
1.2.2, 1.2.3.,1.3.1., 1.3.2. 

Observación con ficha de control e 

rúbrica de expresión oral. 

Producións orais 

10% 

LER E ESCRIBIR: 2.1.1., 2.1.2., 
2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., 2.3.2., 
2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. 

Inclúe os libros de lectura obrigatoria. 

Producións textuais 

individuais e rúbrica. 

Produción textos nos exames 

 

20% 

COÑECEMENTO DA LINGUA:  Caderno. Exames e rexistro 30% 
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3.1.1., 3.1.2.,  3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 
3.2.4., 3.2.5., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 
3.3.4., 3.3.5., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1., 
3.5.2., 3.5.3., 3.6.1., 3.7.1., 3.8.1., 
3.8.2., 3.9.1., 3.10.1. 

cuantitativo das notas. 

 

EDUCACIÓN LITERARIA: 4.1.1., 
4.2.1., 4.2.2., 4.3.1., 4.3.2., 4.4.1., 
4.4.2., 4.4.3. 

Caderno. Exames e probas de lectura 

Traballos individuais ou en grupo 

40% 

 

 

Ademais o alumnado poderá ler dous libros optativos por avaliación cos que poderá acadar un 

punto a maiores como máximo. 
 

 

 

8.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 

 Para que a avaliación sexa efectiva, o alumnado debe recibir pautas claras sobre 

como se vai avaliar. O resultado da aplicación dos criterios e instrumentos de avaliación 

expresarase, en cada un dos trimestres e ao rematar o curso mediante unha escala de 

cualificación (de un a dez) que terá como referente os estándares descritos previamente 

e que estará de acordo coas seguintes normas de cualificación: 

1. A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a través dos 

procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer información 

relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos obxectivos xerais que 

serven de referente para todas as áreas da ESO e BACH. Para iso na ESO e en BACH 

valoraranse os estándares seguindo o baremo aprobado polo Departamento 

en setembro de 2016. 

Concretando: 

70% da nota: exames e controis.  

10 % da nota: lecturas obrigatorias. 

Serán avaliadas por medio dunha proba de lectura no primeiro e no terceiro trimestre, e 

por medio dunha lectura dramatizada e dun traballo no segundo trimestre. Pódense facer 

lecturas optativas para subir nota. 

10% da nota: Probas específicas 

1º trimestre: dous exercicios de creación literaria 

2º trimestre: un traballo escrito elaborado polo alumno e unha exposición oral sobre o 

mesmo 

3º trimestre: un exercicio de creación literaria, un exercicio de debate e un traballo de 

literatura sobre algún autor estranxeiro do século XX. 

10% da nota: Traballo na aula e na casa. Intervencións orais. Autocorrección do 

caderno 

Valorarase neste punto o feito de levar o caderno ao día (é dicir, telo completo e coas 

oportunas correccións feitas). 

As intervencións na aula, planificadas ou espontáneas, Bloque: Escoitar e falar,  deben 

ser axeitadas sempre á situación comunicativa e aos receptores. 

 Ocasionalmente poderanse propoñer traballos extra para subir nota. 
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En BACH, en todas as probas e traballos escritos se valorará a expresión escrita 

até 2 puntos por estes aspectos: presentación adecuada, precisión terminolóxica, uso 

correcto dos procedementos de coherencia e cohesión (conectores apropiados, 

puntuación…) e corrección ortográfica 

A copia doutros compañeiros ou a través de calquera procedemento nun exame supón 

suspender directamente ese exame e terá unha cualificación de 0 puntos.  

            

Nos traballos feitos en casa, a copia directa e sen procesar de información 

extraída de internet ou outras fontes suporá suspender ese traballo e terá unha 

cualificación de 0 puntos.  

 

 As correccións que realice o profesor/a sobre as tarefas, exercicios e traballos dos 

alumnos/as serán coñecidas por estes sempre que sexa posible; para isto o profesor/a 

mostrará os exercicios unha vez corrixidos. Esta norma considérase de obrigado 

cumprimento no caso das probas obxectivas. 

 

 En BACH, malia o carácter continuo da materia que permite ofrecer diversas 

tarefas de reforzo e recuperación ao longo do curso, farase, co fin de facilitarlle a 

tarefa de estudo ao alumnado, unha RECUPERACIÓN na última semana do 

curso en xuño, mediante realización dunha proba obxectiva que incluirá 

preguntas relativas aos contidos tratados no trimestre anterior. Pero dado que 

non hai tempo para facer probas de expresión oral, o baremo de cualificación 

deste exame final será o seguinte, o mesmo ca na CONVOCATORIA DE 

SETEMBRO (aprobado en reunión de Dpto. en setembro de 2016). 

 

 

Estándares                                            1º BACH-2º BACH 

 

Compresión e expresión escrita 30% 

Coñecemento da lingua 30% 

Educación literaria 40% 

 

 

 A decisión sobre a promoción do alumnado na materia farase atendendo ao 

logro dos estándares de aprendizaxe básicos (xa sinalados en cada curso) e ao 

grao de adquisición das competencias correspondentes. Cando un alumno/a 

obteña, tras a ponderación de todos os procedementos de avaliación realizados, 

unha cualificación igual ou superior a 5 considerarase aprobado e promocionará 

, e se a nota é inferior a 5 considerarase suspenso e non promocionará. A nota 

final da avaliación ordinaria de xuño farase en función da seguinte porcentaxe: 

 

1. 1ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

2. 2ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

3. 3ª AVALIACIÓN: 40% DA NOTA 

 

 

8.5. SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 
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8.5.1. Programa de recuperación. 

Da propia materia durante o curso. 

 Se algún alumno ou alumna presenta dificultades no proceso de aprendizaxe 

durante o curso, a profesora levará a cabo un programa de recuperación destinado a 

mellorar e reforzar aqueles coñecementos ou procedementos onde detecta a dificultade. 

  Así, faranse as seguintes actividades: 

 Traballos específicos e personalizados para reforzar os contidos onde se 

presentan dificultades. 

 Explicacións teóricas para ese alumnado en horas fóra de clase. 

 Traballo en coordinación co departamento de orientación. 

  Como os contidos de lingua son de carácter progresivo, non será necesario 

programar probas obxectivas para dar conta de obxectivos anteriores que non se 

conseguiran. En calquera caso, a profesora do curso pode decidir de maneira 

excepcional repetir probas obxectivas nas que non se acadaran os obxectivos. 

Da materia pendente doutros cursos. 

  Cada profesora encargárase de avaliar o alumnado coa materia pendente de 

cursos anteriores. Durante o curso, a profesora traballará con cada alumno e alumna 

persoalmente, de maneira que vaian practicando os contidos da materia do ano anterior. 

Cada alumno ou alumna practicará especialmente aqueles apartados nos que ten máis 

dificultades, para o efecto, a profesora responsábel fará un material adecuado destinado 

a ese fin. 

  A avaliación da materia pendente farase a través de traballos prácticos que serán 

entregados ao alumnado e que este deberá devolver realizados, no prazo establecido. No 

caso de que estes traballoso estean mal realizados, volverán a entregarse para a súa 

corrección. A través da entrega destes traballos poderase aprobar a materia. 

  Se coa realización destes traballos non se acadaron os obxectivos propostos para 

a materia, realizarase unha proba obxectiva en maio que constará dos seguintes 

apartados: 

Compresión e expresión escrita 30% 

Coñecemento da lingua 30% 

Educación literaria 40% 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 



 176 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES 

 Terase en conta a diversidade do alumnado. O tratamento á heteroxeneidade é un 

dos puntos más importantes. A profesora aportará o material necesario para reforzar na 

aula todos aqueles contidos nos que o alumnado presente dificultade 

 O libro de texto propón un gran número de actividades para a adquisición das 

catro habilidades básicas (ler, escribir, falar e escoitar). Estas actividades permiten 

establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos 

(de ortografía, gramática, redacción ...). 

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos 

dos que se consideren complementarios, entendendo por básico un contido que resulte 

imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento 

das capacidades básicas: compresión verbal, razoamento lóxico, procura e selección de 

información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser postos 

en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de 

aprendizaxe. 

 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, 

ligadas tanto ao método de ensino coma á organización interna do grupo-aula: 

● Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 

● Materiais didácticos diversos. 

● Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual 

co traballo  en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o 

alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a totalidade dos contidos 

traballados. 

 O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades 

específicas de apoio educativo (NEAE) para o alumnado que presente algunha destas 

condicións: 

Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do 

desenvolvemento. 

Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 

Altas capacidades intelectuais. 

Incorporación tardía ao sistema educativo. 

Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento 

diferenciado. 

A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con 
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necesidades específicas de apoio educativo) e 17 (Medidas organizativas e curriculares 

para a atención á diversidade e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 

86/2015, que regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en 

Galicia. 

 

Identificación do alumnado con NEAE 

Para a identificación do alumnado con NEAE que curse esta materia disporase 

dos seguintes instrumentos: 

Probas de avaliación inicial, xa descritas anteriormente. 

Informes do departamento de Orientación ou do titor. 

Reunión de avaliación inicial con todo o profesorado do grupo de alumnos. 

 

Principio reitor 

A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo guiarase 

polos principios de normalización e inclusión efectiva. Isto significa que, na medida do 

posible, a atención a este alumnado realizarase dentro do grupo e no horario habitual de 

clase. Por inclusión efectiva enténdese aquela que vai máis aló da mera presencia física 

do alumno cos seus compañeiros, poñendo á súa disposición os recursos necesarios para 

que poida sacar o maior proveito posible das clases e acceder ao desenvolvemento das 

súas competencias en condicións de igualdade co resto dos compañeiros. 

Cando esta inclusión efectiva non sexa posible, polas circunstancias concretas de 

cada caso, as características do grupo de alumnos ou a falta de recursos, solicitarase o 

apoio do departamento de Orientación. Este apoio poderá concretarse na atención 

individualizada do alumno con NEAE fóra da aula, seguindo pautas consensuadas co 

departamento de Lingua Castelá e Literatura, ou ben na presenza dun profesor de apoio 

na aula. 

Medidas de atención ao alumnado con NEAE 

Como medidas de atención ao alumnado que presente necesidades específicas de 

apoio educativo poderanse aplicar algunhas das seguintes: 

Realizacións de adaptacións non significativas do currículo, ou adaptacións de 

acceso ao currículo, para o alumnado que presente algún tipo de discapacidade 

física ou sensorial, cando esta circunstancia dificulte o acceso aos recursos 

didácticos ou a realización de tarefas. Estas adaptacións poderán consistir en 

cambios no seu posto de estudo, reorganización de espazos, cambios no formato 

dos recursos didácticos (apuntes, boletíns de exercicios...), ou cambios nos 

prazos de entrega das tarefas ou dos tempos para a realización de tarefas. Neste 

sentido, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as TIC. 

 Realizacións de adaptacións significativas do currículo, cando as NEAE 

imposibiliten a consecución dos obxectivos marcados con carácter xeral para a 

etapa. Estas adaptacións levaranse a cabo seguindo o procedemento que 

estableza a Consellería de Educación no seu momento. Realizaranse procurando 

o máximo desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua e a 

promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas 

adaptacións. Estas adaptacións significativas suporán unha redefinición dos 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
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instrumentos de avaliación previstos para esta materia, así como a utilización de 

material de traballo adaptado. 

 Medidas de apoio educativo fóra da aula. Consistirán na utilización de 

ferramentas para prestar o apoio educativo que poida precisar un alumno, fóra da 

aula e do horario de clase, cando as súas necesidades educativas poidan ser 

atendidas por esta vía. 

 

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 Podemos apuntar aquí algunhas das propostas xurdidas nas últimas reunións do 

Departamento: 

– Asistencia a algunha representación teatral de obras dramáticas traballadas no 

curso. 

– Participación nas actividades organizadas no centro: Magosto, Entroido, Semana 

Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, etc. Tamén se participará en 

certames convocados por outros centros. 

– Exposición de traballos interdisciplinares en colaboración con outros 

departamentos. 

- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis 

actividades extraescolares. 

 

11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

   INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

 

En diferentes momentos ao longo do curso, faráselles chegar aos alumnos 

información sobre certos aspectos da programación. Ao inicio do curso 

comunicaráselles de forma esquemática a secuencia de unidades que serán impartidas 

ao longo do curso de acordo coa programación. 

Ao inicio de cada avaliación serán informados de xeito detallado sobre os 

seguintes puntos: 

Unidades impartidas en cada avaliación , especificando cada un dos seus puntos. 



 179 

Temporalización e secuencia das diferentes actividades programadas, incluídas 

as actividades de avaliación. 

Información precisa acerca dos criterios de avaliación e cualificación, incluíndo 

as porcentaxes de ponderación asignados a cada unha das probas e actividades 

de avaliación e o sistema de recuperación. 

Ao final de curso recollerase a valoración do alumnado sobre certos aspectos da 

programación: preferencia polas diferentes unidades, polas diferentes actividades 

levadas a cabo e suxestións sobre algúns aspectos dos temas tratados ou de outros novos 

do seu interese. Esta información engadirase á avaliación da propia programación. 

As membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos que permitan a 

correcta avaliación desta Programación Didáctica. A toma de datos e información 

necesaria para este proceso de avaliación farase a partir de varias fontes: 

 Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas 

como porcentaxes de consecución de obxectivos. 

 Informes das profesoras do Departamento. 

Informes presentados polas profesoras, para a redacción da memoria final do 

curso, onde se especificarán o total das unidades impartidas, así como as 

posibles modificacións, se fose o caso, introducidas na programación e os 

motivos de ditas modificacións. 

 Enquisas realizadas entre os membros do Departamento. 

 Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través 

de enquisas. 

A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, os membros do 

departamento aplicarán diferentes instrumentos de avaliación que permitan valorar de 

forma correcta aspectos como: 

Idoneidade da secuencia de contidos. 

Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

Temporalización adecuada das diferentes unidades . 

Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de 

aprendizaxe. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso do ensino e a 

práctica docente e os resultados constarán na memoria final de curso. 

 

 

 

 CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 
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Ao principio do curso fíxose algún tipo de actividade para coñecer a 

composición da clase. 

     

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e crear grupos.      

Dáselle a cada alumna ou alumno a información que necesita.      

Créanse actividades de diferentes niveis.           

Adáptanse as actividades ao alumnado que se afasta da media tanto por 

arriba como por abaixo. 

          

PROGRAMACIÓN DE AULA     

Tense en conta a programación á hora de planificar as clases.           

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á programación do 

curso. 

          

Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada unidade de traballo e 

como vai ser avaliada. 

          

ACTIVIDADES NA AULA           

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, parellas, pequeno 

grupo, gran grupo...) 

          

Deséñanse actividades variadas (lectura, análise, investigación, creación, 

debate...) 

          

Propóñense actividades que promoven a autonomía na aprendizaxe.           

Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros de lectura, 

TIC...) 

          

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións teóricas.           

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a atención do alumnado.           

Dedícase a maior parte do tempo a promover que o alumnado faga 

actividades diversas. 

          

AVALIACIÓN     



 181 

O alumnado está sempre informado de como será a avaliación antes de 

comezar cada traballo, proxecto ou unidade nova. 

          

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar (exposicións, exames, 

traballos, debates...) 

          

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas ou alumnos que 

non alcanzan os obxectivos mínimos. 

          

A avaliación está baseada nas competencias clave.           

 

 Posteriormente os membros do departamento e, a ser posible, en coordinación 

cos outros departamentos de linguas debaterán aqueles aspectos susceptibles de mellora. 

Para iso empregarase a seguinte PLANTILLA DE SEGUIMENTO: 

 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL DEBATE 

Imprevistos Fortalezas 

 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusións 

 

 

 

 
 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A 

MELLORAR 

Atención á 

diversidade 
  

 

Seguimento da 

programación 

 

 

 

Actividades na 

aula e fóra 
  

Aplicación dos 

criterios de 

avaliación e 
cualificación 
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1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA 

E LITERATURA CASTELÁS 
 

 

 O departamento de Lingua Castelá e Literatura está composto este curso 

2016/2017 polas profesoras: Isabel Vega (1º ESO, 3º ESO, 1º BACH.), María Ocampo 

Ferreiro (1º ESO, 4º ESO, 2º BACH.) e María Golán García (1º ESO, 2º ESO, 

LITERATURA UNIVERSAL). 

