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Introdución 

Esta programación didáctica divídese en dúas partes:

• Bloque A: Cursos 2º e 4º da ESO e 2º de bacharelato, que seguen baixo
a lexislación da LOE, polo que o texto guía é moi similar ao do pasado
curso.

• Boque B: Cursos 1º e 3º da ESO e 1º de bacharelato, que se incorporan
ao novo marco xurídico da LOMCE.

              

Composición do Departamento de Lingua galega e literatura  

Dona María Teresa Vilar Álvarez, profesora de Lingua galega e literatura,
imparte esta materia nun grupo de primeiro curso de educación  secundaria (4
horas), nos dous  3º ESO (6 horas) e nos dous grupos de 4º  ESO (6 horas) .
Total de horas de docencia: 16.

        Don Xavier Castro Rodríguez, profesor de Lingua galega e literatura, é
actualmente director do centro. Non imparte ningunha hora de clase. 

        Dona Eva Méndez Lombardía, profesora de Lingua galega e literatura,
imparte esta materia en dous grupos de 1º ESO (8 horas), noutro grupo de 2º
ESO (3 horas) e nos tres grupos de primeiro de bacharelato (9 horas). Total de
horas de docencia: 20

Dona Olga Amigo Devesa,  xefa do departamento  de Lingua galega e
literatura, imparte a materia nun grupo de segundo de educación secundaria (3
horas), o reforzo da Competencia en comunicación lingüística nos dous grupos
de 2º ESO (4 horas) e Lingua e literatura galegas nos tres grupos de segundo
curso de bacharelato (9 horas)   así  como  o  reforzo  en  Competencia  en
comunicación lingüística ao alumnado de 2º BAC. que ten a materia pendente
do  curso  anterior  ou  presenta  problemas  importantes de  comprensión  e
expresión. Esta atención prestarase a través dunha aula virtual e sen ningún
tipo de recoñecemento no horario lectivo. Total de horas de docencia: 16

Ademais  da  docencia  directa,  coordina  o  programa  de  innovación
educativa  Aliménta-Te ben,  dentro  do  Plan  Proxecta,  que  este  curso  se
solicitará nas modalidades de  “Froita na escola”, “Ponlle as pilas ao teu bocata
(conservas do mar)” e “O sabor da aventura está no mar”.
É un proxecto interdisciplinar de intervención sobre todo o alumnado da ESO e
os  departamentos  didácticos  de  Tecnoloxía,  Ciencias  da  natureza,  Inglés,
Francés, Matemáticas e Lingua galega.
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BLOQUE A

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

LOE
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1.  SEGUNDO CURSO DE ESO.

1. 1.  OBXECTIVOS  (DOG do 13 de xullo de 2007).

1.  Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade
social, cultural e académica.
2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos
distintos contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o
diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais.
3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos
distintos contextos da actividade social, laboral e cultural.
4. Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e
analizar información e mais para redactar ou expoñer textos propios do ámbito
académico.
5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de
comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar
informacións de diversos tipos e opinións diferentes.
6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de
uso lingüístico para comprender textos orais e escritos e mais para escribir e
falar con adecuación, coherencia e corrección.
7. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua
galega, afirmándoa como propia de Galicia, así como as que hoxe condicionan o
seu uso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen
obstáculos para a súa utilización en calquera contexto e situación.
8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español,
de Europa e do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representa e
entender as situacións que provoca o contacto de linguas.
9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que
supoñen xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.
10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer,
de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo.
11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as
convencións de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os
recursos estilísticos.
12. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un
xeito de simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos
histórico-culturais.

1. 1. 1.  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS
BÁSICAS.

Atendemos ás competencias seguintes:

- Competencia en comunicación lingüística
- Tratamento da información e competencia dixital
- Competencia social e cidadá
- Competencia cultural e artística
- Competencia para aprender a aprender
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- Autonomía e iniciativa persoal
Mais  atenderemos sobre todo á competencia en comunicación

lingüística que se refire á utilización da linguaxe como instrumento de
comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da
realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e
autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta.

- Os coñecementos, destrezas e actitudes propios desta competencia permiten
expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como dialogar,
formarse un xuízo crítico e ético, xerar ideas, estruturar o coñecemento, dar
coherencia e cohesión ao discurso e ás propias accións e tarefas, adoptar
decisións e gozar  escoitando, lendo ou expresándose de forma oral e escrita,
todo o cal contribúe, ademais, ao desenvolvemento da autoestima e da
autoconfianza.

- Comunicarse e conversar son accións que supoñen habilidades para
establecer vínculos e relacións construtivas cos demais e co contorno, así como
achegarse a novas culturas, que adquiren consideración e respecto na medida
en que se coñecen. Por iso, a competencia de comunicación lingüística está
presente na capacidade efectiva de convivir e de resolver conflitos.

- A lingua, como ferramenta de comprensión e representación da realidade,
debe ser instrumento para a igualdade; para a construción de relacións, en
termos de igualdade, entre mulleres e homes; para a eliminación de
estereotipos e expresións machistas ou xenófobas. A comunicación será o eixe
da resolución pacífica de conflitos na comunidade escolar.

- Escoitar, expoñer e dialogar implica ser consciente dos principais tipos de
interacción verbal, ser progresivamente competente na expresión e
comprensión das mensaxes orais que se intercambian en situacións
comunicativas diversas e adaptar a comunicación ao contexto. Supón tamén a
utilización activa e efectiva de códigos e habilidades lingüísticas e non
lingüísticas e das regras propias do intercambio comunicativo en diferentes
situacións, para producir textos orais adecuados a cada situación de
comunicación.

- Ler e escribir son accións que supoñen e reforzan as habilidades que permiten
buscar, recompilar e procesar información, e ser competente á hora de
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de textos con intencións
comunicativas ou creativas diversas. A lectura facilita a interpretación e
comprensión do código que permite facer uso da lingua escrita e é, ademais,
fonte de pracer, de descubrimento doutros contornos, idiomas e culturas, de
fantasía e de saber, todo o cal contribúe pola súa vez a conservar e mellorar a
competencia comunicativa.

- A habilidade para seleccionar e aplicar determinados propósitos ou obxectivos
ás accións propias da comunicación lingüística (o diálogo, a lectura, a escritura,
etc.) está vinculada a algúns trazos fundamentais desta competencia, como as
habilidades para representarse mentalmente, interpretar e comprender a
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realidade, e organizar e autorregular o coñecemento e a acción dotándoos de
coherencia.

- Comprender e saber comunicar son saberes prácticos que se deben apoiar no
coñecemento reflexivo sobre o funcionamento da lingua e as súas normas de
uso, e implican a capacidade de tomar a lingua como obxecto de observación e
de análise. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes á
situación comunicativa en diferentes contextos sociais e culturais implica o
coñecemento e a aplicación efectiva das regras de funcionamento do sistema
da lingua e das estratexias necesarias para interactuar lingüisticamente dun
xeito adecuado.

- Ter conciencia das convencións sociais, dos valores e aspectos culturais e da
versatilidade da lingua en función do contexto e da intención comunicativa.
Implica a capacidade empática de poñerse no lugar doutras persoas; de ler, de
escoitar, de analizar e de ter en conta opinións distintas á propia con
sensibilidade e espírito crítico; de expresar adecuadamente -en fondo e forma-
as propias ideas e emocións, e de aceptar e realizar críticas con espírito
construtivo.

1. 2. CONTIDOS. SECUENCIACIÓN (DOG do 13 de xullo de 2007)

Bloque     1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Comprensión de textos.

* Comprensión de novas de actualidade e de informacións de crónicas e de
reportaxes procedentes dos medios de comunicación audiovisual.
* Comprensión de textos orais utilizados no ámbito académico, como
presentación de tarefas e de instrucións para a súa realización ou breves
exposicións orais de temáticas variadas.
* Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de interese, de
cooperación e de respecto ante as intervencións orais de quen fala diante de
nós, sobre todo en exposicións do profesorado ou do alumnado e mais no
traballo colaborativo.
* Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes dos medios de comunicación,
con especial atención aos programas de carácter informativo e, xa que logo, ás
noticias, reportaxes e crónicas que conteñen. Recoñecemento dos usos
lingüísticos discriminatorios máis evidentes, análise dos prexuízos que os
sustentan e procura de alternativas.
* Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

Produción de textos.

* Exposición planificada, clara e ordenada, coa axuda das TIC, de informacións
de actualidade que interesen ao alumnado tomadas dos medios de
comunicación, poñendo de relevo as diferenzas no modo de presentar os feitos
dos distintos medios.
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* Participación activa en situacións propias do ámbito académico (achega de
propostas e de información, intercambio de opinións, exposición de informes
sobre as tarefas realizadas...).
* Coherencia entre comunicación verbal e non verbal na produción dos
discursos e presentacións orais.
* Participación en situacións de comunicación reais ou simuladas propias da
vida cotiá do alumnado adoptando o rexistro adecuado a elas.
* Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións
orais respectuosas con quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións
de aprendizaxe compartida. Desenvolvemento de habilidades de comunicación
asertiva (por exemplo, aplicadas á solicitude de cambios).
* Interese por producir enunciados correctos e non interferidos desde o punto
de vista fonético, fuxindo dos prexuízos que adoitan relacionarse con
determinados modelos de lingua oral.

Bloque     2. Comunicación escrita. Ler e escribir.

Comprensión de textos.

* Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en
ámbitos próximos á experiencia do alumnado, como diarios ou cartas persoais e
solicitudes.
* Comprensión e análise de textos dos medios de comunicación, sobre todo de
noticias, reportaxes e crónicas, atendendo ao lugar que ocupan na estrutura do
xornal dixital e aos elementos paratextuais.
* Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos
de carácter instrutivo e expositivo (incluídas webs educativas e informacións de
dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes).
* Detección do tema e dos subtemas de narracións e aplicación a elas de
técnicas de análise do contido de textos escritos: subliñado das ideas principais,
elaboración de esquemas que as estruturen visualmente e resumo.
* Utilización progresivamente autónoma da biblioteca e das TIC como fonte de
información e de modelos para a composición escrita.
* Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de
discriminación, con especial atención ás procedentes das noticias, reportaxes e
crónicas dos medios de comunicación. Recoñecemento dos usos lingüísticos
discriminatorios máis evidentes, análise dos prexuízos que os sustentan e
procura de alternativas.
* Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo correctos, incidindo
especialmente na adecuación aos patróns fonéticos do galego e na atención
aos signos de puntuación.

Produción de textos.

* Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en
ámbitos próximos á experiencia do alumnado, como diarios e cartas persoais ou
solicitudes.
* Composición de textos propios dos medios de comunicación en soporte papel
ou dixital; por exemplo noticias, crónicas e reportaxes.
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* Composición, en soporte papel e dixital, de textos propios do ámbito
académico (esquemas, resumos, exposicións e explicacións sinxelas, informes
de tarefas e aprendizaxes efectuadas).
* Composición de textos narrativos e descritivos.
* Planificación, revisión e boa presentación dos textos escritos, con respecto
polas normas gramaticais e ortográficas e mais con adecuación á temática, fins,
destinatarios... de cada escrito.
* Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos,
aproveitando as posibilidades dos procesadores de textos, correctores
ortográficos, etc.

Bloque     3. Funcionamento da lingua.