2.  I NTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O marco legal no que se elaborou a presente programación é o seguinte: 

11. Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa. 

(LOMCE) 

12. Orde ECD/65/2015 de 21 de xaneiro pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da Educación Primaria, a 

Educación Secundaria e o Bacharelato. 

13. Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se establece o Currículo da ESO e do 

Bacharelato en Galicia. 

14. Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso 

académico 2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

15. Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo y do Consello, sobre as 

competencias clave para a aprendizaxe permanente.Ademais desta lexislación, tamén se 

tiveron en conta na elaboración desta programación criterios recollidos no Proxecto 

Educativo do centro e decisións adoptadas polo Departamento. 

 

 

 Polo que respecta á CONTEXTUALIZACIÓN  e tomando como referencia o 

PE, que recolle as características xerais do centro e do entorno educativo, debemos 

destacar que é un centro situado na vila de Noia. O 70% do alumnado do I. E.S. Virxe 

do Mar procede do concello de Noia, o 15% provén da zona Norte do de Outes, e o 5% 

restante, doutros concellos, do que cabería salientar o de Lousame. A vila de Noia, que 

conta con 14.571 habitantes (censados en 2014), é o punto de referencia 

socioeconómica e cultural de toda a comarca. A súa poboación adícase maioritariamente 

ao sector terciario, que é o maior xerador económico da vila, actuando esta como centro 

comarcal de comercio e servizos a onde acode a poboación dos concellos próximos para 

abastecerse de produtos básicos e especializados. O resto da poboación distribúese entre 

os sectores secundario, que reúne á pequena e mediana industria existente e á 

construción, e primario, que se reparte entre a agricultura e a pesca, sendo o mar e as 
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actividades con el relacionadas o que sostén case todo o peso deste sector, xa que a 

actividade propiamente agrícola ten un papel case testemuñal.  

 

Por outra banda, tal e como verifica o último Proxecto Lingüístico é un centro cun 

contorno con predominio do galego. Aínda que diminuíron, os prexuízos e actitudes 

negativas nalgúns sectores de pais / nais e de profesorado seguen a ser un gran de 

obstáculo para avanzar na normalización lingüística no ensino. Entre o alumnado, os 

prexuízos máis evidentes xa non se dan, pero si outros que dificultan o emprego 

habitual do galego no contexto escolar; de maneira que, dende a nosa materia, teremos 

que contribuír para erradicar estes prexuízos e para que a competencia lingüística sexa 

semellante nas dúas linguas. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

CCCC (COMPETENCIAS CLAVE) 
 

 

 

 Competencias clave: No Decreto da Lomce, defínense como Competencias as 

“capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e 

etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos”. A aprendizaxe baseada en competencias caracterízase 

pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral. O proceso de 

ensino e aprendizaxe competencial débese abordar desde todas as materias de 

coñecemento e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade 

educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais; o seu 

dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de 

desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de 

desempeño no seu uso. 

 As Competencias clave establecidas serían as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Sinálase no Decreto que se potenciará o desenvolvemento da competencia de 

comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración 

efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle 

permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. 

 As concrecións curriculares para os distintos bloques de materias constrúense a partir 
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dos criterios de avaliación, ligándoos cos demais compoñentes de cada materia. Os 

criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que 

non son máis que concrecións dos propios criterios, e eses estándares conéctanse coas 

competencias clave. Polo tanto, os estándares de aprendizaxe avaliables permiten 

definir os resultados de aprendizaxe e concretan o que o alumnado debe saber, 

comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 

avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a 

facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

 

4. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE 

DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 
 

2º BACHARELATO 

 

Competencia Clave: Aprender a aprender 

 Nivel Área Estándares  

 2º LCL 2º-LCL2B1.2.1 - Sintetiza por escrito o contido de textos orais argumentativos e 
expositivos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, discriminando a información relevante. 

 

 2º LCL 2º-LCL2B1.4.5 - Avalía as súas presentacións orais e as dos/das seus/súas 
compañeiros/as, detectando as dificultades estruturais e expresivas, e 
deseñando estratexias para mellorar as súas prácticas orais e progresar na 
aprendizaxe autónoma. 

 

 2º LCL 2º-LCL2B2.1.2 - Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, diferenciando 
as ideas principais e as secundarias. 

 

 2º LCL 2º-LCL2B2.2.3 - Avalía as súas propias producións escritas e as dos/das 
seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as dificultades estruturais e 
expresivas, recorrendo a obras de consulta tanto impresas como dixitais para a 
súa corrección, e deseñando estratexias para mellorar a súa redacción e 
avanzar na aprendizaxe autónoma. 

 

 2º LCL 2º-LCL2B3.1.2 - Recoñece e explica a procedencia grecolatina de grande parte 
do léxico español e valora o seu coñecemento para a dedución do significado 
de palabras descoñecidas. 

 

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

 

 2º LCL 2º-LCL2B3.11.1 - Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e a produción dos textos traballados en calquera das 
outras. 

 

 2º LCL 2º-LCL2B3.6.6 - Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo e 
explicando as súas incorreccións (concordancias, réxime verbal, ambigüidades 
sintácticas, coloquialismos, etc.), con criterios gramaticais e terminoloxía 
apropiada, co obxecto de mellorar a expresión escrita e avanzar na aprendizaxe 
autónoma. 
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 2º LCL 2º-LCL2B4.5.1 - Le textos informativos en papel ou en formato dixital sobre un 
tema do currículo de literatura do século XX ata os nosos días, extraendo a 
información relevante para ampliar coñecementos sobre o tema. 

 

 

 

 

Competenci
a Clave: 

Competencia Dixital 

Ni
vel 

Área Estándares 

2º LCL 2º-LCL2B1.4.2 - Compila información e apoios audiovisuais ou gráficos, consultando fontes 
de información diversa e utilizando correctamente os procedementos de cita. 

2º LCL 2º-LCL2B2.3.2 - Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
documentarse, consultando fontes diversas, avaliando, contrastando, seleccionando e 
organizando a información relevante mediante fichas-resumo. 

 

Competenci
a Clave: 

Comunicación Lingüística 

Ni
vel 

Área Estándares 

2º LCL 2º-LCL2B1.1.1 - Recoñece as formas de organización do contido nunha argumentación oral, 
analizando os recursos verbais e non verbais empregados polo emisor e valorándoos en 
función dos elementos da situación comunicativa. 

2º LCL 2º-LCL2B1.1.2 - Analiza os recursos verbais e non verbais presentes en textos orais 
argumentativos e expositivos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando os aspectos formais e expresivos coa intención do emisor, o 
xénero textual e o resto dos elementos da situación comunicativa. 

2º LCL 2º-LCL2B1.4.4 - Exprésase oralmente con claridade, precisión e corrección, axustando a súa 
actuación verbal e non verbal ás condicións da situación comunicativa, e utilizando os 
recursos expresivos propios do rexistro formal. 

2º LCL 2º-LCL2B2.1.1 - Comprende o sentido global de textos escritos de carácter expositivo e 
argumentativo propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, 
identificando a intención comunicativa do emisor e a súa idea principal. 

2º LCL 2º-LCL2B2.1.3 - Analiza a estrutura de textos expositivos e argumentativos procedentes dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, identificando os tipos de 
conectores e organizadores da información textual. 

2º LCL 2º-LCL2B2.1.4 - Produce textos expositivos e argumentativos propios usando o rexistro 
adecuado á intención comunicativa, organizando os enunciados en secuencias lineais 
cohesionadas e respectando as normas ortográficas e gramaticais, e revisa a súa produción 
escrita para mellorala. 

2º LCL 2º-LCL2B2.2.1 - Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección ortográfica e gramatical, aplicando os coñecementos gramaticais e pragmáticos, 
para mellorar a expresión escrita. 

2º LCL 2º-LCL2B2.2.2 - Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás condicións da 
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, xénero textual, etc), 
empregando os recursos expresivos propios do rexistro formal e evitando o uso de 
coloquialismos. 

2º LCL 2º-LCL2B2.3.3 - Respecta as normas de presentación de traballos escritos: organización en 
epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía 
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2º LCL 2º-LCL2B2.4.1 - Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-
textuais presentes nun texto expositivo ou argumentativo procedente dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, utilizando a terminoloxía gramatical adecuada e 
pondo de manifesto a súa relación coa intención comunicativa do emisor e cos trazos 
propios do xénero textual. 

2º LCL 2º-LCL2B2.4.2 - Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais (substitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas estruturas sintácticas, correlación temporal, etc.) 
e léxico-semánticos (substitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteracións 
léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos escritos. 

2º LCL 2º-LCL2B2.4.3 - Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo directo, indirecto ou 
indirecto libre, e cita encuberta) presentes en textos expositivos e argumentativos, así como 
a súa función no texto. 

2º LCL 2º-LCL2B3.1.1 - Explica os procedementos de formación das palabras diferenciando entre 
raíz e afixos, e explicando o seu significado. 

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

2º LCL 2º-LCL2B3.2.1 - Identifica e explica os usos e os valores das categorías gramaticais, en 
relación coa intención comunicativa do emisor, coa tipoloxía textual seleccionada e con 
outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 

2º LCL 2º-LCL2B3.3.1 - Explica con propiedade o significado de palabras ou expresións, 
diferenciando o seu uso denotativo e connotativo, e relacionándoo coa intención 
comunicativa do emisor. 

2º LCL 2º-LCL2B3.3.2 - Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas entre as palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia e homonimia) como procedemento de cohesión 
textual. 

2º LCL 2º-LCL2B3.4.1 - Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación funcional e de 
significado que establecen co verbo da oración principal, empregando a terminoloxía 
gramatical adecuada. 

2º LCL 2º-LCL2B3.5.1 - Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando estruturas sintácticas 
variadas e aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora destes. 

2º LCL 2º-LCL2B3.6.1 - Recoñece, analiza e explica as características lingüísticas e os recursos 
expresivos de textos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando os usos lingüísticos coa intención comunicativa do emisor e o 
resto dos elementos da situación comunicativa, e utilizando a análise para afondar na 
comprensión do texto. 

2º LCL 2º-LCL2B3.6.3 - Recoñece e explica os procedementos de inclusión do emisor e do receptor 
no texto. 

2º LCL 2º-LCL2B3.6.4 - Recoñece e explica as referencias deícticas, temporais, espaciais e 
persoais nos textos. 

2º LCL 2º-LCL2B3.6.5 - Recoñece, explica e utiliza os procedementos de cita. 

2º LCL 2º-LCL2B3.7.1 - Recoñece, explica e utiliza en textos propios e alleos as formas de 
estruturar os textos expositivos e argumentativos. 

2º LCL 2º-LCL2B3.8.1 - Expresa as súas experiencias de lectura de obras de diferente tipo, xénero, 
etc., e as súas experiencias persoais en relación co novo texto, para chegar a unha mellor 
comprensión e interpretación deste. 
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2º LCL 2º-LCL2B4.4.1 - Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os 
nosos días, expondo as ideas con rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando 
unha visión persoal. 

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

 

 

Competenci
a Clave: 

Conciencia e expresións culturais 

Ni
vel 

Área Estándares 

2º LCL 2º-LCL2B4.1.1 - Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as características 
temáticas e formais dos principais movementos do século XX ata os nosos días, 
mencionando os autores e obras máis representativas. 

2º LCL 2º-LCL2B4.2.1 - Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de obras completas do 
século XX ata os nosos días, relacionando o contido e as formas de expresión coa 
traxectoria e o estilo do/da seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que 
pertence. 

2º LCL 2º-LCL2B4.2.2 - Compara textos de diferentes épocas, e describe a evolución de temas e 
formas. 

 

 

Competenci
a Clave: 

Matemática, ciencia e tecnoloxía 

Ni
vel 

Área Estándares 

2º LCL 2º-LCL2B1.4.3 - Clasifica e estrutura a información obtida, elaborando un guión da 
presentación. 

 

Competenci
a Clave: 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Ni
vel 

Área Estándares 

2º LCL 2º-LCL2B2.3.1 - Realiza traballos educativos individuais e en grupo sobre un tema 
controvertido do currículo ou da actualidade social, cultural ou científica, planificando a súa 
realización, fixando os seus propios obxectivos, contrastando posturas enfrontadas, e 
organizando e defendendo unha opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

2º LCL 2º-LCL2B3.5.2 - Aplica os coñecementos adquiridos sobre as estruturas sintácticas dos 
enunciados para a realización, autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escritos, 
tomando conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da 
lingua. 

2º LCL 2º-LCL2B3.6.2 - Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, 
á análise e ao comentario de textos de distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de 
obxectividade e subxectividade; referencias deícticas temporais, espaciais e persoais, e 
procedementos de cita) coa intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da 
situación comunicativa. 
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Competenci
a Clave: 

Sociais e cívicas 

Ni
vel 

Área Estándares 

2º LCL 2º-LCL2B1.3.1 - Interpreta diversos anuncios sonoros e audiovisuais, identificando a 
información e a persuasión, recoñecendo os elementos que utiliza o emisor para seducir o 
receptor, valorando criticamente a súa forma e o seu contido, e rexeitando as ideas 
discriminatorias. 

2º LCL 2º-LCL2B3.2.2 - Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos 
comunicativos que esixen un uso formal e especializado da lingua, evitando o uso de 
coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé. 

2º LCL 2º-LCL2B3.9.1 - Coñece a situación actual da lingua española no mundo diferenciando os 
usos específicos da lingua no ámbito dixital. 

2º LCL 2º-LCL2B3.9.2 - Coñece as orixes históricas do español en América e as súas principais 
áreas xeográficas, recoñecendo nun texto oral ou escrito algúns dos trazos característicos 
e valorando as súas variantes. 

2º LCL 2º-LCL2B4.3.1 - Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras completas significativos da 
literatura do século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación 
da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

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

 

 

5. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS E CONTIDOS. 

ELEMENTOS TRASVERSAIS 

    

 

5.1. Obxectivos xerais de Bacharelato. 

 

Segundo o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, o bacharelato debe contribuír a 

desenvolver no alumnado as capacidades que lle permita: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, 

en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade.  
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación.  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 17  

i) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e 

dos métodos científicos.  

j) Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 

medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego.  

l) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

m) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural.  

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

o) Valorar e respectar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

 

 

5.2.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS  E CONTIDOS. CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN.TEMAS TRANSVERSAIS 

 

2º Bacharelato 

 

 

 
Lingua Castelá e Literatura 

II. 2º de bacharelato 
 

Obxectivos Contidos 

 Bloque 1. Comunicación 
oral: escoitar e falar 

 

 h  B1.1. Comunicación oral non espontánea nos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial. A súa 
caracterización. 

Mínimos: Comunicación oral non espontánea nos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial. 

 d  B1.1. Comunicación oral non espontánea nos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial. A súa 
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Lingua Castelá e Literatura 

II. 2º de bacharelato 
 

Obxectivos Contidos 

 e 

 g 

caracterización. 

Mínimos: Comunicación oral non espontánea nos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial. 

 d 

 e 

 g 

 B1.2. Comprensión e produción de textos orais procedentes dos medios de comunicación social: xéneros informativos e de 
opinión. Publicidade. 

Mínimos:  Comprensión e produción de textos orais procedentes dos medios de comunicación social. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 g 

 h 

 m 

 B1.3. Presentación oral: planificación, documentación, avaliación e mellora. 

Mínimos: Presentación oral: planificación, documentación, avaliación e mellora. 

 Bloque 2. Comunicación 
escrita: ler e escribir 

 

 h 

 l 

 B2.1. Comunicación escrita nos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial: elementos; xéneros textuais. 

Mínimos: Comunicación escrita nos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresaria. 

 B2.2. Análise e comentario de textos escritos do ámbito educativo. 

Mínimos:Análise e comentario de textos escritos do ámbito educativo. 

 b 

 h 

 l 

 B2.3. Planificación, realización, revisión e mellora de textos escritos de diferentes ámbitos sociais e educativos. 

Mínimos: Planificación, realización, revisión e mellora de textos escritos . 

 b 

 e 

 h 

 B2.3. Planificación, realización, revisión e mellora de textos escritos de diferentes ámbitos sociais e educativos. 

Mínimos: Planificación, realización, revisión e mellora de textos escritos . 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B2.1. Comunicación escrita nos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial: elementos; xéneros textuais. 

 B2.2. Análise e comentario de textos escritos do ámbito educativo. 

Mínimos: Planificación, realización, revisión e mellora de textos escritos . 

 

 Bloque 3. Coñecemento da 
lingua 

 

 d 

 e 

 B3.1. Análise e explicación do léxico castelán e dos procedementos de formación. 

Mínimos:  Análise e explicación do léxico castelán e dos procedementos de formación. 

 E  B3.2. Substantivo: caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica. 

 B3.3. Adxectivo: caracterización morfolóxica, sintáctica e semántica. 

 B3.4. Verbo: flexión verbal; perífrase verbal. 

 B3.5. Pronome: tipoloxía e valores gramaticais. 

 B3.6. Determinantes: tipoloxía e usos. 

 B3.7. Recoñecemento das diferenzas entre pronomes e determinantes: relacións gramaticais. 

 B3.8. Adverbio: tipoloxía e valores gramaticais. 

 B3.9. Preposicións, conxuncións e interxeccións: tipoloxía e valores gramaticais. 
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Lingua Castelá e Literatura 

II. 2º de bacharelato 
 

Obxectivos Contidos 

Mínimos: Coñecemento das clases de palabras. 

 d 

 e 

 B3.10. Observación, reflexión e explicación do significado das palabras. Denotación e connotación. 

Mínimos: Observación, reflexión e explicación da denotación e connotación. 

 d 

 e 

 B3.11. Observación, reflexión e explicación das estruturas sintácticas simples e complexas. Conexións lóxicas e semánticas 
nos textos. 

Mínimos: Observación, reflexión e explicación das estruturas sintácticas simples e complexas. 

 d 

 e 

 B3.11. Observación, reflexión e explicación das estruturas sintácticas simples e complexas. Conexións lóxicas e semánticas 
nos textos. 

Mínimos: Observación, reflexión e explicación das estruturas sintácticas simples e complexas. 

 B3.12. Observación, reflexión e explicación das formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidade. 

Mínimos:  Observación, reflexión e explicación da intertextualidade. 

 d 

 e 

 m 

 B3.13. Identificación e uso dos recursos expresivos que marcan a obxectividade e a subxectividade. 

Mínimos:  Identificación e uso dos recursos expresivos. 

 B3.14. Observación, reflexión e explicación da deíxe temporal, espacial e persoal. 

Mínimos: Observación, reflexión e explicación da deíxe. 

 E  B3.12. Observación, reflexión e explicación das formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidade. 

Mínimos:  Observación, reflexión e explicación da intertextualidade. 

 B3.13. Identificación e uso dos recursos expresivos que marcan a obxectividade e a subxectividade. 

Mínimos: Identificación e uso dos recursos expresivos . 

 B3.14. Observación, reflexión e explicación da deíxe temporal, espacial e persoal. 

Mínimos: Observación, reflexión e explicación da deíxe . 

 b 

 d 

 e 

 B3.12. Observación, reflexión e explicación das formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. 
Intertextualidade. 

Mínimos:  Observación, reflexión e explicación da intertextualidade. 

 a 

 e 

 h 

 B3.15. Coñecemento e explicación do español actual. O español na rede. Situación do español no mundo. O español de 
América. 

Mínimos: Coñecemento e explicación do español actual. 

 i 

 l 

 B3.16. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Mínimos:  Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias linguas. 

 g 

 h 

 B3.17. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

Mínimos: Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

 Bloque 4. Educación 
literaria 

 



 193 

 
Lingua Castelá e Literatura 

II. 2º de bacharelato 
 

Obxectivos Contidos 

 d 

 h 

 i 

 B4.1. Estudo cronolóxico das obras máis representativas da literatura en español do século XX ata os nosos días. 

Mínimos: Estudo cronolóxico das obras máis representativas da literatura en español do século XX ata os nosos días. 

 d 

 h 

 i 

 c 

 B4.2. Análise de fragmentos ou obras significativas do século XX ata os nosos días. 

Mínimos: Análise de fragmentos ou obras significativas do século XX ata os nosos días. 

 d 

 h 

 i 

 m 

 B4.3. Interpretación crítica de fragmentos ou obras significativas do século XX ata os nosos días. Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

Mínimos: Interpretación crítica de fragmentos ou obras significativas do século XX ata os nosos días. 

 G  B4.4. Planificación e elaboración de traballos educativos escritos ou presentacións sobre temas, obras ou autores/as da 
literatura do século XX ata os nosos días. 

Mínimos: Planificación e elaboración de traballos educativos escritos ou presentacións sobre temas, obras ou autores/as da 
literatura do século XX ata os nosos días. 

 G  B4.4. Planificación e elaboración de traballos educativos escritos ou presentacións sobre temas, obras ou autores da 
literatura do século XX ata os nosos días. 

Mínimos: Planificación e elaboración de traballos educativos escritos ou presentacións sobre temas, obras ou autores/as da 
literatura do século XX ata os nosos días. 

 

 

LECTURAS: 

- Plenilunio, Antonio Muñoz Molina 

 - Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez  

- Campos de Castilla, Antonio Machado  

- La Fundación, Antonio Buero Vallejo 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS.CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE 

CONVIVENCIA DO CENTRO 

Os temas transversais iranse incorporando de maneira equilibrada nos distintos 
cursos da BACH, fundamentalmente a través de textos (orais, escritos ou multimedia). 
Os temas transversais que se inclúen na lexislación vixente son: educación para a 
convivencia, educación para a saúde, educación para a paz, educación do 
consumidor, educación non sexista, educación ambiental e educación vial. Os temas 
transversais serán abordados fundamentalmente a través das lecturas, debates e 
actividades complementarias. 

A práctica educativa ten que estar encamiñada a que o alumnado sexa máis xusto e 
solidario, sexa máis democrático e aprenda a vivir cos demais. Ademais, a nosa 
mocidade vive nun contexto que está en constante evolución e ensinarlle a admitir 
este feito como normal e darlle ferramentas para poder acceder a el sen complexos e 
con autonomía é unha garantía de calidade de vida futura e presente. Así, na 
Educación Secundaria Obrigatoria, como en todo o sistema educativo en xeral , 
educar para a vida e para a convivencia é un dos obxectivos base; de maneira que 
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fomentar a educación en valores é un compromiso social que debe de abordarse 
simultaneamente en todo o proceso de ensino-aprendizaxe. Existen unha serie de 
valores socialmente considerados como positivos que se busca que o sistema 
educativo reforce: a tolerancia, a autonomía, a solidariedade, a responsabilidade, o 
compromiso, a xustiza e o respecto á diversidade e á pluralidade das persoas son en 
gran medida os máis destacados. Deste modo, mentres prácticas como o sexismo, o 
racismo, a homofobia ou o clasismo (cultural-intelectual, económico, físico, etc.) se 
manteñen aínda na nosa sociedade, estas deben desbotarse dos centros educativos. 
É evidente que nos institutos, como microcosmos reprodutores da comunidade xeral, 
tamén se encontran aínda estes valores negativos entre o alumnado, pero un dos 
obxectivos deberá consistir en facerlles entender o ilóxico destas marcas de poder e 
abuso, e o conveniente que é a súa erradicación. Atenderase de xeito especial á 
prevención contra a violencia de xénero e da violencia contra as persoas con 
discapacidade . A lectura de textos e o emprego de audiovisuais que provoquen o 
debate serán recursos que se empreguen con asiduidade para abordar estes contido, 
así como a análise da prensa e a publicidade. É un feito que o exemplo é o mellor 
modo de transmitir os valores adecuados para conseguir unha mocidade equilibrada e 
máis xusta que se transforme en persoas adultas que superaron eses prexuízos. A 
exclusión da linguaxe sexista é tamén outra das apostas. Optamos por facer un uso 
equiparado do feminino, do masculino ou de colectivos neutros con sentido xenérico, 
de maneira que se evita reducir esta opción exclusivamente ao xénero masculino.. 
Tamén se trata de evitar fraseoloxía ou expresións comúns que, aínda que sexan 
tradicionais ou habituais, reproducen un mundo de percepcións que non corresponde 
co ideal de hoxe. Desta maneira, nas lecturas introdutorias a cada unha das unidades 
didácticas, nos fragmentos literarios e nos libros propostos, trabállanse valores moi 
diversos. 
 
Por outra banda, os manuais utilizados pretenden ser unha ferramenta útil para que o 
alumnado aprenda a ser empático e responsable. A empatía refórzase a través de 
diferentes actividades prácticas polas que o estudante e a estudante debe asumir o rol 
doutro ou doutros que poidan desenvolver un papel social diferente do deles. A 
reflexión e a análise seméllannos a mellor ferramenta para que o alumnado supere os 
prexuízos e entenda os seus efectos negativos a través dunha experiencia non 
violenta persoal. A aceptación da responsabilidade e do valor polo traballo é unha 
necesidade básica para garantir o éxito do alumnado nun mundo cada vez máis 
competitivo 
 

 

6. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES. GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 

 
2º BACHARELATO 
         

               
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN  
PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

CCCC TEMPORALIZACIÓ

N 

Bloque I: Comunicación 
oral. Escoitar e falar 

   1ª 

AV. 

2ª 

AV. 
3ª 

AV

. 
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Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

       

 LCL2B1.1.1. Recoñece as 

formas de organización do 

contido nunha 

argumentación oral, 

analizando os recursos 

verbais e non verbais 

empregados polo emisor e 

valorándoos en función dos 

elementos da situación 

comunicativa.  

 

 Recoñece as formas de 

organización do contido 

nunha argumentación oral, 

analizando algúns recursos 

verbais e non verbais 

empregados.  

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentario avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

 

CCL X   

 LCL2B1.1.2. Analiza os 

recursos verbais e non 

verbais presentes en textos 

orais argumentativos e 

expositivos procedentes dos 

ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional e 

empresarial, relacionando os 

aspectos formais e 

expresivos coa intención do 

emisor, o xénero textual e o 

resto dos elementos da 

situación comunicativa.  

  

 LCL2B1.1.2. Analiza 

algúns recursos verbais e 

non verbais presentes en 

textos orais 

argumentativos e 

expositivos procedentes 

dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional e 

empresarial.  

 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentario avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

 

CCL X X X 

 LCL2B1.2.1. Sintetiza por 

escrito o contido de textos 

orais argumentativos e 

expositivos procedentes dos 

ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional ou 

empresarial, discriminando a 

información relevante. 

  

 Sintetiza por escrito o 

contido de textos orais 

argumentativos e 

expositivos procedentes 

dos ámbitos educativo, 

xornalístico, discriminando 

a información relevante. 

  

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentario avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

 

CAA X X X 

 LCL2B1.3.1. Interpreta 

diversos anuncios sonoros e 

audiovisuais, identificando a 

información e a persuasión, 

recoñecendo os elementos 

que utiliza o emisor para 

seducir o receptor, valorando 

criticamente a súa forma e o 

seu contido, e rexeitando as 

ideas discriminatorias. 

 

 Interpreta certos anuncios 

sonoros e audiovisuais 

sinxelos, identificando a 

información e a 

persuasión, recoñecendo 

algúns elementos que 

utiliza o emisor para 

seducir o receptor, 

valorando criticamente a 

súa forma e o seu contido, 

e rexeitando as ideas 

discriminatorias. 

 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentario avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 
 

CSC X   

 LCL2B1.4.1. Planifica, 

realiza e avalía 

presentacións educativas 

orais de forma individual ou 

en grupo sobre un tema 

polémico de carácter 

educativo ou da actualidade 

social, científica ou cultural, 

analizando posturas 

 Planifica, realiza e avalía 

presentacións educativas 

orais de forma individual 

ou en grupo sobre un tema 

polémico de carácter 

educativo ou da 

actualidade social, 

científica ou cultural. 

P2 

I3 Producións orais: 

Participación activa e 

adecuada nun debate. 
P5 Avaliación e 

autoavaliación 
I1 Rúbrica  DEBATE 

CCL 

CSC 
 X  
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enfrontadas e defendendo 

unha opinión propia 

mediante argumentos 

convincentes.  

 

 

 LCL2B1.4.2. Compila 

información e apoios 

audiovisuais ou gráficos, 

consultando fontes de 

información diversa e 

utilizando correctamente os 

procedementos de cita. 

  

 Compila información e 

apoios audiovisuais ou 

gráficos, consultando 

algunhas fontes de 

información diversa e 

utilizando procedementos 

de cita. 

  

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 

P4 Probas específicas 

I3- Guía de lectura 

I4- Exposición dun tema 

CD X X X 

 LCL2B1.4.3. Clasifica e 

estrutura a información 

obtida, elaborando un guión 

da presentación. 

 

 Clasifica e estrutura a 

información obtida, 

elaborando un guión da 

presentación. 

 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I3- Guía de lectura 
I4- Exposición dun tema 

CMCC

T 
X X X 

 LCL2B1.4.4. Exprésase 

oralmente con claridade, 

precisión e corrección, 

axustando a súa actuación 

verbal e non verbal ás 

condicións da situación 

comunicativa, e utilizando 

os recursos expresivos 

propios do rexistro formal.  

 

 Exprésase oralmente con 

claridade, precisión e 

corrección, axustando a 

súa actuación verbal e non 

verbal ás condicións da 

situación comunicativa, e 

utilizando minimamente os 

recursos do rexistro 

formal.  

 

P1 Observación 
sistemática 
I1 Lista de control 

I3 Diario de clase 

 

 

CCL X X X 

 LCL2B1.4.5. Avalía as súas 

presentacións orais e as 

dos/das seus/súas 

compañeiros/as, detectando 

as dificultades estruturais e 

expresivas, e deseñando 

estratexias para mellorar as 

súas prácticas orais e 

progresar na aprendizaxe 

autónoma. 

 

 Avalía as súas 

presentacións orais e as 

dos/das seus/súas 

compañeiros/as, 

detectando certas 

dificultades estruturais e 

expresivas, e deseñando 

algunhas estratexias para 

mellorar as súas prácticas 

orais e progresar na 

aprendizaxe autónoma. 

 

P5 Avaliación e 

autoavaliación 
I2 Rúbrica exposición oral 
 

CAA X X X 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 

 

 

 LCL2B2.1.1. Comprende o 

sentido global de textos escritos 

de carácter expositivo e 

argumentativo propios dos 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 

identificando a intención 

comunicativa do emisor e a súa 

 Comprende o sentido global 

de textos escritos de carácter 

expositivo e argumentativo 

propios dos ámbitos educativo, 

xornalístico, identificando a 

súa idea principal. 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I5-Comentarios avaliables 

en CONTROIS ou 

EXAMES 

CCL X X X 
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idea principal.  

 LCL2B2.1.2. Sintetiza textos 

de carácter expositivo e 

argumentativo propios dos 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 

diferenciando as ideas principais 

e as secundarias. 

 Sintetiza textos de carácter 

expositivo e argumentativo 

propios dos ámbitos educativo, 

xornalístico, diferenciando as 

ideas principais e as 

secundarias. 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I5-Comentarios avaliables 

en CONTROIS ou 

EXAMES 

CAA X X X 

 LCL2B2.1.3. Analiza a 

estrutura de textos expositivos e 

argumentativos procedentes dos 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 

identificando os tipos de 

conectores e organizadores da 

información textual. 

 Analiza a estrutura de 

sinxelos textos expositivos e 

argumentativos procedentes 

dos ámbitos educativo, 

xornalístico, identificando 

algúns tipos de conectores e 

organizadores da información 

textual. 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I5-Comentarios avaliables 

en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CCL X X X 

 LCL2B2.1.4. Produce textos 

expositivos e argumentativos 

propios usando o rexistro 

adecuado á intención 

comunicativa, organizando os 

enunciados en secuencias lineais 

cohesionadas e respectando as 

normas ortográficas e 

gramaticais, e revisa a súa 

produción escrita para mellorala. 