* Revisión da adecuación de textos alleos e propios, con especial atención ao
tratamento dos interlocutores e ás fórmulas de cortesía.
* Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis
comúns, en particular os espaciais e os de oposición e contraste, e mais dos
mecanismos de cohesión textual como a deíxe espacial e temporal, a relación
entre os tempos verbais, as relacións de contraste -antonimia- e a referencia
interna de tipo léxico, sobre todo a sinonimia e a elipse.
* Indución, a partir de usos contextualizados, da estrutura das palabras flexivas,
especialmente substantivo e verbo, e recoñecemento dos seus aspectos
morfolóxicos máis precisos para a mellora da comprensión e produción textuais.
* Distinción reflexiva entre os distintos elementos sintácticos no nivel da frase
para a mellora das estruturas na construción e revisión de textos.
* Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos
textos traballados na aula.
* Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como das
normas ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais.
* Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do
galego onde poidan producirse interferencias (apertura das vogais de grao
medio, n velar,  entoación...), exposición a modelos positivos e práctica,
especialmente durante as exposicións planificadas.
* Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como
parte do proceso de aprendizaxe.
* Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os
dicionarios e as obras de consulta, especialmente sobre flexión, relacións
semánticas e normativa.

Bloque     4. Lingua e sociedade.

* Coñecemento xeral da situación das linguas minorizadas e das internacionais,
con manexo e interpretación de mapas, táboas, textos e información dos
medios e tecnoloxías da comunicación, valorando positivamente o
plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.
* Comprensión da situación sociolingüística galega en canto a usos e actitudes
xerais, realizando pequenos traballos que permitan recoñecer e analizar
prexuízos lingüísticos.
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* Coñecemento da nosa lexislación esencial en materia lingüística, a toponimia
e a antroponimia.
* Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal
e colectivo do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo.
* Observación das principais diferenzas, preferentemente en textos orais, entre
as variedades xeográficas da lingua galega.

Bloque     5. Educación literaria.

* Selección guiada e lectura progresivamente autónoma de obras adecuadas á
idade que estimulen o hábito e pracer lector ao tempo que amplían o
coñecemento do mundo.
* Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de poemas recitados ou
cantados, captando o valor funcional dos recursos estilísticos máis relevantes
nos diferentes niveis.
* Lectura expresiva e comprensiva e mais audición de textos narrativos breves,
contrastando os elementos estruturais e formais: distintas voces, perspectivas
temporais, etc.
* Lectura dramatizada e comprensiva e mais visionamento de pezas teatrais,
recoñecendo os compoñentes e procedementos que caracterizan os
subxéneros.
* Comparación entre textos pertencentes aos subxéneros literarios.
* Creación de textos de intención literaria partindo dos trazos formais dos
traballados na aula e das posibilidades lúdico-estéticas da lingua.
* Análise doutras linguaxes estéticas: a canción.
* Aproveitamento guiado dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas,
incluídas as virtuais.

SECUENCIACIÓN: Tres unidades do libro de texto por avaliación.

1. 3.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  (DOG do 13 de xullo de 2007).

1. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos
relevantes de diferentes textos orais dos medios de comunicación e do ámbito
escolar, así como seguir instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con
progresiva autonomía.
Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado comprende textos orais
procedentes dos programas de carácter informativo dos medios de
comunicación (reportaxes, crónicas...) e é capaz de obter deles e seleccionar
os datos relevantes. Tamén se pretende comprobar se é quen de recoller en
esquemas e resumos o contido máis significativo de presentacións e
exposicións orais sinxelas feitas na aula. E, finalmente, se se seguen normas e
instrucións recibidas oralmente.

2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos
relevantes de diferentes textos escritos dos ámbitos social e académico, así
como seguir instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva
autonomía.
Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado comprende textos
propios da vida cotiá como diarios ou cartas persoais; dos medios de

Programación Didáctica do Departamento de Lingua galega e literatura. 
IES Virxe do Mar (Noia) Curso 2015-2016                                                                                              10



        

comunicación, como noticias, reportaxes, crónicas... e do ámbito académico,
como entradas de enciclopedias e de dicionarios, webs educativas, etc.

3. Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de informacións de
actualidade poñendo de relevo as diferenzas no modo de presentar uns
mesmos feitos de diferentes medios, así como participar de forma construtiva
en diversas interaccións comunicativas (simulacións, traballos colaborativos...)
respectando as regras que as rexen. Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo
de texto e situación.

Con este criterio preténdese comprobar cal é a capacidade do alumnado para
expoñer oralmente informacións de actualidade e breves informes de tema
académico seguindo un guión previamente elaborado e axudándose
eficazmente dos medios audiovisuais e das TIC. Preténdese tamén que sirva
para valorar a calidade das súas interaccións orais, tanto cando fala como
cando escoita. Valoraranse habilidades lingüísticas e actitudes: a corrección, o
respecto aos valores democráticos e ás regras sociocomunicativas (con
especial atención ás formas de tratamento e ás fórmulas de cortesía), a
actitude dialogante e atenta ás expresións ou opinións das outras persoas, a
pertinencia e elaboración das intervencións (adecuación ao contexto e
expresividade) e a manifestación de ideas propias.

4. Escribir -a partir de modelos aos que incorporar as propias achegas- textos
propios dos medios de comunicación e dos ámbitos social e académico.
Planificar e revisar os ditos textos con progresiva autonomía aplicándolles
normas de coherencia, de cohesión, de corrección e de precisión léxica.

Este criterio permitiralle ao alumnado demostrar é quen de redactar contos,
diarios persoais, cartas, solicitudes, crónicas e reportaxes, resumos ou
exposicións académicas sinxelas... previamente planificados mediante
esquemas que reflictan as ideas que se queren expresar. Tamén permitirá
comprobar se se coida a presentación e se se revisan as propias producións,
aproveitando para todo isto os propios coñecementos e as posibilidades que
ofrecen procesadores de textos, correctores ortográficos ou dicionarios e
glosarios en diversos soportes.

5. Consultar de maneira progresivamente autónoma textos en diferentes
soportes co fin de seleccionar a información relevante e incorporala ás propias
producións, especialmente a traballos do ámbito académico adecuados ao
nivel.

Este criterio permite avaliar a capacidade de usar con efectividade recursos
variados suxeridos polo profesorado e outros descubertos polo propio
alumnado para seleccionar información e incorporala a sinxelos traballos de
aula.

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para
resolver problemas de comprensión e para compoñer e revisar de xeito
progresivamente autónomo os propios textos.
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Con este criterio procúrase comprobar como se usa a reflexión sobre a lingua e
as normas de uso para a mellora da comprensión e mais da composición e
revisión textuais. Avalíase, sobre todo, a aprehensión do funcionamento dos
mecanismos de cohesión (como a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e
os conectores), da adecuación e da gramaticalidade e a súa incorporación ás
propias producións, recoñecendo os erros e considerándoos parte do proceso
de aprendizaxe.

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos
da lingua e coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica.

Este criterio permitirá saber se se inducen e asimilan as formas e as regras
lingüísticas a través dos usos contextualizados e se se coñece e se usa de
forma adecuada a terminoloxía necesaria para seguir as explicacións e as
actividades sobre a lingua que se realizan na aula. Avaliarase tamén a
progresiva autonomía na obtención de todo tipo de información lingüística en
dicionarios e outras obras de consulta.

8. Observar os condicionamentos actuais da valoración e uso social da lingua
galega e utilizala con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos
comunicativos.

Con este criterio avaliarase a comprensión, a través dun achegamento activo,
do noso contexto sociolingüístico a respecto de usos e actitudes, considerando
a valoración das actuacións normalizadoras, a reflexión diante dos prexuízos e
a adopción de actitudes positivas cara ao uso normalizado da lingua.

9. Recoñecer e comprender a diversidade lingüística do mundo actual.

Este criterio permite avaliar o recoñecemento da diversidade lingüística e
cultural e a comprensión das principais situacións sociolingüísticas.

10. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer
unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando
o seu sentido coa propia experiencia e valorando o uso dos elementos do
xénero, o punto de vista e o emprego da linguaxe.

Este criterio está dirixido a avaliar a competencia lectora no ámbito literario a
través da lectura persoal de obras completas axeitadas á idade. Considerarase
a elaboración dunha opinión propia fundamentada, atendendo á potencialidade
dos trazos temático-formais para ampliar o coñecemento do mundo que cada
quen posúe.

11. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou
fragmentos, atendendo especialmente aos trazos dos subxéneros e á
funcionalidade dos recursos retóricos.

Con este criterio avalíase a comprensión e valoración de textos representativos
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do sistema literario a partir dos comentarios realizados na aula. Porase especial
atención na identificación das características dos distintos subxéneros e na
captación do valor funcional dos recursos retóricos.

12. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética
tomando como modelo os lidos e comprendendo os recursos que se
empregarán.

1. 3. 1. Mínimos Esixibles

1. Saber sintetizar oralmente e por escrito o sentido global de diversos tipos
de textos, orais ou escritos, diferenciando as ideas principais das
secundarias.

2. Recoñecer analiticamente as estruturas gramaticais ( morfolóxicas,
sintácticas , léxicas e semánticas) no grao esixible neste nivel 

3. Elaborar diferentes tipos de textos escritos: expositivos, narrativos,
descritivos, etc.

4. Coidar a orde, claridade e presentación dos escritos. Tamén integrar as
normas ortográficas, morfosintácticas e léxicas.

5. Producir textos orais e escritos relacionados cos distintos medios de
comunicación.

6. Saber utilizar o vocabulario que conforma os campos léxicos adecuados á
súa idade.

7. Utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos diferentes contextos
comunicativos.

8. Analizar e comentar textos (ou fragmentos de textos) literarios
pertencentes ós distintos xéneros.

9. Identificar aqueles autores e aquelas obras máis relevantes da literatura
galega.

10.Coñecer os conceptos básicos da historia da lingua e da realidade
sociolingüística.

11. De acordo co nivel do curso, analizar sintacticamente frases e estruturas
simples.

12.Comentar por escrito os libros de lectura obrigatoria e optativa.
13.Partindo das propias ideas e experiencias, tomando como modelo as

obras lidas ou traballadas na clase, producir textos de intención literaria.

1. 3. 2 Criterios de cualificación.
1.- Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito, da forma máis axeitada á
situación comunicativa.
2.- Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito para elaborar todo tipo de
producións (descricións, narracións, diálogos, etc.) atendendo ás súas
diferentes estruturas formais.
3.- Utilizar a lingua galega para elaborar información, respectando as
convencións ortográficas, a partir dos medios de comunicación tradicionais e
das novas tecnoloxías.
4.- Integrar os vínculos que se establecen entre a persoa, o territorio, a
cultura e a lingua.
5.- Identificar os fenómenos de contacto da lingua galega con outras linguas.
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6.- Integrar os elementos formais e os mecanismos da lingua nas propias
producións, atendendo á adecuación das estruturas morfolóxicas e
sintácticas.
7.- Integrar informacións escritas procedentes de textos diversos referidos a
un mesmo tema, coa finalidade de elaborar un texto de síntese que reflicta
as informacións e os puntos de vista principais, así como as propias
opinións.
8.- Elaborar un resumo dunha exposición ou debate oral sobre un tema
determinado.
9.- Debater sobre un tema, após a busca e selección de información,
establecendo unha liña argumentativa propia e respectando as regras
sociocomunicativas e pragmáticas que rexen o debate.
10.- Identificar o xénero ó que pertence unha obra literaria, recoñecer os
seus elementos estruturais e os recursos estilísticos básicos e emitir unha
opinión valorativa sobre ela.
11.- Producir textos escritos de diferente tipoloxía (narrativa, descritiva,
expositiva, argumentativa, etc.), prestando atención á situación comunicativa
e ós criterios de corrección establecidos.

1. 3. 3. Criterios de promoción.

Promocionará todo o alumnado que acade unha nota mínima de 5
puntos na avaliación ordinaria de xuño ou na extraordinaria de setembro.

1. 4.  METODOLOXÍA DIDÁCTICA.

Os principios metodolóxicos que fundamentan e animan o proceso de
ensinanza-aprendizaxe na área de Lingua Galega e Literatura son os seguintes:

1. O ensino-aprendizaxe da lingua é comunicación. Se este principio é válido
para a educación en xeral, éo moito máis nunha área que ten como fin último
o desenvolvemento da comprensión e a produción de textos.

2. O ensino da lingua implica a exercitación dos procesos cognitivos
complexos: comprensión e produción. Ao seren inseparables estes procesos
da comunicación oral e escrita, a metodoloxía para a área propicia e necesita
da realización de actividades moi vencelladas ao cognitivo: busca da idea
central, xerarquización de ideas, organización lóxica do discurso, etc.

3. O ensino da lingua implica a extensión do concepto de competencia
lingüística á pragmática. A área debe proporcionar coñecementos sobre a
propia lingua, pero tamén a capacidade para intervir no discurso e actuar con
coñecemento das convencións pragmáticas.

4. O ensino da lingua debe fomentar a creatividade. Existe unha estreita
relación entre o cultivo da imaxinación e a creatividade e a aprendizaxe da
Lingua e a Literatura. A resolución dos problemas que presenta a
comunicación esixe estratexias de creatividade. Por outro lado, a literatura
como expresión artística é un exercicio permanente de creatividade e de
comprensión dos seus mecanismos.
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5. O ensino da lingua debe adecuarse ó suxeito da aprendizaxe. A metodoloxía
debe axustarse ó desenvolvemento socio-afectivo, persoal e cognitivo do
alumnado. Así, hanse de ter en conta os coñecementos e as destrezas que é
capaz de adquirir conforme á súa idade e á proximidade e interese temático
dos contidos co que han de exercitar as destrezas comunicativas.

6. O ensino da lingua debe fomentar o hábito de ler e o goce como lector. O
coñecemento, dominio e adquisición da lingua atopa na lectura un dos seus
mellores instrumentos. Así é necesario animar e predispoñer o alumnado cara
á lectura, adestrándoo na técnica lectora, e sobre todo transmitíndolle o gusto
polo acto de ler. Tanto os textos que integran os materiais didácticos como o
ensino da literatura deben dirixir os seus esforzos a tal fin.

7. O ensino da lingua require a reflexión sobre a lingua. O dominio das
destrezas básicas atopa na reflexión sobre a lingua un instrumento clave para
a súa aprendizaxe e consolidación, ao mesmo tempo que permite o
coñecemento dunha importante disciplina científica. A metodoloxía considera
e prioriza esa reflexión co obxecto de facilitar e consolidar as destrezas
básicas.

1. 5.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
   

Tal e como establece a lexislación vixente realizarase unha proba de
preavaliación no mes de outubro  coa finalidade de detectar as posibles
carencias nos diversos ámbitos. A nota desta proba non será tida en conta na
avaliación xeral do alumnado.

b.e.a) Ordinaria. 

-Realizarase, polo menos, unha proba escrita por cada avaliación. (ata 7
puntos).-Farase tamén unha proba das lecturas por  trimestre  que será
valorada cun máximo de 2 puntos (1 punto a lectura obrigatoria e outro a
elixida entre as propostas pola profesora).
-Avaliarase a expresión oral a través de exposicións orais planificadas e
intervencións na aula (1 punto) 

1. 5. 2 Extraordinaria: para o alumnado que perdese o dereito á avaliación
continua.
 

O alumnado que perdese a posibilidade de que lle sexa aplicado o
dereito de avaliación continua deberá realizar unha proba escrita final na que lle
serán esixidos os contidos mínimos desta programación. Para poder
promocionar, deberase obter unha nota mínima de 5 puntos.

1. 5. 3. Sistema de cualificación.

O 70% da nota de cada avaliación será a correspondente á cualificación
das probas escritas  relativas  ás  subcompetencias  comprensión  escrita  e
expresión escrita. O 20% procederá das probas das lecturas propostas (unha
obrigatoria e unha elixida polo alumnado entre as propostas pola  profesora). 
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O  10% restante corresponderase coas subcompetencias orais nun
rexistro formal (exposición oral  planificada de traballos propostos e
intervencións na aula).

En cada unha das probas escritas  constará o valor das cuestións
propostas.

          No caso de que o alumno non supere a materia na convocatoria ordinaria
de xuño, o Departamento proporá unha proba igual para todos os grupos do
mesmo curso na convocatoria extraordinaria  de setembro. Para promocionar, o
alumnado deberá acadar unha nota igual ou superior a 5 puntos.

1. 5. 4. Programa de recuperación.

1. 5. 4. 1  Da propia materia durante o curso.

Dado que o procedemento de avaliación dos coñecementos é continuo e
formativo, o alumnado que supere unha avaliación recupera automaticamente a
anterior.

1. 5. 4. 2  Da materia pendente doutros cursos.

Os contidos esixibles serán os mínimos esixidos para este nivel (vid. 1.3.1) 

o alumnado que realice satisfactoriamente as tarefas encomendadas pola
profesora e aprobe as avaliacións do curso no que está matriculado, aproba a
materia pendente cunha cualificación de 5 puntos. Se desexa subir esa nota, debe
acudir ao exame correspondente destinado ao alumnado coa materia pendente
pero unha cualificación negativa nese exame en ningún caso provocará o suspenso
dese alumno ou alumna.

O alumnado que non realice as tarefas referenciadas no parágrafo anterior, deberá
acudir 

ás probas convocadas especificamente para o alumnado coa materia pendente. Nesas
probas será examinado dos contidos mínimos dese curso e superará o exame se acada
unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.

1. 6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.

• Libro de  texto: Lingua  e Literatura 2 ESO    Ed. Rodeira
• Blog de aula: larapeta.blogaliza.org.
• Aula virtual de Lingua: Aula virtual   
• Wiki Plan Proxecta: Larapetecible   
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1. 7. TEMAS TRANSVERSAIS

O presente documento mostra integradas as ensinanzas transversais nos
obxectivos, nos diferentes bloques de contido e nos criterios de avaliación. A
área de Lingua galega e literatura concretará a súa relación coas ensinanzas
transversais nas propostas de aula.

Podemos amosar a vinculación coa educación moral, cívica, para a paz e
para a igualdade de oportunidades entre sexos por medio do fomento ao
desenvolvemento de actitudes como:

-Valoración positiva da realidade plurilingüe e pluricultural de España.
-Sensibilidade cara á calidade dos textos propios e alleos como medio

para asegurar unha comunicación fluída e clara. 
- Respecto polas normas básicas da lingua. 
-Valoración da lingua como produto e proceso sociocultural e como

vehículo de transmisión e creación cultural.
-Valoración crítica das mensaxes que transmiten os medios de

comunicación social e a publicidade, mostrando especial sensibilidade cara ós
que supoñen unha discriminación social, sexual, racial, etc. 

-Valoración crítica dos prexuízos sexistas e recuperación e integración do
patrimonio literario das mulleres.

Tamén a educación para o consumo cobra importancia subliñando
actuacións vinculadas a contidos do seguinte tipo:

-  Interpretar,  comprender  e  distinguir  mensaxes  propagandísticas  e
publicitarias. 

- Reflexionar sobre as mensaxes transmitidas a través de calquera medio
de comunicación, tanto verbal coma non-verbal. 

-  Adoptar  unha  actitude  crítica  cara  ás  mensaxes  que  promoven  o
consumismo. 

A educación en valores na materia de Lingua Galega e Literatura: 
A ensinanza de Lingua Galega e Literatura debe potenciar  actitudes e

hábitos de traballo que axuden o alumno a entender e a apreciar o propósito
desta materia. Cómpre que adquiran confianza na súa habilidade para abordala
satisfactoriamente  e  desenvolverse  noutras  dimensións  humanas:  autonomía
persoal, relación interpersoal etc. 

Algúns valores importantes na materia de Lingua Galega e Literatura
son:

- Hábito de respectar as normas gramaticais e ortográficas na produción
de textos  descritivos,  expositivos  e instrutivos  relacionados coas materias  do
currículo de acordo coa estrutura textual.

- Hábito de valoración da riqueza que achega a diversidade lingüística e
atención á situación sociolingüística.

- Utilización das novas tecnoloxías para a produción, manipulación de
textos e tratamento da información.

- Interese polo uso das bibliotecas e respecto polas normas que rexen a
súa utilización.

- Desenvolvemento de gustos persoais na elección das lecturas.
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- Iniciativa e voluntariedade pola lectura de textos literarios de diferentes
épocas e autores.

- Actitude de busca de canles comunicativas creativas e persoais.
- Sensibilidade estética ante as producións literarias propias e alleas,

valorando os elementos creativos e innovadores destas.

1 .8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Resulta imposible nestes momentos especificar que actividades se van
realizar neste curso. Impídeno os imponderables que poidan xurdir: Necesidades
pedagóxicas,  dispoñibilidade  de  horarios,  de  profesores  acompañantes,  de
medios de transporte,  da oferta de actos culturais.....No momento en que se
poida realizar algún tipo de previsión comunicarémolo á Vicedirección do centro
para a súa debida autorización.

Así e todo manifestamos que o Departamento intentará organizar polo
menos  unha  actividade  extraescolar  para  cada  un  dos  grupos  e  que
intentaremos  colaborar  coa  Dirección  do  Centro  nas  actividades  xerais
propostas: Semana Cultural...etc.  

1.  9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:  REFORZO  EN
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Este Departamento acordou ofertar clases de reforzo en competencia en
comunicación  lingüística  a  aquel  alumnado  que  amose  unhas  carencias
importantes  nas  destrezas  de  comprensión  e  produción  textual.  Será  unha
intervención executada pola xefa do departamento de Lingua galega. O traballo
nestas aulas de reforzo terá como principal obxectivo mellorar no alumnado as
destrezas cognitivas que interveñen na comprensión e expresión de textos de
distintos xéneros discursivos e cunha dificultade acaída  ao seu nivel educativo.

Na xuntanza da avaliación inicial será onde o equipo pedagóxico de 2º
ESO decida cales son os alumnos e alumnas candidatos a recibir este reforzo
educativo.

1. 10. FOMENTO DA LECTURA. PROXECTO LECTOR:

Lecturas obrigatorias (unha por trimestre): 

1.-Volvo! O regreso de Usha. María Reimóndez. Ed. Xerais    

2.-Lúa do Senegal. Agustín Fernández Paz. Ed. Xerais

3.- A evolución de Calpurnia Tate.  Jaqueline Kelly. Kalandraka ou
4.- O último traballo do señor Luna.  César Mallorquí. Ed. Rodeira

Algún destes libros poderá ser substituído por outro segundo o criterio da
profesora que imparte aulas neste nivel educativo.
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Lecturas  elixidas polo  alumnado entre  as  peopostas  polas  profesoras
(polo menos unha por avaliación).

A selección faraa o propio alumno coa asesoría das profesoras da materia.

Ao comezo de cada avaliación, a profesora, se así o considera oportuno,
acompañará  ao  alumnado  á  biblioteca.  Nestas  visitas  o  alumnado
familiarizarase  con  este  espazo  (que  lle  será  debidamente  presentado  na
primeira  visita)  e  seleccionará  lecturas  que  lerá  con  carácter  optativo.  A
selección  farase con criterios  propios  fundamentados nos gustos persoais e
retos pedagóxicos (aumento da complexidade estrutural da obra...).

OBSERVACIÓNS:
Faranse exames de cada libro  e haberá que demostrar a lectura

completa das obras.

1. 11. TRATAMENTO DAS TIC.

Daremos  unha especial relevancia á competencia que o alumnado ten
que adquirir no uso dos medios de transmisión da información, sen deixar por
iso  de atender outros medios tradicionais de transmisión da información,
senón, que mais ben, os novos medios de comunicación deberán integrarse cos
medios máis clásicos. Entendemos que a competencia dixital vai máis aló do
uso de Internet ou a busca de información na rede. 

Tamén debe ter en conta:
-A clasificación da información, o carácter das fontes a fiabilidade...etc. Hai

que transmitir ao alumnado que o libro oferta unha información máis rigorosa
(en ocasións) e da que se pode comprobar máis facilmente a súa autoría.