 Produce textos expositivos e 

argumentativos sinxelos 

propios usando o rexistro 

adecuado á intención 

comunicativa, organizando os 

enunciados en secuencias 

lineais cohesionadas e 

respectando as normas 

ortográficas e gramaticais, e 

revisa a súa produción escrita 

para mellorala. 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I5-Comentarios avaliables 

en CONTROIS ou 

EXAMES 
 

CCL X X X 

 LCL2B2.2.1. Desenvolve por 

escrito un tema do currículo con 

rigor, claridade e corrección 

ortográfica e gramatical, 

aplicando os coñecementos 

gramaticais e pragmáticos, para 

mellorar a expresión escrita 

 Desenvolve minimamente 

por escrito un tema do 

currículo con certo rigor, 

claridade e corrección 

ortográfica e gramatical, 

aplicando os coñecementos 

gramaticais e pragmáticos, 

para mellorar a expresión 

escrita 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I3- Guía de lectura 
I4- Exposición dun tema 

CCL X X X 

 LCL2B2.2.2. Nas súas 

producións escritas axusta a súa 

expresión ás condicións da 

situación comunicativa (tema, 

ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, xénero textual, etc), 

empregando os recursos 

expresivos propios do rexistro 

formal e evitando o uso de 

coloquialismos 

 Nas súas producións escritas 

axusta algo a súa expresión ás 

condicións da situación 

comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, 

xénero textual, etc), 

empregando algúns recursos 

expresivos propios do rexistro 

formal e evitando o uso de 

coloquialismos 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Textos escritos: 

comentarios. 
 

P4 Probas específicas 

I3 Traballo de tipoloxías 

textuais. 
I5-Exercicios avaliables en 

CONTROIS ou EXAMES 

CCL X X X 

 LCL2B2.2.3. Avalía as súas 

propias producións escritas e as 

dos/das seus/súas 

compañeiros/as, recoñecendo as 

dificultades estruturais e 

expresivas, recorrendo a obras 

de consulta tanto impresas como 

dixitais para a súa corrección, e 

deseñando estratexias para 

mellorar a súa redacción e 

avanzar na aprendizaxe 

 LCL2B2.2.3. Avalía as súas 

propias producións escritas e 

as dos/das seus/súas 

compañeiros/as, recoñecendo 

algunhas dificultades 

estruturais e expresivas, 

recorrendo a obras de consulta, 

deseñando estratexias para 

mellorar a súa redacción.  

P5 Avaliación e 

autoavaliación 
I2 Rúbrica: Corrección de 

textos escritos 
 

CAA X X X 
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autónoma. 

 LCL2B2.3.1. Realiza traballos 

educativos individuais e en 

grupo sobre un tema 

controvertido do currículo ou da 

actualidade social, cultural ou 

científica, planificando a súa 

realización, fixando os seus 

propios obxectivos, contrastando 

posturas enfrontadas, e 

organizando e defendendo unha 

opinión propia mediante 

distintos tipos de argumentos 

 Realiza algúns traballos 

educativos individuais e en 

grupo sobre un tema 

controvertido do currículo ou 

da actualidade social, cultural 

ou científica, planificando a 

súa realización, fixando os 

seus propios obxectivos, 

contrastando posturas 

enfrontadas, e organizando e 

defendendo unha opinión 

propia mediante distintos tipos 

de argumentos 

P2 Producións orais  
I3 Participación activa e 

adecuada nun COLOQUIO. 
P5 Avaliación e 

autoavaliación 
I1 Rúbrica DEBATE. 

CSI

EE 
 X  

 LCL2B2.3.2. Utiliza as 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para 

documentarse, consultando 

fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e 

organizando a información 

relevante mediante fichas-

resumo. 

 Utiliza minimamente 

tecnoloxías da información e 

da comunicación para 

documentarse, consultando 

fontes diversas, seleccionando 

e organizando dalgúns modo a 

información relevante. 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
I4- Investigacións 
P4 Probas específicas 

I3- Guía de lectura 

CD X X X 

 LCL2B2.3.3. Respecta as 

normas de presentación de 

traballos escritos: organización 

en epígrafes, procedementos de 

cita, notas a pé de páxina, 

bibliografía… 

 Respecta as normas de 

presentación de traballos 

escritos: organización en 

epígrafes, procedementos de 

cita, notas a pé de páxina, 

bibliografía… 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
I4- Investigacións 
P4 Probas específicas 

I3- Guía de lectura 

CCL X X X 

 LCL2B2.4.1. Describe os 

trazos morfosintácticos, léxico-

semánticos e pragmático-textuais 

presentes nun texto expositivo 

ou argumentativo procedente dos 

ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 

utilizando a terminoloxía 

gramatical adecuada e pondo de 

manifesto a súa relación coa 

intención comunicativa do 

emisor e cos trazos propios do 

xénero textual. 

 Describe algúns trazos 

morfosintácticos, léxico-

semánticos e pragmático-

textuais presentes nun texto 

expositivo ou argumentativo 

procedente dos ámbitos 

educativo, xornalístico, pondo 

de manifesto a súa relación coa 

intención comunicativa do 

emisor e cos trazos propios do 

xénero textual. 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
I4- Exposición dun tema  

CCL X X X 

 LCL2B2.4.2. Recoñece, 

describe e utiliza os recursos 

gramaticais (substitución 

pronominal, uso reiterado de 

determinadas estruturas 

sintácticas, correlación temporal, 

etc.) e léxico-semánticos 

(substitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, 

reiteracións léxicas, etc.) que 

proporcionan cohesión aos 

textos escritos. 

 Recoñece, describe e utiliza 

algúns recursos gramaticais 

que proporcionan cohesión aos 

textos escritos. 

P2 Análise da produción 

do alumnado 

I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
I4- Exposición dun tema 

CCL X X X 

 LCL2B2.4.3. Recoñece e 

explica os procedementos de cita 

(estilo directo, indirecto ou 

indirecto libre, e cita encuberta) 

 Recoñece e explica algúns 

procedementos de cita (estilo 

directo, indirecto ou indirecto 

libre, e cita encuberta) 

. P2 Análise da produción 

do alumnado 
I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 

CCL X X X 
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presentes en textos expositivos e 

argumentativos, así como a súa 

función no texto. 

presentes en textos expositivos 

e argumentativos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
I4- Exposición dun tema  

 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 

 

 LCL2B3.1.1. Explica os 

procedementos de formación 

das palabras diferenciando entre 

raíz e afixos, e explicando o seu 

significado. 

 Explica, de forma sinxela, 

os procedementos de 

formación das palabras 

diferenciando entre raíz e 

afixos, e explicando o seu 

significado. 

P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I5- Resolución de 

exercicios de análise 

gramatical. 

CLL  X X 

 LCL2B3.1.2. Recoñece e 

explica a procedencia 

grecolatina de grande parte do 

léxico español e valora o seu 

coñecemento para a dedución 

do significado de palabras 

descoñecidas. 

 Recoñece e explica a 

procedencia grecolatina, en 

casos concretos, do léxico 

español e valora o seu 

coñecemento para a dedución 

do significado de palabras 

descoñecidas. 

P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I5- Resolución de 

exercicios de léxico. 

CAA   X 

 LCL2B3.2.1. Identifica e 

explica os usos e os valores das 

categorías gramaticais, en 

relación coa intención 

comunicativa do emisor, coa 

tipoloxía textual seleccionada e 

con outros compoñentes da 

situación comunicativa 

(audiencia e contexto). 

 Identifica os usos das 

categorías gramaticais. 

P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
 I5- Resolución de 

exercicios de análise 

gramatical. 

. P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
 

CLL  X X 

 LCL2B3.2.2. Selecciona o 

léxico e a terminoloxía 

adecuados en contextos 

comunicativos que esixen un 

uso formal e especializado da 

lingua, evitando o uso de 

coloquialismos, imprecisións ou 

expresións clixé. 

 

 Selecciona minimamente o 

léxico e a terminoloxía 

adecuados en contextos 

comunicativos que esixen un 

uso formal e especializado da 

lingua, evitando o uso de 

coloquialismos, imprecisións 

ou expresións clixé. 

 

P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
I3- Guías de lectura 
I4- Exposición dun tema  

CSC X X X 

 LCL2B3.3.1. Explica con 

propiedade o significado de 

palabras ou expresións, 

diferenciando o seu uso 

denotativo e connotativo, e 

relacionándoo coa intención 

 Explica minimamente o 

significado de palabras ou 

expresións, diferenciando o 

seu uso denotativo e 

connotativo.  

P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

CCL X X X 
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comunicativa do emisor. 

 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
 

 LCL2B3.3.2. Recoñece, 

analiza e interpreta as relacións 

semánticas entre as palabras 

(sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia e 

homonimia) como 

procedemento de cohesión 

textual. 

  

  Recoñece as relacións 

semánticas entre as palabras 

(sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia e 

homonimia) como 

procedemento de cohesión 

textual. 

  

P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I5- Resolución de 

exercicios de léxico e 

semántica. 

CCL   X 

 LCL2B3.4.1. Recoñece as 

estruturas sintácticas e explica a 

relación funcional e de 

significado que establecen co 

verbo da oración principal, 

empregando a terminoloxía 

gramatical adecuada. 

 Recoñece as estruturas 

sintácticas máis comúns e 

explica a relación funcional e 

de significado que establecen 

co verbo da oración principal, 

empregando a terminoloxía 

gramatical adecuada. 

P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
 I5- Resolución de 

exercicios de análise 

gramatical. 

 

CCL  X X 

 LCL2B3.5.1. Enriquece os 

seus textos orais e escritos 

incorporando estruturas 

sintácticas variadas e aplicando 

os coñecementos adquiridos 

para a revisión e a mellora 

destes. 

 

 LCL2B3.5.1. Enriquece os 

seus textos orais e escritos 

incorporando algunhas 

estruturas sintácticas novas.  

P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
I3- Producións orais. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais 
I3- Guías de lectura 
 I4- Exposición dun 

tema 

 

CCL  X X 

 LCL2B3.5.2. Aplica os 

coñecementos adquiridos sobre 

as estruturas sintácticas dos 

enunciados para a realización, 

autoavaliación e mellora dos 

propios textos orais e escritos, 

tomando conciencia da 

importancia do coñecemento 

gramatical para o uso correcto 

da lingua. 

  

 Aplica os coñecementos 

adquiridos sobre as estruturas 

sintácticas máis relevantes 

tomando conciencia da 

importancia do coñecemento 

gramatical para o uso correcto 

da lingua. 

 

P5 Avaliación e 

autoavaliación 
I1- Rúbrica debates 
I2- Rúbrica exposición 

oral 
 I3- Rúbrica de 

corrección de erros. 

CSIEE    

 LCL2B3.6.1. Recoñece, 

analiza e explica as 

características lingüísticas e os 

recursos expresivos de textos 

procedentes dos ámbitos 

educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, 

relacionando os usos 

lingüísticos coa intención 

comunicativa do emisor e o 

resto dos elementos da situación 

comunicativa, e utilizando a 

análise para afondar na 

 Recoñece, analiza e explica 

as características lingüísticas e 

os recursos expresivos máis 

importantes de textos 

procedentes dos ámbitos 

educativo, xornalístico. 

P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais. 
I5- Resolución de 

exercicios de tipoloxía 

textual. 
 

CCL X X X 
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comprensión do texto. 

 LCL2B3.6.2. Aplica os 

coñecementos sobre o 

funcionamento da lingua á 

comprensión, á análise e ao 

comentario de textos de distinto 

tipo procedentes dos ámbitos 

educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, 

relacionando os usos 

lingüísticos (marcas de 

obxectividade e subxectividade; 

referencias deícticas temporais, 

espaciais e persoais, e 

procedementos de cita) coa 

intención comunicativa do 

emisor e o resto dos elementos 

da situación comunicativa. 

 Aplica os coñecementos 

sobre o funcionamento da 

lingua á comprensión, á 

análise e ao comentario de 

textos de distinto tipo. 

P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais. 
I5- Resolución de 

exercicios de tipoloxía 

textual. 
 

CSIEE X X X 

 LCL2B3.6.3. Recoñece e 

explica os procedementos de 

inclusión do emisor e do 

receptor no texto 

 Recoñece e explica algúns 

procedementos de inclusión 

do emisor e do receptor no 

texto 

 P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais. 
I5- Resolución de 

exercicios de tipoloxía 

textual. 

CCL X X X 

 LCL2B3.6.4. Recoñece e 

explica as referencias deícticas, 

temporais, espaciais e persoais 

nos textos. 

 Recoñece e explica as 

referencias deícticas, 

temporais, espaciais e 

persoais nos textos. 

P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais. 
I5- Resolución de 

exercicios de tipoloxía 

textual. 
 

CCL X X X 

 LCL2B3.6.5. Recoñece, 

explica e utiliza os 

procedementos de cita. 

 Recoñece e utiliza os 

procedementos de cita. 

P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
I4- Investigacións 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais. 
I3- Guías de lectura. 
I5- Resolución de 

exercicios de tipoloxía 

textual. 
 

CCL X X X 

 LCL2B3.6.6. Revisa textos  Revisa textos escritos P5 Avaliación e CAA X X X 
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escritos propios e alleos, 

recoñecendo e explicando as 

súas incorreccións 

(concordancias, réxime verbal, 

ambigüidades sintácticas, 

coloquialismos, etc.), con 

criterios gramaticais e 

terminoloxía apropiada, co 

obxecto de mellorar a expresión 

escrita e avanzar na aprendizaxe 

autónoma 

propios e alleos, recoñecendo 

e explicando a maioría das 

incorreccións (concordancias, 

réxime verbal, ambigüidades 

sintácticas, coloquialismos, 

etc.), con criterios gramaticais 

e terminoloxía apropiada, co 

obxecto de mellorar a 

expresión escrita e avanzar na 

aprendizaxe autónoma 

autoavaliación 
 I3- Rúbrica de 

corrección de erros. 

 LCL2B3.7.1. Recoñece, 

explica e utiliza en textos 

propios e alleos as formas de 

estruturar os textos 

expositivos e argumentativos. 

 

 Recoñece e utiliza en textos 

propios e alleos as formas de 

estruturar os textos 

expositivos e argumentativos. 

 

P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais. 
I5- Resolución de 

exercicios de tipoloxía 

textual. 

CCL X X X 

 LCL2B3.8.1. Expresa as súas 

experiencias de lectura de obras 

de diferente tipo, xénero, etc., e 

as súas experiencias persoais en 

relación co novo texto, para 

chegar a unha mellor 

comprensión e interpretación 

deste. 

 Expresa de forma clara e 

sinxela as súas experiencias 

de lectura de obras de 

diferente tipo, xénero, etc., 

para chegar a unha mellor 

comprensión e interpretación 

deste. 

P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais. 
I5- Resolución de 

exercicios de tipoloxía 

textual. 
  

CCL X X X 

 LCL2B3.9.1. Coñece a 

situación actual da lingua 

española no mundo 

diferenciando os usos 

específicos da lingua no ámbito 

dixital 

 Coñece minimamente a 

situación actual da lingua 

española no mundo. 

P4 Probas específicas 

I1- Probas obxectivas 
I2- Probas abertas 
I5- Resolución de 

exercicios. 
  

CSC   X 

 LCL2B3.9.2. Coñece as 

orixes históricas do español en 

América e as súas principais 

áreas xeográficas, recoñecendo 

nun texto oral ou escrito algúns 

dos trazos característicos e 

valorando as súas variantes. 

 Coñece as orixes históricas 

do español en América e as 

súas principais áreas 

xeográficas, recoñecendo nun 

texto oral ou escrito algúns 

dos trazos característicos.  

P4 Probas específicas 

I1- Probas obxectivas 
I2- Probas abertas. 
 I5- Resolución de 

exercicios. 

CSC   X 

 LCL2B3.10.1. Participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as 

 LCL2B3.10.1. Participa 

minimamente en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) 

nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou 

P2- Análise da 

produción do alumnado 
I4 Investigacións. 

Elaboración dun 

proxecto plurilingüe. 
 

CCL 

CAA 
  X 
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competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

culturais, e valora as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

 LCL2B3.11.1. Utiliza os 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra 

desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos 

textos traballados en calquera 

das outras. 

 Utiliza algúns 

coñecementos lingüísticos de 

ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra 

desenvolvidos no curso nunha 

das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción 

dos textos traballados en 

calquera das outras. 

P2 Análise da 

produción do alumnado 
I2- Comentarios 

avaliables mediante 

traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I2- Probas abertas 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais. 
I5- Resolución de 

exercicios de tipoloxía 

textual. 