-O uso dos medios dixitais teñen que ir máis aló do mero uso como
recompilador de información. Hai que ensinar ao alumnado non só a usar o
instrumento, senón a producir con el. Producir en contornos dixitais significa
producir audiovisuais: presentacións que axilicen a oralidade (pps, movies..) ,
formas de expoñer os coñecementos (webs, blogs...) e tamén estruturas que
permitan o traballo colaborativo (proxectos de discusión, grupos...)

-Os medios dixitais de información non se reducen á Rede de redes, senón
que o vídeo, a música, as presentacións multimedia forman parte tamén do que
coñecemos como medios dixitais. 

Ao longo do curso a presenza de todos estes recursos estarán presentes
como elementos motivadores e canalizadores do traballo.

1. 12. PLAN PROXECTA

O  Plan  Proxecta é  un  programa  de  innovación  educativa  que  combina  a
educación en valores coa adquisición das Competencias básicas por parte do
alumndao. A profesora que imparte Lingua galega en 2º ESO é a coordinadora
deste programa na modalidade Aliménta-Te ben
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Trátase de levar a cabo un proxecto interdisciplinar e colaborativo (xunto con 6
profesores dos departamentos de Tecnoloxía, Ciencias naturais, Inglés, Francés
e Matemáticas) que teña como eixo unha alimentación saudable (baseado no
consumo de froita fresca e produtos do mar) e promova a mellora dos hábitos
alimenticios do noso alumnado. 

O departamento de Lingua galega responsabilízase do deseño, coordinación e
execución do proxecto nos termos indicados no deseño enviado á Consellería
de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria.  Isto  implica  a  posta  en
funcionamento  de  distintas  ferramentas  dixitais  (enquisas  de  diagnóstico  e
satisfacción,  actividades  de  aula  vinculadas  ao  léxico  da  froita  e  tipoloxías
textuais encadradas na argumentación, exposición e persuasión, presentacións
que  seirvan  de  apoio  nas  exposicións  orais  planificadas  sobre  alimentación
saudable...)

Tamén, para aloxar distintos recursos e actividades deste proxecto, creouse a
wiki Larapetecible, cunha webquest incorporada sobre o consumo de froita fresca
nunha dieta equilibrada.

Este  curso  solicitaremos  tamén  as  modalidades  vinculadas  co  consumo de
produtos do mar: conservas (Ponlle as pilas ao teu bocata) e peixe fresco ou con
outro proceso de conservación ( O sabor da aventura está no mar).
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2.  CUARTO CURSO DE ESO.

2. 1. OBXECTIVOS  (DOG do 13 de xullo de 2007).

1.  Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade
social, cultural e académica.
2. Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos
distintos contextos da actividade social, laboral e cultural, adoptando mediante o
diálogo actitudes de respecto e de colaboración cos demais.
3. Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos
distintos contextos da actividade social, laboral e cultural.
4. Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e
analizar información e mais para redactar ou expoñer textos propios do ámbito
académico.
5. Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de
comunicación social e as TIC para obter, interpretar, elaborar e valorar
informacións de diversos tipos e opinións diferentes.
6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de
uso lingüístico para comprender textos orais e escritos e mais para escribir e
falar con adecuación, coherencia e corrección.
7. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua
galega, afirmándoa como propia de Galicia, así como as que hoxe condicionan o
seu uso, de xeito que se estea en disposición de superar as que supoñen
obstáculos para a súa utilización en calquera contexto e situación.
8. Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español,
de Europa e do mundo actual, facerse consciente da riqueza que representa e
entender as situacións que provoca o contacto de linguas.
9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que
supoñen xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.
10. Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer,
de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo.
11. Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as
convencións de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os
recursos estilísticos.
12. Aproximarse ao coñecemento do patrimonio literario e valoralo como un xeito
de simbolizar a experiencia individual e colectiva en diferentes contextos
histórico-culturais.

2. 1.  1.  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS
BÁSICAS.

Atendemos ás competencias seguintes:

Competencia en comunicación lingüística.
 - Tratamento da información e competencia dixital.
 - Competencia social e cidadá.
 - Competencia cultural e artística.
 - Competencia para aprender a aprender.
 - Autonomía e iniciativa persoal.
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Mais  atenderemos sobre todo á competencia en comunicación
lingüística que se refire á utilización da linguaxe como instrumento de
comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da
realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e
autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta.

- Os coñecementos, destrezas e actitudes propios desta competencia permiten
expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como dialogar,
formarse un xuízo crítico e ético, xerar ideas, estruturar o coñecemento, dar
coherencia e cohesión ao discurso e ás propias accións e tarefas, adoptar
decisións e gozar  escoitando, lendo ou expresándose de forma oral e escrita,
todo o cal contribúe, ademais, ao desenvolvemento da autoestima e da
autoconfianza.

-  Comunicarse e conversar son accións que supoñen habilidades para
establecer vínculos e relacións construtivas cos demais e co contorno, así como
achegarse a novas culturas, que adquiren consideración e respecto na medida
en que se coñecen. Por iso, a competencia de comunicación lingüística está
presente na capacidade efectiva de convivir e de resolver conflitos.

- A lingua, como ferramenta de comprensión e representación da realidade,
debe ser instrumento para a igualdade; para a construción de relacións, en
termos de igualdade, entre mulleres e homes; para a eliminación de
estereotipos e expresións machistas ou xenófobas. A comunicación será o eixe
da resolución pacífica de conflitos na comunidade escolar.

- Escoitar, expoñer e dialogar implica ser consciente dos principais tipos de
interacción verbal, ser progresivamente competente na expresión e
comprensión das mensaxes orais que se intercambian en situacións
comunicativas diversas e adaptar a comunicación ao contexto. Supón tamén a
utilización activa e efectiva de códigos e habilidades lingüísticas e non
lingüísticas e das regras propias do intercambio comunicativo en diferentes
situacións, para producir textos orais adecuados a cada situación de
comunicación.

- Ler e escribir son accións que supoñen e reforzan as habilidades que permiten
buscar, recompilar e procesar información, e ser competente á hora de
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de textos con intencións
comunicativas ou creativas diversas. A lectura facilita a interpretación e
comprensión do código que permite facer uso da lingua escrita e é, ademais,
fonte de pracer, de descubrimento doutros contornos, idiomas e culturas, de
fantasía e de saber, todo o cal contribúe pola súa vez a conservar e mellorar a
competencia comunicativa.

- A habilidade para seleccionar e aplicar determinados propósitos ou obxectivos
ás accións propias da comunicación lingüística (o diálogo, a lectura, a escritura,
etc.) está vinculada a algúns trazos fundamentais desta competencia, como as
habilidades para representarse mentalmente, interpretar e comprender a
realidade, e organizar e autorregular o coñecemento e a acción dotándoos de
coherencia.
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 - Comprender e saber comunicar son saberes prácticos que se deben apoiar
no coñecemento reflexivo sobre o funcionamento da lingua e as súas normas
de uso, e implican a capacidade de tomar a lingua como obxecto de
observación e de análise. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso
acordes á situación comunicativa en diferentes contextos sociais e culturais
implica o coñecemento e a aplicación efectiva das regras de funcionamento do
sistema da lingua e das estratexias necesarias para interactuar lingüisticamente
dun xeito adecuado.

- Ter conciencia das convencións sociais, dos valores e aspectos culturais e da
versatilidade da lingua en función do contexto e da intención comunicativa.
Implica a capacidade empática de poñerse no lugar doutras persoas; de ler, de
escoitar, de analizar e de ter en conta opinións distintas á propia con
sensibilidade e espírito crítico; de expresar adecuadamente -en fondo e forma-
as propias ideas e emocións, e de aceptar e realizar críticas con espírito
construtivo.

2. 2.  CONTIDOS. SECUENCIACIÓN (DOG do 13 de xullo de 2007).

Bloque     1. Comunicación oral. Escoitar e falar.

Comprensión de textos orais.

* Comprensión de textos propios dos medios de comunicación audiovisual, con
especial atención aos xéneros de carácter argumentativo (debates, faladoiros,
editoriais radiofónicos...).
* Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación
audiovisual, atendendo aos compoñentes verbais e non verbais da
comunicación publicitaria.
* Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. Actitude de interese, de
cooperación e de respecto ante as intervencións orais de quen fala diante de
nós, sobre todo en debates, exposicións do profesorado ou do alumnado e mais
no traballo colaborativo.
* Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes dos medios de comunicación,
con especial atención ás procedentes da publicidade e ás mensaxes implícitas
e explícitas dos textos argumentativos. Detección dos usos lingüísticos
discriminatorios e mais dos prexuízos que os sustentan e procura de
alternativas que se incorporen con autonomía ás propias producións.
* Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

Produción textos orais.

* Coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC, presentacións orais ben
organizadas sobre temas de actualidade tomados dos medios de comunicación
audiovisual que admitan distintos puntos de vista, diferenciando información,
opinión e persuasión e inserindo a propia visión de maneira argumentada e
respectuosa.
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* Participación activa en situacións propias do ámbito académico,
especialmente en autoavaliacións das tarefas realizadas e en presentacións
orais, con axuda dos medios audiovisuais e das TIC, de traballos previamente
elaborados.
* Participación activa en debates e noutras situacións de comunicación reais ou
simuladas onde se expresen opinións acerca dun tema de actualidade do
interese do alumnado, ofrecendo argumentos e respectando as normas que
rexen a interacción oral organizada.
* Uso consciente dos elementos paraverbais (volume de voz, velocidade,
pausas, entoación) e non verbais (xestos, movementos...) na intervención oral
planificada.
* Valoración do diálogo como medio de resolución de conflitos, intervencións
orais respectuosas con quen nos rodea e actitude de cooperación en situacións
de aprendizaxe compartida. Desenvolvemento de habilidades de comunicación
asertiva, en especial á hora de rexeitar peticións e propostas cando sexa
conveniente.
* Interese por producir enunciados correctos e non interferidos desde o punto
de vista fonético, fuxindo dos prexuízos que adoitan relacionarse con
determinados modelos de lingua oral.

Bloque     2. Comunicación escrita. Ler e escribir.

Comprensión de textos escritos.

* Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relación sociais, como
contratos ou correspondencia institucional e comercial.
* Comprensión de textos dos medios de comunicación, atendendo
especialmente aos xéneros de opinión como editoriais, columnas, cartas ao
director, etc.
* Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación
escritos, dos elementos verbais e non verbais que se empregan neles e das
súas mensaxes explícitas e implícitas.
* Comprensión de textos do ámbito académico, como os procedentes de
dicionarios, glosarios, enciclopedias e outras fontes de información en diversos
soportes, incluíndo fragmentos de ensaios.
* Detección do tema e dos subtemas dun texto argumentativo, análise dos
argumentos e elaboración de esquemas que reflictan que se captou a súa
mensaxe principal e a súa estrutura.
* Utilización autónoma da biblioteca e das TIC para obter, organizar e
seleccionar a información.
* Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de
discriminación, con especial atención ás procedentes da publicidade e dos
xéneros de opinión nos medios de comunicación. Detección dos usos
lingüísticos discriminatorios, dos prexuízos que os sustentan e procura de
alternativas que se incorporen con autonomía ás propias producións.
* Lectura en voz alta adecuada aos patróns fonéticos do galego (entoación,
fonética sintáctica...) e fluidez lectora que favoreza a comprensión dos textos
traballados na aula.
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Produción de textos escritos.

* Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como
intervencións en foros e blogs, curricula vitae, reclamacións e solicitudes, etc.
* Composición de textos propios dos medios de comunicación en soporte papel
ou dixital, como cartas ao director, editoriais, artigos de opinión, columnas, etc.
* Composición, en soporte papel e dixital, de textos, sobre todo expositivos e
argumentativos, propios do ámbito académico e elaborados a partir de
información obtida en distintas fontes. Redacción de proxectos e de informes
sobre tarefas e sobre aprendizaxes.
* Planificación, revisión e boa presentación dos textos escritos, con respecto
polas normas gramaticais e ortográficas e mais con adecuación á temática, fins,
destinatarios, soporte... de cada escrito.
* Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos,
aproveitando as posibilidades dos procesadores de textos, correctores
ortográficos, etc.

Bloque     3. Funcionamento da lingua

* Revisión da adecuación de textos alleos e propios, con especial atención ás
formas de expresión da subxectividade e ao enfoque do tema, sobre todo en
exposicións e argumentacións.
* Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis
comúns, en particular os de causa e consecuencia, os de condición e hipótese
e os conclusivos, e mais dos mecanismos de cohesión textual como a
referencia interna de tipo léxico, sobre todo as metáforas, metonimias,
paráfrases e comodíns.
* Recoñecemento das principais regras de combinación impostas polos verbos
en función dos seus argumentos e revisión das conseguintes estruturas
sintácticas e os tipos de oración segundo a natureza do predicado, aplicándoas
na construción e revisión de textos; emprego dunha terminoloxía sintáctica
apropiada.
* Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de
fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos
textos traballados na aula.
* Identificación e revisión da estrutura do texto, a construción dos parágrafos e a
vinculación e progresión temáticas en diferentes textos argumentativos, alleos e
propios.
* Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica, así como das
normas ortográficas, con aprecio dos seus valores funcionais e sociais.
* Reflexión básica acerca daqueles aspectos da fonética e da fonoloxía do
galego onde poidan producirse interferencias (apertura das vogais de grao
medio, n velar, entoación...), exposición a modelos positivos e práctica.
* Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como
parte do proceso de aprendizaxe.
* Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os
dicionarios e as obras de consulta, especialmente sobre cuestións de uso
(semántico e sintáctico) e de normativa.
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Bloque     4. Lingua e sociedade.

* Coñecemento xeral da situación sociolingüística e legal das linguas do Estado
español, con manexo e interpretación de gráficos, táboas, textos e información
dos medios e tecnoloxías da comunicación, valorando positivamente o
plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.
* Coñecemento xeral das distintas etapas da historia social da lingua galega
desde comezos do século XX ata a actualidade, con manexo e interpretación de
textos e información dos medios e tecnoloxías da comunicación. Análise e
comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.
* Comprensión da situación sociolingüística de Galicia a través da revisión da
presenza da lingua galega nos principais ámbitos e contextos e dos factores de
normalización, desenvolvendo proxectos de traballo, con emprego dos medios e
tecnoloxías da información, que permitan enfrontar e superar prexuízos
lingüísticos.
* Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal
e colectivo do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo.
* Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as
variedades xeográficas da lingua galega e da función da lingua estándar.

Bloque     5. Educación literaria.

* Selección e lectura autónoma de obras fundamentais da literatura galega
desde comezos do século XX ata hoxe, adecuadas á idade. Recoñocer o papel
dos personaxes femininos nestas obras.
* Lectura expresiva e comprensiva e audición de textos poéticos recitados ou
cantados das distintas etapas da literatura galega desde o 1900, entendendo e
apreciando os recursos empregados, sobre todo os que manifestan as
innovacións dos principais movementos, grupos ou autoras e autores.
* Lectura expresiva e comprensiva e audición de textos da narrativa galega dos
séculos XX e XXI, comentando os seus trazos e en especial a incorporación,
por parte de certos grupos e autores/as, das novas visións do mundo e das
técnicas modernas.
* Lectura dramatizada e comprensiva e mais visionamento de fragmentos ou
breves obras teatrais galegas dos séculos XX e XXI, recollendo as diversas
intencións e formas e resaltando as innovadoras.
* Desenvolvemento de tarefas colectivas sobre as lecturas e o seu contexto
entendendo o influxo determinante das circunstancias históricas e da situación
sociolingüística na evolución do sistema literario galego.
* Creación de textos de intención literaria partindo das características dos
traballados na aula.
* Aproveitamento practicamente autónomo dos fondos e recursos que ofrecen
as bibliotecas, incluídas as virtuais.

Secuenciación: catro unidades do libro de texto por avaliación.
2. 3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. (DOG do 13 de xullo de 2007).

1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea
principal e as secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos
medios de comunicación audiovisual e do ámbito académico.
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Este criterio hanos dar a posibilidade de comprobar se o alumnado é quen de
comprender textos expositivos, recollendo as ideas fundamentais en resumos e
esquemas e diferenciando neles información, opinión e persuasión.

2. Comprender textos escritos do ámbito público, dos medios de comunicación
da vida académica, identificando as ideas principais e secundarias, o
propósitocomunicativo implícito ou explícito, contrastando explicacións e
argumentos.

Este criterio hanos dar a posibilidade de comprobar se o alumnado é quen de
comprender textos expositivos, publicitarios e argumentativos, recollendo as
ideas fundamentais en resumos e esquemas; diferenciando información,
opinión e persuasión; e valorando a eficacia do texto en relación á intención
comunicativa, así como o papel dos procedementos lingüísticos empregados
para acadala.

3. Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de traballos e de
informacións de actualidade diferenciando información, opinión e persuasión,
así como participar de forma construtiva en diversas interaccións comunicativas
(debates, traballos colaborativos...) respectando as regras que as rexen.
Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo de texto e situación.

Con este criterio preténdese comprobar cal é a capacidade do alumnado para
expoñer oralmente temas de actualidade e traballos académicos seguindo un
guión previamente elaborado e axudándose eficazmente dos medios
audiovisuais e das TIC, así como de pausas, inflexións da voz, xestos,
movementos, etc. que permitan manter a atención do auditorio.

4. Escribir textos propios da vida cotiá, das relacións sociais, dos medios de
comunicación e do ámbito académico tendo como referencia os modelos
propostos na aula e expresando con claridade as propias opinións razoadas.
Planificar e revisar autonomamente os ditos textos para asegurar a súa
coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica.

Con este criterio preténdese valorar se a redacción das producións do
alumando (reclamacións, cartas ao director, artigos de opinión, traballos
académicos...) se axusta ás propiedades textuais todas e se dominan as
técnicas fundamentais da escrita compositiva: planificar analizando a situación
comunicativa, xerando e organizando as ideas, e revisar realizando sucesivas
versións. Tamén permitirá comprobar se se coida a presentación -en especial
aspectos como os índices, tipos de letra, gráficos, mapas conceptuais, citas e
bibliografía- e se se aproveitan eficazmente ferramentas como os dicionarios en
diferentes soportes, buscadores de Internet, correctores ortográficos,
procesadores de textos e outros programas informáticos.

5. Consultar de maneira autónoma textos en diferentes soportes co fin de
seleccionar información relevante, analizala criticamente, extraer conclusións
fundamentadas e integralas nas propias producións, especialmente en traballos
do ámbito académico adecuados ao nivel.
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Este criterio permite valorar a capacidade do alumnado para usar os recursos e
posibilidades das bibliotecas, así como os medios audiovisuais e as TIC.

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para
resolver problemas de comprensión e para compoñer e revisar con autonomía
os propios textos.

Con este criterio procúrase comprobar como se usa a reflexión sobre a lingua e
as normas de uso para a mellora da comprensión e mais da composición e
revisión textuais, se se coñecen os mecanismos de cohesión, da adecuación,
da coherencia e da gramaticalidade e a súa incorporación ás propias
producións, recoñecendo os erros e considerándoos parte do proceso de
aprendizaxe.

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos
da lingua e coñecer e usar a terminoloxía lingüística adecuada.

Este criterio permitirá saber se se inducen e asimilan as formas e as regras
lingüísticas a través dos usos contextualizados e se se coñece e se usa de
forma adecuada a terminoloxía necesaria para seguir as explicacións e as
actividades sobre a lingua que se realizan na aula e para referirse aos
coñecementos gramaticais.

8. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega; extraer os trazos principais que definen a actual
situación sociolingüística de Galicia, analizando criticamente os
condicionamentos da valoración e uso social do galego; utilizar a lingua galega
con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos.

Con este criterio avaliarase a comprensión das circunstancias que definen as
diferentes etapas da historia social da lingua galega co fin de afirmala como
propia de Galicia e entender mellor a súa situación actual.

9. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expoñer
unha opinión argumentada sobre a lectura persoal dunha obra clásica da
literatura contemporánea atendendo aos seus elementos estruturais e formais.

Este criterio está dirixido a avaliar a competencia lectora no ámbito literario a
través da lectura persoal de obras completas contemporáneas.

10. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou
fragmentos, atendendo especialmente á relación co contexto, ás innovacións e
á funcionalidade dos recursos retóricos.

Con este criterio avalíase a comprensión e valoración de textos representativos
do sistema literario (de distintos canóns), enmarcándoos nun determinado
momento en relación coa evolución das formas e motivos da escrita desde
comezos do século XX. Porase especial atención na identificación das
características dos distintos movementos, apreciando as novidades, e na
captación do valor funcional dos recursos retóricos.
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11. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética
tomando como modelo os lidos e comprendendo os recursos que se
empregarán. 

2. 3. 1. Os mínimos que se esixirán serán os seguintes:

1. Producir textos escritos de diferente tipo  coa calidade expresiva acorde
con este nivel educativo

2. Recoñecer analiticamente as estruturas gramaticais (morfolóxicas,
sintácticas , léxicas e semánticas) no grao esixible neste nivel 

3. Coñecer e utilizar correctamente o léxico proposto no curso.
4. De acordo co nivel do curso, analizar sintacticamente un texto ou frase.
5. Elaborar resumos e comentarios de texto dos autores propostos.
6. Comprensión xeral da Literatura Galega  (XX-XXI) que permita facer

esquemas e resumes por épocas, xéneros, temas ou autores
7.Relacionar autores, obras e feitos literarios (XX-XXI) cos acontecementos

sociais e culturais que acontecían no momento da súa produción
8. Coñecer a situación actual do galego: lexislación e variantes xeográficas
9. Demostrar por escrito a lectura dos libros obrigatorios.

10. Utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos diferentes contextos
comunicativos.

2. 3. 2. Criterios de cualificación. 
             
1. Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito para comprender e

expresar todo tipo de mensaxes, identificando a intención comunicativa.
2. Utiliza a lingua galega na elaboración de traballos académicos

servíndose dos medios de comunicación tradicionais e das novas
tecnoloxías.

3. Identifica-las principais variantes xeográficas do galego, e integralas nun
estándar global da lingua.

4. Interpretar, con sentido crítico, as mensaxes procedentes dos medios de
comunicación, atendendo ás súas linguaxes específicas (verbais e non
verbais).

5. Integrar os mecanismos da lingua e os seus elementos formais (marcas
de adecuación, procedementos de cohesión, estrutura da oración,
estruturas textuais, formación de palabras, etc.), para comprender os
textos alleos e mellora-las propias producións.

6. Consultar diferentes fontes de información, lingüísticas e non lingüísticas,
co obxecto de realizar traballos de investigación adecuados ó seu nivel.

7. Debater sobre un tema, trala busca e selección de información,
establecendo unha liña argumentativa propia e respectando as regras
sociocomunicativas e pragmáticas que rexen o debate.

8. Recoñece-las características das principais etapas, obras e autores da
literatura galega.

9. Establecer relacións entre as obras máis relevantes da literatura galega e
o contexto histórico, social e cultural no que aparecen.

10.Utiliza-las propias ideas e experiencias para a produción de textos de
intención literaria.
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2. 3. 3. Criterios de promoción.

Promocionará todo o alumnado que acade unha cualificación mínima de
5 puntos na avaliación ordinaria de xuño ou na extraordinaria de setembro.

2. 4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA.

Os principios metodolóxicos que fundamentan e animan o proceso de
ensinanza-aprendizaxe na área de Lingua Galega e Literatura son os seguintes:

1. O ensino-aprendizaxe da lingua é comunicación. Se este principio é válido
para a educación en xeral, éo moito máis nunha área que ten como fin último
o desenvolvemento da comprensión e a produción de textos.

2. O ensino da lingua implica a exercitación dos procesos cognitivos
complexos: comprensión e produción. Ao seren inseparables estes procesos
da comunicación oral e escrita, a metodoloxía para a área propicia e necesita
da realización de actividades moi vencelladas ao cognitivo: busca da idea
central, xerarquización de ideas, organización lóxica do discurso, etc.

3. O ensino da lingua implica a extensión do concepto de competencia
lingüística á pragmática. A área debe proporcionar coñecementos sobre a
propia lingua, pero tamén a capacidade para intervir no discurso e actuar con
coñecemento das convencións pragmáticas.

4. O ensino da lingua debe fomentar a creatividade. Existe unha estreita
relación entre o cultivo da imaxinación e a creatividade e a aprendizaxe da
Lingua e a Literatura. A resolución dos problemas que presenta a
comunicación esixe estratexias de creatividade. Por outro lado, a literatura
como expresión artística é un exercicio permanente de creatividade e de
comprensión dos seus mecanismos.

5. O ensino da lingua debe adecuarse ó suxeito da aprendizaxe. A metodoloxía
debe axustarse ó desenvolvemento socio-afectivo, persoal e cognitivo do
alumnado. Así, hanse de ter en conta os coñecementos e as destrezas que é
capaz de adquirir conforme á súa idade e á proximidade e interese temático
dos contidos co que han de exercitar as destrezas comunicativas.

6. O ensino da lingua debe fomentar o hábito de ler e o goce como lector. O
coñecemento, dominio e adquisición da lingua atopa na lectura un dos seus
mellores instrumentos. Así é necesario animar e predispoñer o alumnado cara
á lectura, adestrándoo na técnica lectora, e sobre todo transmitíndolle o gusto
polo acto de ler. Tanto os textos que integran os materiais didácticos como o
ensino da literatura deben dirixir os seus esforzos a tal fin.

7. O ensino da lingua require a reflexión sobre a lingua. O dominio das
destrezas básicas atopa na reflexión sobre a lingua un instrumento clave para
a súa aprendizaxe e consolidación, ao mesmo tempo que permite o
coñecemento dunha importante disciplina científica. A metodoloxía considera
e prioriza esa reflexión co obxecto de facilitar e consolidar as destrezas
básicas.
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2. 5.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN . 

Tal e como establece a lexislación vixente realizarase unha proba de
preavaliación no mes de outubro  coa finalidade de detectar as posibles
carencias nos diversos ámbitos. A nota desta proba non será tida en conta na
avaliación xeral do alumnado.

2. 5. 1   Ordinaria. 

-Realizarase, polo menos, unha proba escrita por cada avaliación. (ata 7
puntos). -Farase tamén unha proba das lecturas por trimestre que será valorada
cun máximo de 2 puntos  (1 punto a lectura elixida polo alumnado entre as
propostas  pola profesora e outro a obrigatoria)

-Avaliarase a expresión oral a través de exposicións orais planificadas e
intervencións na aula (1 punto).

  
2. 5. 2  Extraordinaria: para o alumnado que perdese o dereito á avaliación
continua.
 

O alumnado que perdese a posibilidade de que lle sexa aplicado o
dereito de avaliación continua deberá realizar unha proba escrita final na que lle
serán esixidos os contidos mínimos desta programación. Para poder
promocionar, deberase obter unha nota mínima de 5 puntos.

2. 5. 3.  Sistema de cualificación.

O 70% da nota de cada avaliación será a correspondente á cualificación
das probas escritas  relativas  ás  subcompetencias  comprensión  escrita  e
expresión escrita. O 20% procederá das probas das lecturas propostas (unha
obrigatoria e unha elixida polo alumnado entre as propostas pola  profesora). O
10% restante corresponderase coas subcompetencias orais nun rexistro formal
(exposición oral planificada de traballos propostos e intervencións na aula).

En cada unha das probas escritas constará o valor das cuestións
propostas. Poderase restar ata un punto en cada proba escrita por faltas de
ortografía, expresión, mestura de códigos... 

No caso de que o alumno ou  alumna  non supere a materia na
convocatoria ordinaria de xuño, o Departamento proporá unha proba igual para
todos os grupos do mesmo curso na convocatoria extraordinaria de setembro.
Para promocionar, haberá que  acadar unha nota igual ou superior a 5 puntos.

2. 5. 4. Programa de recuperación.

2 . 5. 4. 1. Da propia materia durante o curso.

Dado que o procedemento de avaliación dos coñecementos é continuo e
formativo, o alumnado que supere unha avaliación recupera automaticamente a
anterior.
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2. 5. 4. 2  Da materia pendente doutros cursos.

Os contidos esixibles  serán os mínimos esixidos para este nivel (vid 2 .3.
1).

O alumnado  que  realice  satisfactoriamente  as  tarefas  encomendadas
pola  profesora  e  aprobe  as  avaliacións  do  curso  no  que  está  matriculado,
aproba a materia pendente cunha cualificación de 5 puntos. Se desexa subir
esa nota, debe acudir ao exame correspondente destinado ao alumnado coa
materia pendente pero unha cualificación negativa nese exame en ningún caso
provocará o suspenso dese alumno ou alumna.

O alumnado que non realice as tarefas referenciadas no parágrafo anterior,
deberá acudir  ás probas convocadas especificamente para o alumnado coa materia
pendente. Nesas probas será examinado dos contidos mínimos dese curso e superará
o exame se acada unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.

2. 6. MATERIAIS E RECURSOS  DIDÁCTICOS. 

Tomando como marco de referencia os criterios de selección de
materiais curriculares que están recollidos no Proxecto Curricular e unha vez
constatadas a súa pertinencia didáctica e adecuación ás características do
grupo de alumnos, seleccionouse o seguinte material de traballo:

Libro de texto: Lingua      e   L  iteratura     4 ESO. Ed. Rodeira
Blog de aula: larapeta.blogaliza.org

2. 7. TEMAS TRANSVERSAIS.

O presente documento mostra integradas as ensinanzas transversais nos
obxectivos, nos diferentes bloques de contido e nos criterios de avaliación. A
área de Lingua Galega e Literatura concretará a súa relación coas ensinanzas
transversais nas propostas de aula.

Podemos amosar a vinculación coa educación moral, cívica, para a paz e
para a igualdade de oportunidades entre sexos por medio do fomento ao
desenvolvemento de actitudes como:

-Valoración positiva da realidade plurilingüe e pluricultural de España.
-Sensibilidade cara á calidade dos textos propios e alleos como medio

para asegurar unha comunicación fluída e clara. 
-Respecto polas normas básicas da lingua. 
-Valoración da lingua como produto e proceso sociocultural e como

vehículo de transmisión e creación cultural.
-Valoración crítica das mensaxes que transmiten os medios de

comunicación social e a publicidade, mostrando especial sensibilidade cara ós
que supoñen unha discriminación social, sexual, racial, etc. 

-Valoración crítica dos prexuízos sexistas e recuperación e integración do
patrimonio literario das mulleres.

Tamén a educación para o consumo cobra importancia subliñando
actuacións vinculadas a contidos do seguinte tipo:
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-  Interpretar,  comprender  e  distinguir  mensaxes  propagandísticas  e
publicitarias. 

- Reflexionar sobre as mensaxes transmitidas a través de calquera medio
de comunicación, tanto verbal coma non-verbal. 

-  Adoptar  unha  actitude  crítica  cara  ás  mensaxes  que  promoven  o
consumismo. 

A educación en valores na materia de Lingua Galega e Literatura: 
A ensinanza de Lingua Galega e Literatura debe potenciar  actitudes e

hábitos de traballo que axuden o alumno a entender e a apreciar o propósito
desta materia. Cómpre que adquiran confianza na súa habilidade para abordala
satisfactoriamente  e  desenvolverse  noutras  dimensións  humanas:  autonomía
persoal, relación interpersoal etc. 

Algúns valores importantes na materia de Lingua Galega e Literatura son: 

-  Hábito  de  respectar  as  normas gramaticais  e  ortográficas  na produción  de
textos  descritivos,  expositivos  e  instrutivos  relacionados  coas  materias  do
currículo de acordo coa estrutura textual.
- Hábito de valoración da riqueza que achega a diversidade lingüística e atención
á situación sociolingüística.
- Utilización das novas tecnoloxías para a produción, manipulación de textos e
tratamento da información.
- Interese polo uso das bibliotecas e respecto polas normas que rexen a súa
utilización.
- Desenvolvemento de gustos persoais na elección das lecturas.
- Iniciativa e voluntariedade pola lectura de textos literarios de diferentes épocas
e autores.
- Actitude de busca de canles comunicativas creativas e persoais.
- Sensibilidade estética ante as producións literarias propias e alleas, valorando
os elementos creativos e innovadores destas.

2. 8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

Resulta imposible nestes momentos especificar que actividades se van
realizar  neste  curso.  Impídeno  os  imponderables  que  poidan  xurdir:
necesidades  pedagóxicas,  dispoñibilidade  de  horarios,  de  profesores
acompañantes,  de  medios  de  transporte,  da  oferta  de  actos  culturais.....No
momento en que se poida realizar algún tipo de previsión comunicarémolo á
Vicedirección do centro para a súa debida autorización.

Así e todo, manifestamos que o Departamento intentará organizar polo
menos  unha  actividade  extraescolar  para  cada  un  dos  grupos  e  que
intentaremos  colaborar  coa  Dirección  do  Centro  nas  actividades  xerais
propostas: Semana Cultural...etc.  
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2. 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

        É imposible no comezo do curso programar estes apartados, xa que se
descoñece tanto o número de alumnos afectados como as necesidades
pedagóxicas especiais de cada un.

 Será o Departamento de Orientación o que no seu momento indique en
que casos e en que condicións  deben levarse a cabo estes procedementos.
         Este, de acordo coas recomendacións do equipo pedagóxico, resolverá en
cada caso concreto que tipo de medidas se deben tomar.

2. 10. FOMENTO DA LECTURA. PROXECTO LECTOR.

Partimos dos mesmos criterios que en 3º. Haberá tres obras de lectura
obrigatoria para todo o alumnado como complemento a todas as unidades do
curso e respondendo á necesidade de ler obras completas de literatura.
 

1.-   O derradeiro libro de Emma Olsen. Berta Dávila. Ed. Galaxia

2.- Pepa a Loba. Carlos G. Reigosa, Ed. Xerais.

3.- O club da calceta. María Reimóndez. Ed. Xerais

Algún destes libros poderá ser substituído por outro segundo o criterio do
profesor

OBSERVACIÓNS:
Faranse exames de cada libro e haberá que demostrar a lectura

completa das obras. Atendendo ao obxectivo citado de lograr criterios persoais
na selección  lecturas, o profesorado poderá ter en conta en cada avaliación
outras lecturas voluntarias que efectuase o alumno, sempre que fose baixo a
dirección do profesor e demostrando logo o alumno a comprensión e lectura
da/s obra/s.

2. 11.  TRATAMENTO DAS TIC.

Daremos  unha especial relevancia á competencia que o alumnado ten
que adquirir no uso dos medios de transmisión da información, sen deixar por
iso  de atender outros medios tradicionais de transmisión da información,
senón, que mais ben, os novos medios de comunicación deberán integrarse cos
medios máis clásicos. Entendemos que a competencia dixital vai máis aló do
uso de Internet ou a busca de información na rede. 