CAA X X X 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

 

 

 LCL2B4.1.1. Desenvolve por 

escrito con coherencia e 

corrección as características 

temáticas e formais dos 

principais movementos do 

século XX ata os nosos días, 

mencionando os autores e obras 

máis representativas 

 Desenvolve por escrito con 

coherencia e corrección as 

principais características 

temáticas e formais dos 

principais movementos do 

século XX ata os nosos días, 

mencionando os autores e 

obras máis representativas 

.P2 Análise da produción 

do alumnado 
I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
I3- Traballo de tipoloxías 

textuais. 
I4- Exposición dun tema. 
I5- Resolución de exercicios 

de tipoloxía textual. 
  

CCEC X X X 

 LCL2B4.2.1. Analiza 

fragmentos literarios ou, de ser 

o caso, de obras completas do 

século XX ata os nosos días, 

relacionando o contido e as 

formas de expresión coa 

traxectoria e o estilo do/da 

seu/súa autor/a, o seu xénero e o 

movemento literario ao que 

pertence. 

 Analiza fragmentos 

literarios do século XX ata os 

nosos días, relacionando 

brevemente o contido e as 

formas de expresión coa 

traxectoria e o estilo do/da 

seu/súa autor/a, o seu xénero e 

o movemento literario ao que 

pertence. 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I1- Probas obxectivas, 

controis de lectura 
I2- Probas abertas 
I3- Guías de lectura 

CCEC X X X 

 LCL2B4.2.2. Compara textos 

de diferentes épocas, e describe 

a evolución de temas e formas. 

 Compara sucintamente 

textos de diferentes épocas, e 

describe a evolución de temas 

e formas. 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 

CCEC X X X 

 LCL2B4.3.1. Interpreta de 

xeito crítico fragmentos ou 

obras completas significativos 

da literatura do século XX ata 

os nosos días, recoñecendo as 

ideas que manifestan a relación 

da obra co seu contexto 

histórico, artístico e cultural. 

 Interpreta fragmentos 

significativos da literatura do 

século XX ata os nosos días, 

recoñecendo as ideas que 

manifestan a relación da obra 

co seu contexto histórico, 

artístico e cultural. 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I2- Comentarios avaliables 

mediante traballos escritos. 
P4 Probas específicas 

I1- Probas obxectivas, 

controis de lectura 
I2- Probas abertas 
I3- Guías de lectura 

CSC X X X 
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 LCL2B4.4.1. Desenvolve por 

escrito un tema da historia da 

literatura do século XX ata os 

nosos días, expondo as ideas 

con rigor, claridade, coherencia 

e corrección, e achegando unha 

visión persoal. 

 Desenvolve minimamente 

por escrito un tema da historia 

da literatura do século XX ata 

os nosos días, expondo as 

ideas con rigor, claridade, 

coherencia e corrección. 

P2 Análise da produción do 

alumnado 
I3- Presentación escrita e 

oral dun traballo. 
I4- Investigacións 
  

CCL  X  

 LCL2B4.5.1. Le textos 

informativos en papel ou en 

formato dixital sobre un tema 

do currículo de literatura do 

século XX ata os nosos días, 

extraendo a información 

relevante para ampliar 

coñecementos sobre o tema. 

 Le textos informativos 

sinxelos en papel ou en 

formato dixital sobre un tema 

do currículo de literatura do 

século XX ata os nosos días, 

extraendo a información 

relevante para ampliar 

coñecementos sobre o tema. 

P4 Probas específicas 

 I3- Guía de lectura 

CAA X   

 

7.  MATERIAIS E RECURSOS. METODOLOXÍA 

- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.1. Recursos e materiais didácticos utilizados polo profesor: 

Programacións didáctica do departamento. 

Libros e guías do profesor da editorial SANTILLANA. 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Información accesible a través de internet, en páxinas de organismos oficiais, en 

páxinas comerciais, en diferentes foros de ensino, etc. 

Documentación persoal, coleccións de actividades e proxectos, etc. 

Libros de diferentes autores literarios e épocas. 

Material audiovisual. 

 

7.2. Recursos e materiais didácticos utilizados polos alumnos: 

 

O caderno da materia. 

Coleccións de apuntes, exercicios e actividades preparadas polos profesores. 

Libro de texto da Editorial SANTILLANA. 

Libros de lectura. Proporanse un listado variado de libros de lectura de carácter 

obrigatorio e outros de carácter voluntario que abarquen diferentes xéneros 

literarios e diferentes realidades. 

Selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos 

léxicos, de diferentes usos da lingua, de comprensión e estruturación de 

diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios 

de textos literarios. 

Os libros e publicacións da biblioteca do centro. 

Aula virtual: recursos didácticos en rede e multimedia. 
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Guías de lectura. 

Diferentes noticias de xornais impresos e dixitais, espacios de TV e publicidade. 

7.3. Metodoloxía 

 

Defendemos unha metodoloxía activa que potencie a aprendizaxe significativa 

fomentando a participación activa do alumnado, individual e en grupo, e ensinándolle a 

participar na adquisición de coñecementos. Procuraremos a motivación do alumno ou 

alumna adaptando os contidos á súa realidade máis próxima. Neste senso, cómpre 

salientar a necesidade de reforzar o uso e valorización da lingua galega, prestándolle 

unha atención especial á oralidade e á sociolingüística. A aprehensión das formas, 

estruturas e regras realizarase mediante a reflexión e indución sobre os usos 

contextualizados, polo que a unidade lingüística fundamental ha de ser o discurso. As 

propiedades textuais convértense así nun dos piares do bloque de funcionamento da 

lingua. Esta concepción implica unha sistematización progresiva ao longo da etapa do 

funcionamento da lingua, co asentamento dunha metalinguaxe axustada e o 

profundamento gradual na reflexión sobre discursos cada vez máis complexos. É 

primordial a detección de carencias, erros e ideas previas como punto de partida no 

proceso de ensino, para que o profesor active eses coñecementos e faga unha reflexión 

sobre aqueles aspectos que se deben modificar ou nos que se ten que profundar. Os 

temas tratados deben presentarse sempre en relación ós intereses e capacidades do 

alumnado, procurando a motivación. Atenderanse os contidos máis funcionais para a 

vida, é dicir, aqueles relacionados co uso axeitado da lingua oral e escrita, así como os 

relacionados coa comprensión, análise e crítica de diversos tipos de texto xerados na 

nosa vida diaria. En todos os cursos, as redaccións e a lectura e comprensión de textos 

formarán parte do traballo habitual do alumnado. Partiremos do texto (oral ou escrito) 

como a unidade comunicativa fundamental, traballando dende el as destrezas básicas e a 

elaboración dun xuízo razoado, persoal e crítico. Potenciaremos a procura de 

información en diferentes fontes, así como a súa elaboración en distintos soportes. 

Trataranse de integrar, na medida do posible, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, fomentando o interese pola lectura. Propiciaremos traballos de 

investigación individuais e en grupo, dirixidos pola profesora, que serán expostos na 

aula (anual) 

 

8. AVALIACIÓN 

 

 A avaliación será continua, formativa e integradora. No proceso de avaliación 

continua, cando o progreso dun alumno/a non sexa o adecuado, estableceremos medidas 

de reforzo, que se adoptarán en canto se detecten dificultades, procurando así a mellora 

do proceso de aprendizaxe. 

Realizaranse ao longo do curso unha avaliación inicial, tres avaliacións trimestrais-

ordinarias coas súas correspondentes cualificacións, coincidindo cos momentos fixados 

pola xefatura de estudos, habitualmente a fin de cada trimestre natural. Isto suporá a 

revisión e avaliación tamén do proceso de ensino-aprendizaxe e conseguintemente a 

elaboración de propostas de mellora. Por último, unha avaliación extraordinaria no 

mes de setembro. 
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8. 1. AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, 

co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes competencias clave. Polo tanto, esta 

avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun 

conxunto de tarefas conducentes a proporcionar unha visión ou máis completa posible 

das fortalezas e debilidades dos alumnos. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os 

obxectivos marcados para a mesma materia no final do curso anterior, salvo no caso de 

alumnado con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo 

departamento de Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será 

consensuado con dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos 

seguintes: 

Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e 

interpretación de textos variados. 

Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa 

interacción co profesor e cos compañeiros. 

Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de 

investigación ou comentario de texto. 

Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse 

algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

 

A. Medidas colectivas: 

Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades 

detectadas nos alumnos. 

Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar 

debilidades detectadas na avaliación inicial. 

Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de 

adecuala ás necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 

Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as 

competencias clave nas que ten acadado un nivel inferior ao dos compañeiros. 

Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, 

con actividades e outro material didáctico, aproveitando as posibilidades do 

teleensino para a realización de titorías a distancia. 

Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das 

primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar pautas de traballo para corrixir 

as carencias detectadas. 
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8.2.CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

2º BACHARELATO 

 

Criterios de avaliación 2º Bacharelato 

 B1.1. Escoitar de forma activa e analizar textos orais argumentativos e expositivos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial, identificando os trazos propios do seu xénero, relacionando os aspectos formais do texto coa intención 
comunicativa do emisor e co resto dos factores da situación comunicativa. 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 B1.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos orais do ámbito educativo (conferencias e mesas redondas), 
diferenciando a información relevante e accesoria, e utilizando a escoita activa como un medio de adquisición de coñecementos. 

 B1.3. Extraer información de textos orais xornalísticos e publicitarios procedentes dos medios de comunicación social, recoñecendo a 
intención comunicativa, o tema, a estrutura e o contido, identificando os trazos propios do xénero xornalístico e os recursos verbais e 
non verbais utilizados, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

 B1.4. Realizar unha presentación educativa oral sobre un tema controvertido, contrapondo puntos de vista enfrontados, defendendo 
unha opinión persoal con argumentos convincentes e utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación para a súa realización, 
avaliación e mellora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 B2.1. Comprender e producir textos expositivos e argumentativos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, identificando a intención do emisor, resumindo o seu contido, diferenciando a idea principal e explicando o modo de 
organización. 

 B2.2. Escribir textos expositivos e argumentativos propios do ámbito educativo con rigor, claridade e corrección, empregando 
argumentos adecuados e convincentes, e axustando a súa expresión á intención comunicativa e ao resto das condicións da situación 
comunicativa. 

 B2.3. Realizar traballos educativos individuais ou en grupo sobre temas polémicos do currículo ou da actualidade social, científica ou 
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Criterios de avaliación 2º Bacharelato 

cultural, planificando a súa realización, contrastando opinións enfrontadas, defendendo unha opinión persoal e utilizando as tecnoloxías 
da información e da comunicación para a súa realización, avaliación e mellora. 

 B2.4. Analizar textos escritos argumentativos e expositivos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, 
identificando os seus trazos formais característicos e relacionando as súas características expresivas coa intención comunicativa e co 
resto dos elementos da situación comunicativa. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 B3.1. Recoñecer e explicar o proceso de formación das palabras en español, aplicando os coñecementos adquiridos para a 
mellora, a comprensión e o enriquecemento do vocabulario activo. 

 

 B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais, e explicar os seus usos e valores nos textos. 

 B3.3. Identificar e explicar os niveis de significado das palabras ou expresións en función da intención comunicativa do discurso oral 
ou escrito en que aparecen. 

 B3.4. Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun texto, sinalando as conexións lóxicas e semánticas que se 
establecen entre elas. 

 B3.5. Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, a autoavaliación e a mellora de textos 
orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

 B3.6. Aplicar os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, á análise e ao comentario de textos de distinto tipo 
procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de obxectividade e 
subxectividade; referencias deícticas temporais, espaciais e persoais, e procedementos de cita) coa intención comunicativa do emisor e 
o resto dos elementos da situación comunicativa. 

 B3.7. Explicar a forma de organización interna dos textos expositivos e argumentativos. 

 B3.8. Reflexionar sobre a relación entre os procesos de produción e recepción dun texto, recoñecendo a importancia que para a súa 
comprensión teñen os coñecementos previos que se posúen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con el. 

 B3.9. Coñecer a situación do español no mundo, as súas orixes históricas e os seus trazos característicos, e valor as súas variantes. 
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Criterios de avaliación 2º Bacharelato 

 B3.10. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, etc.) nos que 
se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 B3.11. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e a transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

 B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais movementos literarios do século XX ata os nosos días, así como os 
autores e obras máis significativos. 

 B4.2. Ler e analizar textos literarios representativos da historia da literatura do século XX ata os nosos días, identificando as 
características temáticas e formais, en relación co contexto, o movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas. 

 B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura do século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que 
manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

 B4.4. Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, claridade e 
coherencia, e achegando unha visión persoal. 

 B4.5. Elaborar un traballo de carácter educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema do currículo de literatura consultando 
fontes diversas, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 

 

 

8.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 

 I1- Lista de control 

 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (comentarios, narracións, descricións, 
argumentacións...) 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...) 

 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 

 I1- Diálogo 

 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 
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 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 

 

 

2º BACHARELATO 

 

Estándares dos bloques de contidos PROCEDEMENTO/ Instrumento % na nota das 

avaliacións 

ESCOITAR E FALAR: LCL1B: 
1.1.1., 1.1.2, 1.2.1.,1.3.1., 
1.4.1.,1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5. 

Observación con ficha de control e 

rúbrica de expresión oral. 

10% 

LER E ESCRIBIR: 2.1.1., 2.1.2., 
2.1.3., 21.4., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 
2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 
2.4.3. 

Inclúe os libros de lectura obrigatoria. 

Producións textuais 

individuais e rúbrica. 

Produción textos nos exames 

 

20% 

COÑECEMENTO DA LINGUA: 
3.1.1., 3.1.2.,  3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 
3.3.2., 3.4.1., 3.5.1., 3.5.2., 3.6.1., 
3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.6.6., 
3.7.1., 3.8.1., 3.9.1., 3.9.2.,  
3.10.1., 3.11.1. 

 Caderno. Exames e rexistro 

cuantitativo das notas. 

 

30% 

EDUCACIÓN LITERARIA: 4.1.1., 
4.2.1., 4.2.2., 4.3.1., 4.4.1., 4.5.1.  

Caderno. Exames e probas de lectura 

Traballos individuais ou en grupo 

40% 

 

 

 

 

8.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 

 Para que a avaliación sexa efectiva, o alumnado debe recibir pautas claras sobre 

como se vai avaliar. O resultado da aplicación dos criterios e instrumentos de avaliación 

expresarase, en cada un dos trimestres e ao rematar o curso mediante unha escala de 

cualificación (de un a dez) que terá como referente os estándares descritos previamente 

e que estará de acordo coas seguintes normas de cualificación: 

1. A cualificación de cada avaliación trimestral dependerá das obtidas a través dos 

procedementos utilizados, que deben ser variados e capaces de ofrecer información 

relevante sobre o cumprimento dos estándares da área e dos obxectivos xerais que 

serven de referente para todas as áreas da ESO e BACH. Para iso en BACH valoraranse 

os estándares seguindo o baremo aprobado polo Departamento 
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en setembro de 2016. 

Concretando: 

70% da nota: Exames e controis. 

 

10% da nota: obras de lectura. No primeiro trimestre avaliarase mediante a elaboración 

dunha guía de lectura; nos demais, mediante controis. Pódense facer lecturas optativas 

para subir nota. 

 

10% da nota: traballos.Proporanse comentarios lingüísticos e literarios, especificados 

ao inicio de cada avaliación. 

 

10% da nota: Traballo na aula e na casa. Intervencións orais. Autocorrección do 

caderno.Valorarase neste punto o feito de levar o caderno ao día, é dicir, telo completo e 

coas oportunas correccións feitas. 

As intervencións na aula, planificadas ou espontáneas, Bloque: Escoitar e falar,  deben 

ser axeitadas sempre á situación comunicativa e aos receptores (evitarase o mal uso do 

quenda de palabra, intervencións ou interrupcións inoportunas, faltas de respecto...) 

 

Ocasionalmente poderanse propoñer traballos extra para subir nota. 

 

2. En BACH, en todas as probas e traballos escritos valorarase a expresión escrita até 2 

puntos por estes aspectos: presentación adecuada, precisión terminolóxica, uso correcto 

dos procedementos de coherencia e cohesión (conectores apropiados, puntuación…) e 

corrección ortográfica.  