Tamén se debe ter en conta:

-A clasificación da información, o carácter das fontes a fiabilidade...etc. Hai
que transmitir ao alumnado que o libro oferta unha información máis rigorosa
(en ocasións) e da que se pode comprobar máis facilmente a súa autoría.
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-O uso dos medios dixitais teñe que ir máis aló do mero uso como
recompilador de información. Hai que ensinar ao alumnado non só a usar o
instrumento, senón a producir con el. Producir en contornos dixitais significa
producir audiovisuais (vídeos, maquetas musicais...), presentacións que axilicen
a oralidade (pps, movies..) , formas de expoñer os coñecementos (webs,
blogs...) e tamén estruturas que permitan o traballo colaborativo (proxectos de
discusión, grupos...).
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3. SEGUNDO DE BACHARELATO.

3. 1. OBXECTIVOS (DOG do 23 de xuño de 2008).

Os obxectivos fundamentais do ensino da materia de lingua galega e 
literatura son o desenvolvemento das seguintes actividades e competencias 
comunicativas:

1.  Comprender o contido global e particular, así como a intención e propósito
dos discursos orais, escritos e audiovisuais procedentes de diversos contextos
comunicativos da vida social e cultural; nomeadamente, dos ámbitos público,
educativo, profesional e dos medios de comunicación.
2. Expresar por escrito e oralmente o contido dunha mensaxe axustando o
discurso a diferentes situacións comunicativas (especialmente ás do ámbito
académico) e mantendo a coherencia, a corrección gramatical, a adecuada
presentación e a utilización dos principais elementos cohesivos.
3. Desenvolver as principais técnicas de comunicación e aprendizaxe relativas á
comprensión e á produción que se empregan durante a interacción oral, para
lograr os fins pretendidos e atendendo aos distintos contextos.
4. Identificar os diversos tipos de textos orais, escritos e audiovisuais e
reflexionar sobre a súa estrutura, así como recoñecer o seu tema e a
organización da información.
5. Interpretar e valorar criticamente a información e as mensaxes que emanan
dos distintos discursos e utilizar con autonomía e espírito crítico as novas
tecnoloxías da información e da comunicación.
6. Planificar, realizar e corrixir as propias producións de xeito que a persoa
usuaria da lingua sexa axente social no seu ámbito, contribuíndo a consolidar
as distintas funcións sociais da lingua (de identidade, familiar, laboral, local,
institucional, cultural e internacional).
7. Coñecer a realidade multilingüe do mundo, de Europa e do Estado español
valorando positivamente a riqueza que representa e fomentar o
desenvolvemento da competencia pluricultural e, en especial, o da plurilingüe.
8. Coñecer, analizar e reflexionar sobre a situación social da nosa lingua e
factores e procesos que ao longo da súa historia a levaron á situación actual.
9. Analizar os diferentes usos sociais da lingua, valorar as súas variedades,
superar estereotipos lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos, en
especial os referidos ás mulleres, para evitalos.
10. Recoñecer e analizar as distintas unidades da lingua e o seu funcionamento
a partir dos distintos tipos de textos que se producen en contextos diferentes e
cun achegamento analítico que observe a lingua partindo da globalidade para
chegar ás partes mínimas.
11. Apreciar e valorar a corrección e precisión formal como una condición para
que a comunicación funcione de maneira óptima.
12. Adquirir un corpus léxico importante, adecuado á intención e á situación
comunicativa, almacenable a longo prazo, de fácil acceso e formalmente
correcto.
13. Coñecer as características da literatura galega correspondentes ao século
XX e XXI.
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14. Ler, comprender, analizar e xulgar con criterio obras e fragmentos
representativos das diferentes épocas da literatura galega en tanto que
expresión de determinas circunstancias socio-históricas.
15. Concienciarse de que unha lectura crítica e de calidade mellora a
competencia comunicativa, xa que posibilita a formación, a información e o
pracer.
16 Utilizar a lingua galega, oralmente e por escrito, como instrumento para a
comunicación interpersoal e para a comprensión, análise e organización de
feitos e saberes de calquera tipo.

3. 2. CONTIDOS. SECUENCIACIÓN.

Contidos     comúns.
-Lectura comprensiva, análise e comentario de textos de natureza diversa e cun
nivel de dificultade adaptado aos obxectivos propios deste nivel educativo.
-Produción de textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia,
cohesión, adecuación, presentación e corrección ortográfica, que facilitan a
comunicación lingüística.
-Elaboración de exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito
documentado e cun vocabulario rigoroso que lle proporcionen ao alumnado os
rudimentos do discurso científico.
-Aplicación e respecto polas normas básicas que rexen o intercambio e a
interacción comunicativa.
-Busca, obtención, selección e integración de información procedente de fontes
bibliográficas e audiovisuais proporcionadas polas bibliotecas e polas
tecnoloxías da información.
-Valoración da nosa lingua como elemento de identidade colectiva e
consideración positiva do esforzo e o compromiso individual a prol da
normalización lingüística.
-Interese pola literatura como manifestación artística do ser humano, como
fonte de formación permanente e de satisfacción persoal. Reflexión e análise de
obras e fragmentos de diversos períodos literarios.

Lingua     e     texto.
-  As propiedades textuais. Análise de procedementos lingüísticos básicos e
aplicación ás propias producións. -
- A comprensión e a análise de textos. 
- A fonética e a fonoloxía. Descrición de fonemas.
-  As variedades dialectais. Bloques e áreas dialectais. Principais trazos
fonéticos, morfolóxicos e sintácticos. O texto dialectal.
- Estrutura e formación de palabras. Tipos de morfemas e análise morfolóxica.-
Sintaxe: unidades e funcións sintácticas. Análise sintáctica.
-  Semántica: campos semánticos. As relacións e os cambios semánticos.
Definición de palabras.

A     sociolingüística.
-  As fucións sociais da lingua. Conflito e diglosia. Estereotipos e prexuízos
lingüísticos: a súa repercusión nos usos.
-  Historia da normativización: a construción da variedade estándar.
Interferencias e desviacións da norma.
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-  Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de
normalización.
- O galego no 1º terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais.
Contexto histórico e situación sociolingüística.
- O galego de 1936 a 1975: características lingüísticas fundamentais. Contexto
histórico e situación sociolingüística.
- O galego de finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas
fundamentais. Contexto histórico e situación sociolingüística.

A     literatura.
- A literatura do primeiro terzo do século XX.
- A poesía das Irmandades e a poesía de vangarda.
- A prosa: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo).
- O teatro: Irmandades, Vangardas e o Grupo Nós.
- A literatura entre 1936 e 1976.
-  A poesía: a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das
Festas Minervais. A poesía do exilio.
-  A prosa: os renovadores da prosa: Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira
Vilas. A Nova Narrativa Galega. A prosa do exilio.
- O teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.
O teatro do exilio.
-  A literatura de fins do século XX e comezos do XXI.
- Poesía: temas e autoras e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias
actuais máis relevantes.
-  Prosa: temas e autoras e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias
actuais máis relevantes.
- Teatro: o teatro dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e compañías
actuais máis relevantes.
- Lectura, análise e comentario de textos significativos, polo menos dunha obra
completa.

3. 3.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

1. Interpretar diferentes tipos de discursos orais, escritos e audiovisuais e a
situación en que se desenvolven, captando o sentido global e a intención do
discurso, a mensaxe e as súas ideas principais e secundarias.

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para
comprender e valorar na súa integridade textos de distinta natureza, recollendo
as ideas fundamentais  a través do recoñecemento do tema, de resumos,
esquemas ou mapas conceptuais tras aplicar distintas estratexias e
coñecementos de carácter lingüístico, sociolingüístico e pragmático (nivel de
expresión e corrección gramatical e ortográfica). Ademais deben ser capaces
de identificar a intención comunicativa dun texto (información, opinión ou
persuasión) sendo quen de emitir xuízos críticos sobre el. 

2. Participar en interaccións orais de acordo coas normas establecidas e
realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do
currículo ou tema de actualidade e usando recursos audiovisuais, bibliográficos
e das tecnoloxías da información e comunicación.
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Avaliarase a capacidade do alumnado para participar de forma activa,
autónoma e con eficacia comunicativa en interaccións orais. Así mesmo,
comprobarase a capacidade do alumnado para planificar e realizar exposicións
orais sobre os temas mencionados integrando a información obtida da consulta
e selección de diversas fontes de documentación e da utilización de diferentes
recursos e estratexias. Valorarase a pronuncia e a entoación axeitada, a
corrección gramatical, a fluidez, a presentación, a estrutura e o emprego do
léxico adecuado á situación comunicativa, así como o uso dos elementos
paralingüísticos oportunos.

3. Compoñer producións escritas planificadas sobre temas de actualidade ou
curriculares, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con
coherencia, cohesión, corrección ortográfica e coidada presentación.

Trátase de verificar a capacidade do alumnado para comunicarse por escrito de
forma planificada, ben sobre papel ben en soporte dixital; valorarase a
presentación clara e ordenada, a corrección gramatical e o uso dun rexistro
adecuado á situación comunicativa, a selección e presentación do tema e das
ideas de xeito lóxico, así como a axeitada utilización de mecanismos de
cohesión lingüística que doten estas producións de certa entidade.

4. Coñecer os conceptos teóricos, as normas de uso e os procedementos
lingüísticos (flexión, clasificación, análise, etc.) propios da gramática galega.

Trátase de verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre a
lingua que posúe o alumnado, a cal se observará a partir da súa capacidade de
indución sobre textos de distinta natureza.

5. Utilizar sistematicamente os coñecementos lingüísticos para comprender e
analizar textos alleos de distintos ámbitos sociais e para producir, compoñer e
revisar textos propios e de temáticas diversas.

Con este criterio trátase de comprobar se o alumnado é quen de transferir e
aplicar de xeito reflexivo os coñecementos adquiridos sobre o sistema
lingüístico co fin de mellorar a recepción de textos e a revisión e composición
das propias producións.

6. Coñecer e utilizar un caudal léxico (palabras, frases feitas, combinacións,
fórmulas sociais ou elementos discursivos) apropiado e amplo que incremente
non só o vocabulario receptivo, senón, e sobre todo, o de tipo produtivo.

Este criterio servirá, por unha banda, para comprobar a adquisición dun léxico
receptivo que permita mellorar e ampliar a comprensión de textos de distinto
tipo e grao de complexidade; por outra, trátase de verificar se o novo caudal
léxico que se vaia adquirindo é comprendido, retido e reutilizado
adecuadamente en producións propias cada vez máis elaboradas.

7. Diferenciar as variedades internas da lingua e identificar as interferencias
lingüísticas e desviacións da norma.
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Preténdese que o alumnado sexa quen de recoñecer nos textos a información
que determinadas marcas lingüísticas proporcionan sobre a súa cronoloxía, a
procedencia xeográfica do emisor, o grupo social a que pertence ou o contexto
en que se producen. Así mesmo, terase en conta a capacidade do alumnado
para aplicar estes coñecementos ás propias producións evitando, sobre todo, a
utilización de interferencias de sistemas lingüísticos alleos.

8. Valorar a lingua galega e ser quen de identificar os prexuízos e estereotipos
que están ligados a ela.

Con este criterio trátase de verificar se o alumnado é consciente da situación
lingüística actual e da súa problemática, así como se ten capacidade para
manifestarse de forma crítica e razoada sobre o tema. Valorarase se o
alumnado é capaz de recoñecer prexuízos e valoracións pexorativas presentes
nos usos lingüísticos, así como a súa capacidade para reflexionar sobre eles e
evitalos de forma consciente nas súas propias producións.

9. Coñecer as causas históricas da situación actual dos usos lingüísticos en
Galicia e valorala con espírito crítico e reflexivo, manexando de xeito preciso a
terminoloxía sociolingüística.

Este criterio pretende comprobar se o alumnado entende a lingua como un
fenómeno social e diacrónico que explica a problemática actual do galego.