 

3. As correccións que realice o profesor/a sobre as tarefas, exercicios e traballos dos 

alumnos/as serán coñecidas por estes sempre que sexa posible; para isto o profesor/a 

mostrará os exercicios unha vez corrixidos. Esta norma considérase de obrigado 

cumprimento no caso das probas obxectivas. 

 

4. A copia doutros compañeiros ou a través de calquera procedemento nun exame supón 

suspender directamente ese exame e terá unha cualificación de 0 puntos. Se a copia é 

reiterada, o alumno ou alumna perderá o dereito a avaliación continua e terá que 

examinarse de toda a materia a final de curso. 

            

Nos traballos feitos en casa, a copia directa e sen procesar de información 

extraída de internet ou outras fontes suporá suspender ese traballo e terá unha 

cualificación de 0 puntos.  

 

 

5. A decisión sobre a titulación do alumnado na materia farase atendendo ao logro dos 

estándares de aprendizaxe básicos (xa sinalados en cada curso) e ao grao de adquisición 

das competencias correspondentes. Cando un alumno/a obteña, tras a ponderación de 

todos os procedementos de avaliación realizados, unha cualificación igual ou superior a 

5 considerarase aprobado e titulará , e se a nota é inferior a 5 considerarase suspenso e 

non titulará. A nota final da avaliación ordinaria de xuño farase en función da seguinte 

porcentaxe, tendo en conta, no alumnado que corresponda, as probas de recuperación: 

 

1ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 

2ª AVALIACIÓN: 30% DA NOTA 
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3ª AVALIACIÓN: 40% DA NOTA 

 

6. En BACH, malia o carácter continuo da materia que posibilita o reforzo e a 

recuperación ao longo do curso de cada unha das avaliacións, farase, co fin de 

facilitarlle a tarefa de estudo ao alumnado, unha RECUPERACIÓN na última semana 

do curso en maio, mediante realización dunha proba obxectiva que incluirá preguntas 

relativas aos contidos tratados nos trimestres anteriores, pero dado que non hai tempo 

para facer probas de expresión oral, o baremo de cualificación do exame será o seguinte, 

o mesmo ca na CONVOCATORIA DE SETEMBRO(aprobado en reunión de Dpto. 

en setembro de 2016).  

 

Estándares                                             1º BACH- 2º BACH 

Compresión e expresión escrita 30% 

Coñecemento da lingua 30% 

Educación literaria 40% 

 

 

 

 

 

8.5. SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE ALUMNADO COA 

MATERIA PENDENTE 

 

8.5.1. Programa de recuperación. 

Da propia materia durante o curso. 

 Se algún alumno ou alumna presenta dificultades no proceso de aprendizaxe 

durante o curso, a profesora levará a cabo un programa de recuperación destinado a 

mellorar e reforzar aqueles coñecementos ou procedementos onde detecta a dificultade. 

  Así, faranse as seguintes actividades: 

 Traballos específicos e personalizados para reforzar os contidos onde se 

presentan dificultades. 

 Explicacións teóricas para ese alumnado en horas fóra de clase. 

 Traballo en coordinación co departamento de orientación. 

  Como os contidos de lingua son de carácter progresivo, non será necesario 

programar probas obxectivas para dar conta de obxectivos anteriores que non se 

conseguiran. En calquera caso, a profesora do curso pode decidir de maneira 

excepcional repetir probas obxectivas nas que non se acadaran os obxectivos. 

Da materia pendente doutros cursos. 

  Cada profesora encargárase de avaliar o alumnado coa materia pendente de 

cursos anteriores. Durante o curso, a profesora traballará con cada alumno e alumna 
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persoalmente, de maneira que vaian practicando os contidos da materia do ano anterior. 

Cada alumno ou alumna practicará especialmente aqueles apartados nos que ten máis 

dificultades, para o efecto, a profesora responsábel fará un material adecuado destinado 

a ese fin. 

  A avaliación da materia pendente farase a través de traballos prácticos que serán 

entregados ao alumnado e que este deberá devolver realizados, no prazo establecido. No 

caso de que estes traballoso estean mal realizados, volverán a entregarse para a súa 

corrección. A través da entrega destes traballos poderase aprobar a materia. 

  Se coa realización destes traballos non se acadaron os obxectivos propostos para 

a materia, realizarase unha proba obxectiva en maio que constará dos seguintes 

apartados: 

 Cuestións de comprensión e expresión escrita. 

 Cuestións de gramática e léxico contidas na programación do nivel pendente. 

 Cuestións de literatura contidas na programación do nivel pendente. 

 

  

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS 

CURRICULARES 

 Terase en conta a diversidade do alumnado. O tratamento á heteroxeneidade é un 

dos puntos más importantes en BACH. A profesora aportará o material necesario para 

reforzar na aula todos aqueles contidos nos que o alumnado presente dificultade. 

 O libro de texto propón un gran número de actividades para a adquisición das 

catro habilidades básicas (ler, escribir, falar e escoitar). Estas actividades permiten 

establecer plans de traballo individual ou colectivo sobre contidos e problemas diversos 

(de ortografía, gramática, redacción ...). 

 Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos 

dos que se consideren complementarios, entendendo por básico un contido que resulte 

imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento 

das capacidades básicas: compresión verbal, razoamento lóxico, procura e selección de 

información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser postos 

en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de 

aprendizaxe. 

 Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, 

ligadas tanto ao método de ensino coma á organización interna do grupo-aula: 

● Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de dificultade. 
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● Materiais didácticos diversos. 

● Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo individual 

co traballo  en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

 Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o 

alumnado adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a totalidade dos contidos 

traballados. 

 O desenvolvemento da presente programación terá en conta as necesidades 

específicas de apoio educativo (NEAE) para o alumnado que presente algunha destas 

condicións: 

Necesidades educativas especiais, como as que poden xurdir por un trastorno do 

desenvolvemento. 

Dificultades específicas de aprendizaxe, tales como a dislexia. 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividade. 

Altas capacidades intelectuais. 

Incorporación tardía ao sistema educativo. 

Calquera condición persoal ou da súa historia escolar que requira un tratamento 

diferenciado. 

A atención a este alumnado guiarase polo disposto nos artigos 7 (Alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo) e 17 (Medidas organizativas e curriculares 

para a atención á diversidade e á organización flexible das ensinanzas) do Decreto 

86/2015, que regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en 

Galicia. 

 

Identificación do alumnado con NEAE 

Para a identificación do alumnado con NEAE que curse esta materia disporase 

dos seguintes instrumentos: 

Probas de avaliación inicial, xa descritas anteriormente. 

Informes do departamento de Orientación ou do titor. 

Reunión de avaliación inicial con todo o profesorado do grupo de alumnos. 

 

Principio reitor 

A atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo guiarase 

polos principios de normalización e inclusión efectiva. Isto significa que, na medida do 

posible, a atención a este alumnado realizarase dentro do grupo e no horario habitual de 

clase. Por inclusión efectiva enténdese aquela que vai máis aló da mera presencia física 

do alumno cos seus compañeiros, poñendo á súa disposición os recursos necesarios para 

que poida sacar o maior proveito posible das clases e acceder ao desenvolvemento das 

súas competencias en condicións de igualdade co resto dos compañeiros. 

Cando esta inclusión efectiva non sexa posible, polas circunstancias concretas de 
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cada caso, as características do grupo de alumnos ou a falta de recursos, solicitarase o 

apoio do departamento de Orientación. Este apoio poderá concretarse na atención 

individualizada do alumno con NEAE fóra da aula, seguindo pautas consensuadas co 

departamento de Lingua Castelá e Literatura, ou ben na presenza dun profesor de apoio 

na aula. 

Medidas de atención ao alumnado con NEAE 

Como medidas de atención ao alumnado que presente necesidades específicas de 

apoio educativo poderanse aplicar algunhas das seguintes: 

Realizacións de adaptacións non significativas do currículo, ou adaptacións de 

acceso ao currículo, para o alumnado que presente algún tipo de discapacidade 

física ou sensorial, cando esta circunstancia dificulte o acceso aos recursos 

didácticos ou a realización de tarefas. Estas adaptacións poderán consistir en 

cambios no seu posto de estudo, reorganización de espazos, cambios no formato 

dos recursos didácticos (apuntes, boletíns de exercicios...), ou cambios nos 

prazos de entrega das tarefas ou dos tempos para a realización de tarefas. Neste 

sentido, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as TIC. 

 Realizacións de adaptacións significativas do currículo, cando as NEAE 

imposibiliten a consecución dos obxectivos marcados con carácter xeral para a 

etapa. Estas adaptacións levaranse a cabo seguindo o procedemento que 

estableza a Consellería de Educación no seu momento. Realizaranse procurando 

o máximo desenvolvemento posible das competencias; a avaliación continua e a 

promoción tomarán como referente os elementos fixados nas devanditas 

adaptacións. Estas adaptacións significativas suporán unha redefinición dos 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

instrumentos de avaliación previstos para esta materia, así como a utilización de 

material de traballo adaptado. 

 Medidas de apoio educativo fóra da aula. Consistirán na utilización de 

ferramentas para prestar o apoio educativo que poida precisar un alumno, fóra da 

aula e do horario de clase, cando as súas necesidades educativas poidan ser 

atendidas por esta vía. 

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 Podemos apuntar aquí algunhas das propostas xurdidas nas últimas reunións do 

Departamento: 

- Conferencia dalgún dos escritores dos que se escolla obra de lectura para 1º da 

ESO. 

– Participación nas actividades organizadas no centro: Magosto, Entroido, Semana 

Cultural, día da Paz, da Muller, das Letras Galegas, etc. Tamén se participará en 

certames convocados por outros centros. 

– Exposición de traballos interdisciplinares en colaboración con outros 

departamentos. 
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- Colaboración co equipo da biblioteca nas campañas de animación á lectura. 

Ao longo do curso iranse vendo as posibilidades de participar ou realizar máis 

actividades extraescolares. 

11. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

   INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

 

En diferentes momentos ao longo do curso, faráselles chegar aos alumnos 

información sobre certos aspectos da programación. Ao inicio do curso 

comunicaráselles de forma esquemática a secuencia de unidades que serán impartidas 

ao longo do curso de acordo coa programación. 

Ao inicio de cada avaliación serán informados de xeito detallado sobre os 

seguintes puntos: 

Unidades impartidas en cada avaliación , especificando cada un dos seus puntos. 

Temporalización e secuencia das diferentes actividades programadas, incluídas 

as actividades de avaliación. 

Información precisa acerca dos criterios de avaliación e cualificación, incluíndo 

as porcentaxes de ponderación asignados a cada unha das probas e actividades 

de avaliación e o sistema de recuperación. 

Ao final de curso recollerase a valoración do alumnado sobre certos aspectos da 

programación: preferencia polas diferentes unidades, polas diferentes actividades 

levadas a cabo e suxestións sobre algúns aspectos dos temas tratados ou de outros novos 

do seu interese. Esta información engadirase á avaliación da propia programación. 

As membros do departamento aplicarán diferentes instrumentos que permitan a 

correcta avaliación desta Programación Didáctica. A toma de datos e información 

necesaria para este proceso de avaliación farase a partir de varias fontes: 

 Estatísticas de resultados e cualificacións do alumnado do centro, interpretadas 

como porcentaxes de consecución de obxectivos. 

 Informes das profesoras do Departamento. 

Informes presentados polas profesoras, para a redacción da memoria final do 

curso, onde se especificarán o total das unidades impartidas, así como as 

posibles modificacións, se fose o caso, introducidas na programación e os 

motivos de ditas modificacións. 

 Enquisas realizadas entre os membros do Departamento. 

 Datos da valoración da programación por parte dos alumnos recollidos a través 

de enquisas. 

A partires das anteriores fontes de datos, e durante o curso, os membros do 

departamento aplicarán diferentes instrumentos de avaliación que permitan valorar de 
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forma correcta aspectos como: 

Idoneidade da secuencia de contidos. 

Adecuada ponderación dos contidos que integran cada bloque. 

Temporalización adecuada das diferentes unidades . 

Adecuación dos instrumentos e criterios de avaliación aos estándares de 

aprendizaxe. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso do ensino e a 

práctica docente e os resultados constarán na memoria final de curso. 

 

 

 

 CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 

Ao principio do curso fíxose algún tipo de actividade para coñecer a 

composición da clase. 

     

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e crear grupos.      

Dáselle a cada alumna ou alumno a información que necesita.      

Créanse actividades de diferentes niveis.           

Adáptanse as actividades ao alumnado que se afasta da media tanto por 

arriba como por abaixo. 

          

PROGRAMACIÓN DE AULA     

Tense en conta a programación á hora de planificar as clases.           

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á programación do 

curso. 

          

Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada unidade de traballo e 

como vai ser avaliada. 

          

ACTIVIDADES NA AULA           

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, parellas, pequeno           
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grupo, gran grupo...) 

Deséñanse actividades variadas (lectura, análise, investigación, creación, 

debate...) 

          

Propóñense actividades que promoven a autonomía na aprendizaxe.           

Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros de lectura, 

TIC...) 

          

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións teóricas.           

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a atención do alumnado.           

Dedícase a maior parte do tempo a promover que o alumnado faga 

actividades diversas. 

          

AVALIACIÓN     

O alumnado está sempre informado de como será a avaliación antes de 

comezar cada traballo, proxecto ou unidade nova. 

          

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar (exposicións, exames, 

traballos, debates...) 

          

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas ou alumnos que 

non alcanzan os obxectivos mínimos. 

          

A avaliación está baseada nas competencias clave.           

 

 Posteriormente os membros do departamento e, a ser posible, en coordinación 

cos outros departamentos de linguas debatirán aqueles aspectos susceptibles de mellora. 

Para iso empregarase a seguinte PLANTILLA DE SEGUIMENTO: 

 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL DEBATE 

Imprevistos Fortalezas 

 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusións 

 

 

 

 
 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A 

MELLORAR 

Atención á 
diversidade 
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Seguimento da 

programación 

 

 

 

Actividades na 

aula e fóra 
  

Aplicación dos 

criterios de 

avaliación e 
cualificación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- LITERATURA UNIVERSAL, 1º 

BACHARELATO (LOMCE) 
 

1.1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

  A lectura de textos procedentes da literatura universal intervén no proceso de 

maduración afectiva, intelectual e estética do alumnado, xa que o coñecemento desta 

parte fundamental do patrimonio cultural da humanidade, na que se levan depositado a 

imaxinación, os sentimentos e os pensamentos de distintas culturas ao longo da historia, 
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conduce os/as estudantes a afondar na comprensión da propia identidade, tanto 

individual como colectiva, así como a valorar de xeito crítico a realidade do mundo 

contemporáneo. A lectura de fragmentos ou obras completas representativas do 

patrimonio literario universal permítelle ao alumnado coñecer outras realidades sociais e 

culturais, enriquecer a súa personalidade, ampliando a súa visión do mundo, e afianzar 

os seus hábitos de lectura, desenvolvendo o seu sentido estético. 

  A aproximación á materia de Literatura Universal como coñecemento e 

aprendizaxe contribúe a desenvolver a competencia lingüística, as sociais e cívicas, e a 

de conciencia e expresión cultural dos alumnos e das alumnas adquiridas durante a ESO 

e na materia común de Lingua Castelá e Literatura.  

O desenvolvemento destes coñecementos literarios en bacharelato implica a 

descuberta da lectura como unha experiencia enriquecedora, que produce no/na 

estudante unha resposta afectiva e intelectual, fundada tanto na construción do sentido 

do texto como no recoñecemento das súas particularidades expresivas e discursivas.  

En definitiva, esta materia facilita o desenvolvemento do individuo como lector 

competente, capaz de comparar textos literarios de distintas épocas e autores, e capaz de 

descubrir neles recorrencias temáticas, así como semellanzas ou diverxencias 

expresivas. Deste xeito, o alumnado ha aprender a transferir os seus coñecementos, 

relacionando o contido e as formas de expresión dunha obra literaria co contexto 

histórico e cultural no que se inscribe, o que ha favorecer a aprendizaxe autónoma. 

 

 

 

1.2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVIMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.1.  Conciencia e expresión cultural. 

 LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da literatura 
universal, identificando algúns elementos, mitos ou arquetipos creados pola literatura 
e que chegaron a converterse en puntos de referencia da cultura universal.  

 LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, 
situándoas no seu contexto histórico, social e cultural, identificando a presenza de 
determinados temas e motivos, e recoñecendo as características do xénero e do 
movemento en que se inscriben, así como os trazos máis salientables do estilo 
literario. 

 LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, 
interpretando de xeito crítico algunhas obras ou fragmentos significativos adaptados a 
outras manifestacións artísticas, analizando as relacións, as similitudes e as diferenzas 
entre diferentes linguaxes expresivas. 

 LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes temas e formas da literatura noutras 
manifestacións artísticas da cultura universal. 

 LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na súa integridade, 
relacionándoa co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co 
significado e a relevancia do/da autor/a na época ou na historia da literatura, e 
consultando fontes de información diversas. 
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 LUB2.3.2. Explica oralmente ou por escrito os cambios significativos na concepción da 
literatura e dos xéneros literarios, en relación co conxunto de circunstancias históricas, 
sociais e culturais, e establecendo relacións entre a literatura e o resto das artes. 

 

1.2.  Social e cívica.  

 LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da literatura 
universal, identificando algúns elementos, mitos ou arquetipos creados pola literatura 
e que chegaron a converterse en puntos de referencia da cultura universal. 

 LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, 
situándoas no seu contexto histórico, social e cultural, identificando a presenza de 
determinados temas e motivos, e recoñecendo as características do xénero e do 
movemento en que se inscriben, así como os trazos máis salientables do estilo 
literario. 

 LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura 
universal nomeadamente significativas e relaciónaas coas ideas estéticas dominantes 
do momento en que se escribiron, analizando as vinculacións entre elas e comparando 
a súa forma de expresión. 

 LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de 
determinados temas e formas creados pola literatura. 

 LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes temas e formas da literatura noutras 
manifestacións artísticas da cultura universal. 

 LUB1.4.1. Compara textos literarios da literatura universal e textos das literaturas 
galega e española da mesma época, e recoñece as influencias mutuas e o mantemento 
de determinados temas e formas. 

 LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o 
seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, 
así como sobre períodos e autores/as significativos/as. 

 

1.3.  Aprender a aprender. 

 LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, 
situándoas no seu contexto histórico, social e cultural, identificando a presenza de 
determinados temas e motivos, e recoñecendo as características do xénero e do 
movemento en que se inscriben, así como os trazos máis salientables do estilo 
literario. 

 LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura 
como unha fonte de enriquecemento da propia personalidade e como un medio para 
profundar na comprensión do mundo interior e da sociedade. 

  

1.4.  Comunicación linguística. 

 LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura 
universal nomeadamente significativas e relaciónaas coas ideas estéticas dominantes 
do momento en que se escribiron, analizando as vinculacións entre elas e comparando 
a súa forma de expresión. 
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 LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, 
interpretando de xeito crítico algunhas obras ou fragmentos significativos adaptados a 
outras manifestacións artísticas, analizando as relacións, as similitudes e as diferenzas 
entre diferentes linguaxes expresivas. 

 LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de 
determinados temas e formas creados pola literatura. 

 LUB1.4.1. Compara textos literarios da literatura universal e textos das literaturas 
galega e española da mesma época, e recoñece as influencias mutuas e o mantemento 
de determinados temas e formas. 

 LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o 
seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, 
así como sobre períodos e autores/as significativos/as. 

 LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou escritas planificadas integrando 
coñecementos literarios e lectura, cunha correcta estruturación do contido, argu-
mentación coherente e clara das propias opinións, consulta e cita de fontes, selección 
de información relevante e utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria 
necesaria. 

 LUB2.3.2. Explica oralmente ou por escrito os cambios significativos na concepción da 
literatura e dos xéneros literarios, en relación co conxunto de circunstancias históricas, 
sociais e culturais, e establecendo relacións entre a literatura e o resto das artes. 

 LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura 
como unha fonte de enriquecemento da propia personalidade e como un medio para 
profundar na comprensión do mundo interior e da sociedade. 

 

 

1.5.  Dixital. 

 LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na súa integridade, 
relacionándoa co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co 
significado e a relevancia do/da autor/a na época ou na historia da literatura, e 
consultando fontes de información diversas. 

 LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou escritas planificadas integrando 
coñecementos literarios e lectura, cunha correcta estruturación do contido, argu-
mentación coherente e clara das propias opinións, consulta e cita de fontes, selección 
de información relevante e utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria 
necesaria. 

 

 

 

1.3.- OBXECTIVOS 

  Coñecer os grandes movementos estéticos, as principais obras literarias e 

autoras que conforman a nosa realidade cultural.  

 Ler e interpretar con criterio propio textos literarios completos e fragmentos 

representativos dos mesmos e saber relacionalos cos contextos en que foron 

producidos. 
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 Constatar, a través da lectura de obras literarias, a presenza de temas 

recorrentes, tratados desde diferentes perspectivas ao largo da historia, que 

manifestan inquietudes, crenzas e aspiracións comúns aos seres humanos en 

todas as culturas. 

 Comprender e valorar criticamente as manifestacións literarias como expresión 

de creacións e sentimentos individuais e colectivos e como manifestación do 

afán humano por explicar o mundo en diferentes momentos da historia. 

 Disfrutar da lectura como fonte de novos coñecementos e de pracer. 

 Saber utilizar de forma crítica as fontes bibliográficas adecuadas para o estudo 

da literatura. 

 Planificar e redactar con un grado suficiente de rigor e adecuación traballos 

sobre temas literarios e realizar exposicións orais correctas e coherentes sobre 

os mesmos coa axuda dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

 Analizar as relacións existentes entre obras significativas da literatura 

universal e obras de calquera outra manifestación artística (música, cine, artes 

plásticas...) ás que serven como punto de partida. 

 

 LITERATURA 

UNIVERSAL 1º 
BACHARELATO 

  

Obxectivos Contidos 

    

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.1. Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías e obras completas significativas da literatura universal. 

 c 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.2. Relacións entre obras literarias e o resto das artes.  

 c 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.3. Observación, recoñecemento e valoración da evolución de temas e formas creados pola literatura nas 
diversas formas artísticas da cultura universal. Selección e análise de exemplos representativos. Superación 
de estereotipos (de xénero, clase, crenzas, etc.). 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.4. Observación, recoñecemento e valoración da evolución de temas e formas creados pola literatura nas 
diversas formas artísticas da cultura universal. Selección e análise de exemplos representativos. 

    

 h 

 l 

 n 

 B2.1. Da Antigüidade á Idade Media: As mitoloxías e a orixe da literatura. 

 B2.2. Renacemento e Clasicismo:  

– Os cambios do mundo e a nova visión do home durante o Renacemento. 

– A lírica do amor: o petrarquismo. Orixes: a poesía trovadoresca e o Dolce 
Stil Nuovo. A innovación do Cancioneiro de Petrarca. Lectura e comentario 
dunha antoloxía lírica e dalgún conto da época. 

– A narración en prosa: Boccaccio. 

– Teatro clásico europeo. O teatro isabelino en Inglaterra. Comenzo do mito 

 

 b 

 g 

 h 

 n 
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 LITERATURA 

UNIVERSAL 1º 
BACHARELATO 

  

Obxectivos Contidos 

 b 

 g 

 h 

 n 

de Fausto dentro da literatura. Lectura e comentario dunha obra de teatro 
clásico. Observación das relacións existentes entre as obras de teatro 
clásicas e as obras de diferentes xéneros musicais e cinematográficos que 
xurdiorn a partir delas.  

 B2.3. O Século das Luces: 

– O desenvolvemento do espíritu crítico: a Ilustración. A Enciclopedia. A 
prosa ilustrada. 

– A novela europea no século XVIIl. Os herdeiros de Cervantes e da 
picaresca española na literatura inglesa.  

– Lectura comentada dalguna novela europea da prosa ilustrada e dalgún 
fragmento de novela inglesa dso século XVlll.  

 B2.4. O movemento romántico: 

– A revolución romántica: conciencia histórica e novo sentido da ciencia.  

– O Romanticismo e a súa conciencia de movemento literario. Precursores: 
Goethe.  

– A poesía romántica e a novela histórica.  

– Lectura e comentario dunha antoloxía de poetas románticos europeos e 
dalgún fragmento de novela histórica.  

– Observación das relacións existentes entre as obras literarias do 
romanticismo e as obras de diferentes xéneros musicais (sinfonías, 
poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos e teatrais que 
xurdiron a partir delas.  

 B2.5. A segunda mitade do século XlX:  

– Da narrativa romántica ao Realismo en Europa. Literatura e sociedade. 
Evolución dos temas e as técnicas narrativas do Realismo. Principais 
novelistas europeos do século XIX. Lectura e comentario dunha antoloxía 
de fragmentos de novelas realistas. 

– O nacemento da gran literatura norteamericana (1830-1890). Da 
experiencia vital á literatura. O renacemento do conto. Lectura e 
comentario dalgúns contos da segunda mitade do século XlX.  

– O arranque dla modernidade poética: de Baudelaire ao Simbolismo. 
Lectura dunha antoloxía de poesía simbolista.  

– A renovación do teatro europeo: un novo teatro e unhas novas formas de 
pensamento. Lectura e comentario dunha obra. 

– Observación das relacións existentes entre as obras literarias deste 
período e as obras de diferentes xéneros musicais, cinematográficos e 
teatrais que xurdiron a partir delas.  

 B2.6. Os novos enfoques da literatura no século XX e as transformacións dos xéneros literarios:  

– A crise do pensamento decimonónico e a cultura de fin de século. A 
quebra da orde europea: a crise de 1914. As innovacións filosóficas, 
científicas e técnicas e a súa influencia na creación literaria. 

– A consolidación dunha nova forma de escribir na novela. Estudo das 
técnicas narrativas. Lectura dunha novela corta, dalgún relato e/ou dalgún 
conto representativo deste período.  

– As vangardas europeas. O surrealismo. Lectura dunha antoloxía de 
poesía vangardista.  

– A culminación da gran literatura americana. A xeración perdida.  

– O teatro do absurdo e do compromiso. Lectura dalgunha obra 
representativa destas correntes dramáticas.  

– Observación das relacións existentes entre as obras desta época e as 
obras de diferentes xéneros musicais, cinematográficos e teatrais que 
xurdiron a partir delas. 

 

 

 

 

1.4.- ESTÁNDARES 
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LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da literatura 

universal, identificando algúns elementos, mitos ou arquetipos creados pola literatura e 

que chegaron a converterse en puntos de referencia da cultura universal. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

Indentificación dos principais mitos e temas da cultura universal (a viaxe, as diferentes 

concepcións da morte e o amor, o heroe épico e os heroes posteriores, os estereotipos 

femininos). 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, 

situándoas no seu contexto histórico, social e cultural, identificando a presenza de 

determinados temas e motivos, e recoñecendo as características do xénero e do 

movemento en que se inscriben, así como os trazos máis salientables do estilo literario. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Indentificación das principais características do xénero narrativo, lírico e dramático. 

 Identificacións das diferenzas temáticas e formais dos textos segundo a época. 

 Análise dos principais trazos de estilo literario.  

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura 

universal nomeadamente significativas e relaciónaas coas ideas estéticas dominantes do 

momento en que se escribiron, analizando as vinculacións entre elas e comparando a súa 

forma de expresión. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Relación dos textos co movemento e a época á que pertencen. 

 Análise das diferentes formas de abordar o feito literario en textos de diferentes 
épocas. 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 
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LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, 

interpretando de xeito crítico algunhas obras ou fragmentos significativos adaptados a 

outras manifestacións artísticas, analizando as relacións, as similitudes e as diferenzas 

entre diferentes linguaxes expresivas. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Relación dos textos con obras cinematográficas, musicais ou plásticas que coñezan da 
mesma época ou de outras. 

 Análise das diferentes formas de abordar a arte a través de diferentes linguaxes.  

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de 

determinados temas e formas creados pola literatura. 

 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Descubre o sentido dos textos a través da análise dos temas e da maneira en que os 
temas son tratados. 

 Comenta a evolución dos temas fundamentais a través do tempo.  

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes temas e formas da literatura noutras 

manifestacións artísticas da cultura universal. 

 

 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Analiza os temas tratados na literatura ao longo do tempo noutras formas artísticas: 
artes plásticas, cine e música. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 
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 Debates. 

 

LUB1.4.1. Compara textos literarios da literatura universal e textos das literaturas 

galega e española da mesma época, e recoñece as influencias mutuas e o mantemento de 

determinados temas e formas. 

 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Analiza os temas tratados na literatura ao longo do tempo comparando os textos de 
diferentes países e culturas, prestando especial atención ao aprendido en literatura 
española e literatura galega. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 
LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o 

seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así 

como sobre períodos e autores/as significativos/as. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Relaciona os textos co que momento histórico en que foron escritos e co movemento 
literario co que se relaciona. 

 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na súa integridade, 

relacionándoa co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado 

e a relevancia do/da autor/a na época ou na historia da literatura, e consultando fontes de 

información diversas. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Analiza os aspectos temáticos da obra. 

 Relaciona a obra co seu contexto histórico, cultural e literario. 

 Analiza os aspectos formais da obra. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

 Traballo de investigación sobre a obra completa.  
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LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou escritas planificadas integrando coñecementos 

literarios e lectura, cunha correcta estruturación do contido, argumentación coherente e 

clara das propias opinións, consulta e cita de fontes, selección de información relevante 

e utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria necesaria. 

 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Consulta fontes diversas para a investigación do seu traballo. 

 Selecciona informacións relevantes e organízaas de forma coherente. 

 Exprésase con claridade, coherencia e adecuación tanto nos traballos escritos como 
orais. 

 Cita adecuadamente as fontes. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

 Traballos de investigación sobre aspectos concretos que se presentarán en exposicións 
orais. 

 

LUB2.3.2. Explica oralmente ou por escrito os cambios significativos na concepción da 

literatura e dos xéneros literarios, en relación co conxunto de circunstancias históricas, 

sociais e culturais, e establecendo relacións entre a literatura e o resto das artes. 

 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Analiza os temas tratados na literatura ao longo do tempo comparando os textos de 
diferentes países e culturas, prestando especial atención ao aprendido en literatura 
española e literatura galega. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

 Lectura e análise de fragmentos e obras completas. 

 Debates. 

 

LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura 

como unha fonte de enriquecemento da propia personalidade e como un medio para 

profundar na comprensión do mundo interior e da sociedade. 

1º. Temporalización. 

Durante todo o curso. 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

 Mostra interese pola aprendizaxe a través da literatura. 

 Desfruta coa lectura e co que esta achega para o enriquecemento persoal. 

 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación. 
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 Debates. 

 

 

1.5.  MATERIAIS E RECURSOS 

- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

1.5.1. Recursos e materiais didácticos utilizados polo profesor: 

Programacións didáctica do departamento. 

Libros e guías do profesor da editorial SANTILLANA. 

Libros de texto de diferentes editoriais. 

Información accesible a través de internet, en páxinas de organismos oficiais, en 

páxinas comerciais, en diferentes foros de ensino, etc. 

Documentación persoal, coleccións de actividades e proxectos, etc. 

Libros de diferentes autores literarios e épocas. 

Material audiovisual. 

 

1.5.2. Recursos e materiais didácticos utilizados polos alumnos: 

 

O caderno da materia. 

Coleccións de apuntes, exercicios e actividades preparadas polos profesores. 

Libro de texto da Editorial SANTILLANA. 

Libros de lectura. Proporanse un listado variado de libros de lectura de carácter 

obrigatorio e outros de carácter voluntario que abarquen diferentes xéneros 

literarios e diferentes realidades. 

Selección de textos para realizar exercicios de ortografía, de distintos aspectos 

léxicos, de diferentes usos da lingua, de comprensión e estruturación de 

diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos literarios, comentarios 

de textos literarios. 

Os libros e publicacións da biblioteca do centro. 

Aula virtual: recursos didácticos en rede e multimedia. 

Guías de lectura. 

Diferentes noticias de xornais impresos e dixitais, espacios de TV e publicidade. 

 

1.6.. AVALIACIÓN 

 

 A avaliación será continua, formativa e integradora. No proceso de avaliación 

continua, cando o progreso dun alumno/a non sexa o adecuado, estableceremos medidas 
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de reforzo, que se adoptarán en canto se detecten dificultades, procurando así a mellora 

do proceso de aprendizaxe. 

Realizaranse ao longo do curso unha avaliación inicial, 3 avaliacións trimestrais-

ordinarias coas súas correspondentes cualificacións, coincidindo cos momentos fixados 

pola xefatura de estudos, habitualmente coincidindo coa fin de cada trimestre natural. 

Isto supoñerá a revisión e avaliación tamén do proceso de ensinoaprendizaxe e 

conseguintemente a elaboración de propostas de mellora. Por último, unha avaliación 

extraordinaria no mes de setembro. 

 

1.6.1.. AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nas primeiras semanas do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado, 

co fin de coñecer o seu nivel nas diferentes competencias clave. Polo tanto, esta 

avaliación inicial non consistirá nunha única proba, senón que será o resultado dun 

conxunto de tarefas conducentes a proporcionar unha visión ou máis completa posible 

das fortalezas e debilidades dos alumnos. 

Os criterios para a avaliación inicial do alumnado tomarán como referencia os 

obxectivos marcados para a mesma materia no final da ESO, salvo no caso de alumnado 

con necesidades educativas especiais que xa fose diagnosticado polo departamento de 

Orientación. Neste caso, o deseño das probas de avaliación inicial será consensuado con 

dito departamento. 

Como instrumentos de avaliación inicial poderán empregarse algúns dos 

seguintes: 

Proba escrita que combine exercicios de redacción, lectura comprensiva e 

interpretación de textos variados. 

Dinámicas de clase que impliquen a participación oral do alumnado e a súa 

interacción co profesor e cos compañeiros. 

Asignación dunha tarefa para casa, consistente por exemplo nun breve traballo de 

investigación ou comentario de texto. 

Actividade práctica na aula de lectura e expresión oral. 

Se os resultados desta avaliación inicial o aconsellan, poderán adoptarse 

algunhas das medidas que se detallan a continuación: 

 

A. Medidas colectivas: 

Programación de varias sesións de clase destinadas a reforzar debilidades 

detectadas nos alumnos. 

Elaboración de material didáctico para que os alumnos, en casa, poidan reforzar 

debilidades detectadas na avaliación inicial. 

Reorganización da temporalización prevista nesta programación, co fin de 

adecuala ás necesidades máis urxentes do alumnado. 

 

B. Medidas individuais: 
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Elaboración de material didáctico para que cada alumno, en casa, poida reforzar as 

competencias clave nas que ten acadado un nivel inferior ao dos compañeiros. 

Programar, a través de plataformas educativas ou aulas virtuais, sesións de reforzo, 

con actividades e outro material didáctico, aproveitando as posibilidades do 

teleensino para a realización de titorías a distancia. 

Organización dun número limitado de titorías nalgún recreo ao longo das 

primeiras semanas, orientadas en todo caso a dar pautas de traballo para corrixir 

as carencias detectadas. 

 

 

1.6.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1º BACHARELATO: LITERATURA UNIVERSAL 

 

LITERATURA UNIVERSAL   

Criterios de avaliación 

Bloque 1. Procesos e 
estratexias 

  

 B1.1. Ler, comprender, analizar e comentar obras breves, fragmentos ou obras completas significativas de distintas 
épocas, interpretando o seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así 
como sobre períodos e os/as autores/as significativos/as. 

 

 

 B1.2. Interpretar obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura universal nomeadamente significativas, 
relacionando a súa forma e o seu contido coas ideas estéticas dominantes do momento en que se escribiron, e coas 
transformacións artísticas e históricas producidas no resto das artes. 

 

 

 B1.3. Observar, recoñecer e valorar a evolución dalgúns temas e formas creados pola literatura e o seu valor 
permanente en diversas manifestacións artísticas da cultura universal. 

 

 

 B1.4. Analizar e comparar textos da literatura universal e das literaturas galega e española da mesma época, pondo 
de manifesto as influencias, as coincidencias e as diferenzas entre eles. 

 

Bloque 2. Os grandes 
períodos e movementos 
da literatura universal 

  

 B2.1. Ler, comprender e analizar obras breves, fragmentos ou obras completas, significativas de distintas épocas, 
interpretando o seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre 
períodos e autores/as significativos/as. 

 

 B2.2. Realizar traballos críticos sobre a lectura dunha obra significativa dunha época, interpretándoa en relación co 
seu contexto histórico e literario, obtendo a información bibliográfica necesaria e efectuando unha valoración persoal. 

 

 B2.3. Realizar exposicións orais ou escritas acerca dunha obra, un/unha autor/a ou unha época con axuda de  
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LITERATURA UNIVERSAL   

Criterios de avaliación 

medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da comunicación, expresando as propias opinións, seguindo 
un esquema preparado previamente, valorando as obras literarias como punto de encontro de ideas e sentimentos 
colectivos e como instrumentos para acrecentar o caudal da propia experiencia. 

 

 

 

1.6.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

P1- Observación sistemática 

 I1- Lista de control 

 I2- Rexistro anecdótico 

 I3- Diario de clase 

P2- Análise da produción do alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de calquera tipoloxía, literarios e non literarios (comentarios, narracións, descricións, 
argumentacións...) 

 I3- Producións orais (exposicións, presentacións, debates, recitais...) 

 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, dramatizacións... 

P3- Intercambios orais co alumnado 

 I1- Diálogo 

 I2- Entrevista 

 I3- Postas en común 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de exercicios 

 I6- Interpretación de datos e/ou imaxes 

 I7- Gravación en vídeo e análise posterior 

P5- Coavaliación e autoavaliación 

 I1 Rúbrica I (Debates) 

 I2 Rúbrica II (Exposición oral) 

 I3 Rúbrica III (Corrección de erros) 

 I4 Autoavaliación caderno de aula 

 

Estándares dos bloques de contidos PROCEDEMENTO/ Instrumento % na nota das 

avaliacións 

Bloque 1. Procesos e 

estratexias:  

1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 

1.3.2., 1.4.1. 

P2- Análise da produción do 
alumnado 

 I1- Caderno materia 

 I2- Textos escritos de 
calquera tipoloxía, literarios e non 
literarios (comentarios, narracións, 
descricións, argumentacións...) 

 I3- Producións orais 
(exposicións, presentacións, debates, 
recitais...) 

50% 
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 I4- Investigacións 

 I5- Xogos de simulación, 
dramatizacións... 

 

Bloque 2. Os grandes períodos 

e movementos da literatura 

universal :  

2.1.1., 2.2.1., 2.3.1, 2.3.2., 2.3.3. 

Inclúe os libros de lectura 

obrigatoria. 

P4- Probas específicas 

 I1- Obxectivas 

 I2- Abertas 

 I3- Traballo de tipoloxías 
textuais 

 I4- Exposición dun tema 

 I5- Resolución de 
exercicios 

 

50% 

 

 

Dous libros de lectura obrigatoria por trimestre. 

 

1º AVALIACIÓN: 

 Edipo Rey. Antígona de Sófocles (Ed. Vicens Vives). 

 Electra de Sófocles (Ed. Galaxia). 

 Comedia de la Olla. Anfitrión de Plauto (Ed. Vicens Vives). 

 Ilíada de Homero (Adaptación de Alessandro Baricco). 

 El Decamerón de Giovanni Boccaccio. 

 Cancionero de Francesco Petrarca.  

 https://catalinaluque.wordpress.com/2011/01/03/videos-sobre-la-
divina-comedia-de-dante/ 

2º Avaliación 

 Tartufo de Molière (Ed. Vicens Vives). 

 Romeo e Xulieta. O rei lear de William Shakespeare (Ed. Galaxia). 

 Frankenstein de Mary Shelley (Ed. Vicens Vives). 

 A dama das camelias de Alexandre Dumas (Ed. Toxosoutos). 

 Madame Bovary de Gustave Flaubert (Ed. Galaxia). 

 Orgullo e prexuizo de Jane Austen (Ed. Sotelo Blanco). 

 A curmá Bette de Honoré de Balzac (Ed. Toxosoutos). 

 Anna Karénina  de León Tolstói. 

 Jane Eyre de Charlotte Brontë. 

 Cumbres borrascosas de Emily Brontë. 
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3º Avaliación 

 
A profesora indicará un título do século XX e XXI para a realización dunha 

investigación individual e una exposición oral. 

 

 

1.7.- METODOLOXÍA 

A metodoloxía será activa e participativa, favorecendo o traballo cooperativo do 

alumnado así como os logros das competencias correspondentes. Desenvolveranse 

actividades variadas en que a aprendizaxe se leve a cabo a través de estratexias 

diferentes. Basearemos as actividades no traballo con textos, na investigación a través 

de diferentes fontes e no debate na aula.  

 

 

 

1.7.1.- MATERIAIS E RECURSOS 

Usarase fundamentalmente libros de lectura, recursos bibliográficos da biblioteca, 

antoloxías de textos preparados pola profesora e sala de computadores para traballos de 

investigación. 

 

 

1.7.2.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN 

E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

.- Criterios de avaliación. 

Ao final do curso preténdese que a alumna ou alumno alcance as seguintes habilidades: 

 

•Ler, comprender, analizar e comentar textos de distintas épocas, interpretando o seu 

contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, 

períodos e autores/as significativos/as, ideas estéticas dominantes da época a que 

pertencen. 

•Observar, recoñecer e valorar a evolución dalgúns temas e formas creados pola 

literatura e o seu valor permanente en diversas manifestacións artísticas da cultura 

universal. 

•Analizar e comparar textos da literatura universal e das literaturas galega e española da 

mesma época, pondo de manifesto as influencias, as coincidencias e as diferenzas entre 

eles. 

•Realizar traballos críticos sobre a lectura dunha obra significativa dunha época, 

interpretándoa en relación co seu contexto histórico e literario, obtendo a información 

bibliográfica necesaria e efectuando unha valoración persoal. 

•Realizar exposicións orais ou escritas acerca dunha obra, un/unha autor/a ou unha 

época con axuda de medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da 

comunicación, expresando as propias opinións, seguindo un esquema preparado 
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previamente, valorando as obras literarias como punto de encontro de ideas e 

sentimentos colectivos e como instrumentos para acrecentar o caudal da propia 

experiencia. 

 

-Criterios de cualificación.  

Obtense nas probas de control unha media de 9 a 10 se: 

-Os conceptos se integraron con fluidez. 

-Se realizaron todos os exercicios propostos e se resolveron de acordo ás normas 

estudadas. 

-Se dan actitudes positivas ( iniciativa, organización, ritmo de traballo, concentración, 

etc.). 

-Boa realización do traballo (orixinalidade, creatividade, limpeza, orde, estruturación, 

compresión e expresión escrita, ortografía, vocabulario, etc.). 

-Se cumpren os prazos no ritmo de traballo. 

-Se realizan achegas persoais na dinámica do grupo. 

 

Obtense nas probas de control media de 8-7 se: 

-Os conceptos se integraron. 

-Se realizaron a totalidade dos exercicios propostos e se resolveron con relativa 

corrección. 

-Existen actitudes “positivas” e se cumpren os prazos establecidos. 

 

Obtense nas probas de control media de 5-6 se: 

-Se resolven as propostas. 

-Se realizan os exercicios, aínda que sen se conseguir plenamente os resultados de 

acordo coas características obxectivas. 

-Se cumpren relativamente os prazos establecidos. 

-Se dan actitudes positivas na dinámica da clase. 

 

Obtense nas probas de control media por debaixo de 5 se: 

-Non se alcanzan os obxectivos mínimos. 

-Non se realizaron os exercicios propostos. 

-Non se cumpriron os prazos nin se mostran actitudes favorábeis. 

-Por faltas de ortografía. 

 

Ao final de cada trimestre pode contarse con moi diverso material avaliable e 

cualificable de acordo co tipo e número de actividades realizadas polo alumno/a. 

Dependendo do tipo de actividade, os criterios de cualificación varían relativamente de 

acordo cos aspectos que cada unha delas conleva.  

 

-Criterios de promoción. 

O alumno/a  que ao acabar o curso teña de nota media na materia entre 10-5 puntos 

promociona ao curso seguinte. Teranse en conta os criterios de cualificación do 

apartado anterior.  
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1.8.-  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

Usarase un cuestionario como o seguinte para avaliar o proceso de ensino e a práctica 

docente: 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 Propostas de 

mellora 

Ao principio do curso fíxose algún tipo de actividade para 

coñecer a composición da clase. 

     

Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase e 

crear grupos.  

     

Dáselle a cada alumna ou alumno a información que 

necesita. 

     

Créanse actividades de diferentes niveis.      

Adáptanse as actividades ao alumnado que se afasta da 

media tanto por arriba como por abaixo. 

     

PROGRAMACIÓN DE AULA   

Tense en conta a programación á hora de planificar as 

clases. 

     

Recóllense e arguméntanse as modificacións respecto á 

programación do curso. 

     

Déixase claro ao alumnado que se vai facer en cada 

unidade de traballo e como vai ser avaliada. 

     

ACTIVIDADES NA AULA       

Propóñense agrupamentos diferentes (individuais, 

parellas, pequeno grupo, gran grupo...) 

     

Deséñanse actividades variadas (lectura, análise, 

investigación, creación, debate...) 

     

Propóñense actividades que promoven a autonomía na 

aprendizaxe. 

     

Utilízanse ferramentas diversas (libros de consulta, libros 

de lectura, TIC...) 

     

Pásase a maior parte do tempo da clase con explicacións 

teóricas. 

     

Pásase a maior parte do tempo da clase pedindo a 

atención do alumnado. 

     

Dedícase a maior parte do tempo a promover que o 

alumnado faga actividades diversas. 

     

AVALIACIÓN   

O alumnado está sempre informado de como será a 

avaliación antes de comezar cada traballo, proxecto ou 

unidade nova. 

     

Utilízanse diferentes tipos de probas para avaliar 

(exposicións, exames, traballos, debates...) 

     

Prográmanse plans de recuperación para aquelas alumnas 

ou alumnos que non alcanzan os obxectivos mínimos. 

     

A avaliación está baseada nas competencias clave.       
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1.9.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Antes de nada, é necesario distinguir claramente os contidos que sexan básicos dos que 

se consideren complementarios, entendendo por básico un contido que resulte 

imprescindible para aprendizaxes posteriores e/ou que contribúa ao desenvolvemento 

das capacidades básicas: compresión verbal, razoamento lóxico, procura  e selección de 

información e avaliación crítica da mesma. Estes contidos mínimos deberán ser postos 

en común co profesorado de apoio naqueles casos que participen no proceso de 

aprendizaxe. 

Favorecer o tratamento da diversidade supón posibilitar múltiples estratexias, ligadas 

tanto ao método de ensino coma á organización interna do grupo-aula: 

• Actividades de aprendizaxe e que presenten distintos grados de 

dificultade. 

• Materiais didácticos diversos. 

• Distintas formas de agrupamento de alumnos/as combinado o traballo 

individual co traballo en pequenos grupos co traballo en gran grupo. 

Á hora de avaliar teremos presente que non podemos pretender que todo o alumnado 

adquira os mesmos niveis de aprendizaxe sobre a totalidade dos contidos traballados.  

 

 

1.10.- ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

A materia de literatura é un espazo privilexiado para tratar todos os temas que son de 

interese para unha formación plena da persoa. De forma non só transversal, posto que os 

textos propostos (tanto fragmentos como obras completas) tratan de forma directa todos 

os temas importantes na formación do ser humano. Así, reflexionaremos a través dos 

textos sobre as diferentes formas de organizarse en sociedade, os prexuízos que 

predominan en cada momento histórico e cada cultura, o respecto aos dereitos humanos, 

a diversa conformación das sociedades en canto a raza, crenzas, xénero, tendencia 

sexual..., as inxustizas e as loitas contra elas, os valores éticos e morais que dependen da 

norma social, etc. 

 

1.11.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Na medida das nosas posibilidades participaremos das diferentes actividades que se 

propoñan no centro. Ademais, faremos algunha saída ao teatro. 

 

 

1.12.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DE PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.  

Ao longo do curso, e tendo como referencia a avaliación da aprendizaxe do alumnado e 

a avaliación da práctica docente poderase propor melloras na programación didáctica. 

Esta revisión farase ao final de cada trimestre, avaliando se os obxectivos que nos 

propuxemos foron acadados e se, de non ser así, iso se debe a unha mala planificación 

da materia.  
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