10. Coñecer a literatura galega do século XX e XXI: as principais etapas,
movementos, autoras e autores e obras.

Trátase de comprobar se o alumnado coñece as claves da literatura destes
séculos e se comprende a produción literaria como un produto cultural situado
nun contexto socio-histórico determinado.

11. Ler, analizar e comentar obras e fragmentos significativos da literatura
galega do século XX e XXI utilizando os coñecementos sobre as formas
literarias (xéneros, recursos literarios, versificación) e os distintos períodos,
movementos e autores.

Preténdese que o alumnado sexa quen de ler, interpretar, analizar e valorar con
espírito crítico textos e obras literarias utilizando coñecementos históricos e de
análise de texto literario (xénero, estrutura, temática, recursos formais). Tamén
se valorará a súa capacidade para consultar e manexar de forma autónoma
distintas fontes de información que lle permitan interpretar textos e obras
literarias.

3. 3. 1. Mínimos esixibles (DOG do 23 de xuño de 2008).

1. Comprender, analizar e producir textos escritos de diferente tipo.
2. Coñecer a historia externa e reflexionar sobre a situación do galego no

século XX e actualidade.
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3. Coñecer, recoñecer e aplicar nun texto os procedementos de
adecuación, coherencia, cohesión e corrección gramatical e
presentación. 

4. Coñecer, utilizar correctamente e analizar semanticamente o léxico
proposto no curso.

5. De acordo co nivel do curso, analizar sintacticamente un texto ou frase.
6. Elaborar comentarios de texto dos autores propostos.
7. Comprensión xeral da Literatura Galega (XX-XXI) que permita responder

a cuestións segundo as épocas, xéneros, temas ou autores
8. Relacionar autores, obras e feitos literarios (XX-XXI) cos

acontecementos sociais e culturais que acontecían no momento da súa
produción.

9. Comprometerse coa lectura dun libro obrigatorio por trimestre.
10.  Utilizar a lingua galega con fluidez e normalidade nos diferentes
contextos comunicativos.

3. 3. 2.  Criterios de cualificación.

1. Utilizar a lingua galega para comunicarse con corrección, oralmente e por
escrito, con propiedade léxica, morfolóxica e sintáctica.
2. Coñecer a evolución histórica da lingua galega e comprender
criticamente as circunstancias que condicionaron o seu uso.
3. Analizar as valoracións sobre o idioma e as actitudes psicolingüísticas e
sociolingüísticas, a partir de situacións de comunicación concretas.
4. Coñecer os conceptos teóricos e os procedementos lingüísticos (flexión,
clasificación, análise, etc..) propios da gramática galega.
5. Recoñecer as diferentes unidades da lingua, as súas combinacións e a
relación entre elas e os seus significados.
6. Desenvolver un tema, oralmente  e por escrito, de forma coherente e
ordenada, utilizando un guión previo.
7. Producir textos específicos (narracións, descricións, exposicións,
argumentacións, instrucións, etc.), con diferente nivel de formalización e
variedade de contidos (científicos, humanísticos, literarios, etc.).
8. Utilizar con propiedade o léxico galego (común e específico), a partir de
contextos significativos.

3. 3. 3. Criterios de promoción.

Na convocatoria ordinaria aplicarase o criterio de avaliación continua ao
alumnado que teña dereito á mesma. Aquel que perdera este dereito deberá
presentarse a unha proba na que será avaliado de toda a materia. No caso de
que o/a alumno/a non supere a materia nesta convocatoria, o Departamento
proporá unha proba igual para todos os grupos do mesmo curso na
convocatoria extraordinaria de setembro.
 

Promocionará todo o alumnado que acade unha cualificación mínima de
5 puntos na convocatoria ordinaria de xuño ou na extraordinaria de setembro.

Nestas probas entrarán os contidos mínimos do curso incluída a
pregunta correspondente aos libros de lectura obrigatoria.   
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3. 4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA.
     

         Os principios metodolóxicos que fundamentan e animan o proceso de
ensinanza-aprendizaxe na área de Lingua Galega e Literatura son os seguintes:

1. O ensino-aprendizaxe da lingua é comunicación. Se este principio é válido
para a educación en xeral, éo moito máis nunha área que ten como fin último
o desenvolvemento da comprensión e a produción de textos.

2. O ensino da lingua implica a exercitación dos procesos cognitivos
complexos: comprensión e produción. Ao seren inseparables estes procesos
da comunicación oral e escrita, a metodoloxía para a área propicia e necesita
da realización de actividades moi vencelladas ao cognitivo: busca da idea
central, xerarquización de ideas, organización lóxica do discurso, etc.

3. O ensino da lingua implica a extensión do concepto de competencia
lingüística á pragmática. A área debe proporcionar coñecementos sobre a
propia lingua, pero tamén a capacidade para intervir no discurso e actuar con
coñecemento das convencións pragmáticas.

4. O ensino da lingua debe fomentar o hábito de ler e o goce como lector. O
coñecemento, dominio e adquisición da lingua atopa na lectura un dos seus
mellores instrumentos. Así é necesario animar e predispoñer o alumnado cara
á lectura, adestrándoo na técnica lectora, e sobre todo transmitíndolle o gusto
polo acto de ler. Tanto os textos que integran os materiais didácticos como o
ensino da literatura deben dirixir os seus esforzos a tal fin.

5. O ensino da lingua require a reflexión sobre a lingua. O dominio das
destrezas básicas atopa na reflexión sobre a lingua un instrumento clave para
a súa aprendizaxe e consolidación, ao mesmo tempo que permite o
coñecemento dunha importante disciplina científica. A metodoloxía considera
e prioriza esa reflexión co obxecto de facilitar e consolidar as destrezas
básicas.

        

3. 5. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

O 80% da nota de cada avaliación será a cualificación das probas
escritas sobre a materia dada. O 10% corresponderase coa subcompetencia
oral (exposición oral planificada sobre un tema de sociolingüística ou literatura
da avaliación correspondente). O outro 10% restante procederá das lecturas
obrigatorias indicadas para cada trimestre.
  

En toda proba escrita constará o valor da cada cuestión proposta.

 Poderanse restar ata dous puntos en cada proba (excluindo a tarefa de
produción  textual)  por faltas de ortografía, expresión, mestura de códigos
(castelanismos...). Con respecto aos erros ortográficos, faise a seguinte
clasificación:
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 Moi graves: as solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos
compostos, mala colocación do pronome átono,...). Descontaranse 0,2
puntos por cada erro.

 Graves: as solucións ortográficas contrarias á norma da lingua (b, v, h...)
e a acentuación diacrítica. Descontaranse 0,1 puntos por cada erro.

 Leves: as solucións alleas ao  estándar vixente e a acentuación non
diacrítica. Descontaranse 0,05 puntos por cada erro.

3.  5.  1. Instrumentos de avaliación para o alumado que perdeu a
posibilidade de que lle sexa aplicado o dereito á avaliación continua.

O alumnado que perdese a posibilidade de que lle sexa aplicado o
dereito de avaliación continua deberá realizar unha proba escrita final na que lle
serán esixidos os contidos mínimos desta programación. Para poder
promocionar, cónpre acadar unha nota mínima de 5 puntos.

3. 5. 2.  Alumnado coa materia pendente: actividades de recuperación

Os contidos esixibles serán os mínimos esixidos para este nivel (vid. 3.3.1) 

O  alumnado  que  realice  satisfactoriamente  as  tarefas  encomendadas  pola
profesora  nos  módulos  de  reforzo  da  aula  virtual  de  2º  BAC  e  aprobe  as
avaliacións do curso  no que está matriculado,  recupera  a  materia  pendente
cunha cualificación de 5 puntos.  Se desexa  subir  esa nota,  debe acudir  ao
exame correspondente destinado ao alumnado coa materia pendente pero unha
cualificación negativa nese exame en ningún caso provocará o suspenso dese
alumno ou alumna.

O alumnado que non realice as tarefas referenciadas no parágrafo anterior deberá
acudir  ás probas convocadas especificamente para o alumnado coa materia pendente.
Nesas probas será examinado dos contidos mínimos de 1º  Bacharelato  e superará o
exame se acada unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.

Existe  a posibilidade de acudir nos recreos que a profesora indique ás sesións de
aclaración de dúbidas ou outras tarefas recomendadas. Tanto na aula virtual como
nos recreos atenderase de forma personalizada a todo aquel alumnado que desexe
ser axudado de forma individual no proceso de aprendizaxe.

3. 5. 2. 1 Contidos de cada exame parcial.

Realizaranse dúas probas escritas: unha en xaneiro e outra en maio. A
materia queda así dividida en dúas partes:

1º     exame
Lingua e texto/Sociolingüística.
1.- O galego e a súa historia: das orixes ó século XIX. A diversidade lingüística
no Estado español.
2.- A comunicación e a linguaxe: conceptos básicos.
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3.- Repaso das regras de acentuación.
4.-  Morfoloxía: as clases de palabras.
5.- Evolución do léxico latino: voces patrimoniais, cultismos e semicultismos.
Familias léxicas irregulares.
6.- Caracterización e identificación dos distintos tipos de texto recoñecendo os
mecanismos das propiedades textuais.

2º     exame:
Literatura: 
a.- Lírica medieval: cantigas de amigo, amor e escarnio; cantigas de Santa 
María.
b.- A literatura na Idade Moderna. Os Séculos Escuros.
c.- O século XIX: os Precursores, Rosalía de Castro,Curros Enríquez, Eduardo 
Pondal.

3. 5. 2. 2. Criterios para superar a materia mediante avaliación continua.

 Para paliar a imposibilidade da atención ao alumnado en horario lectivo,
a  xefa do Departamento dedicará  dous recreos á  semana  para resolver ou
aclarar calquera dúbida.

  o alumnado que realice satisfactoriamente as tarefas encomendadas pola
profesora  na  aula  virtual  e  aprobe  as  avaliacións  do  curso  no  que  está
matriculado, aproba a materia pendente cunha cualificación de 5 puntos. Se
desexa  subir  esa  nota  debe  acudir  ao  exame correspondente  destinado ao
alumnadocoa materia pendente pero unha cualificación negativa nese exame
en ningún caso provocará o suspenso dese alumno ou alumna.

Se a nota final é inferior a 5 puntos,  realizarase unha proba
extraordinaria na que o alumnado  se examinará de toda a materia do curso.    

3. 6. MATERIAIS E RECURSOS  DIDÁCTICOS.

• Aula virtual de reforzo de 2º de bacharelato
• Blog de aula: larapeta.blogaliza.org
• Libro de texto recomendado:  Lingua galega e Literatura    2 bacharelato,

Baía Edicións. 

PROXECTO LECTOR.

Son obrigatorios tres libros, un para cada trimestre.

1.- Fundación Libélula,  Yashmina Shawki Aziz. Ed Xerais

2.- A teoría do tempo imaxinario. Eduardo Santiago. Urco Editora

3.-    Son noxento. María Xosé Queizán. Xerais ou 
       Circe ou o pracer do azul. Begoña Caamaño. Ed. Galaxia
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Algún destes libros poderá ser substituído por outro segundo o criterio da
profesora.

Valorarase o esforzo do alumnado que lea libros optativos recomendados
pola profesora.

3. 7. TEMAS TRANSVERSAIS.

O Decreto 231/2002, de 6 de xuño, establece como contidos transversais
a educación moral e cívica, a educación para a paz, a educación para a saúde,
a educación para a igualdade entre persoas de distinto sexo, a educación
ambiental, a educación sexual, a educación do consumidor, a introdución das
tecnoloxías da información e comunicación, a educación vial e a educación
intercultural, poñendo especial atención á formación en valores, tanto persoais
coma sociais, que capaciten os alumnos para a convivencia democrática e
fomenten o respecto dos dereitos humanos. Da análise deste texto e da súa
relación coa materia que nos ocupa, despréndese a relación directa entre o
noso proxecto curricular e os contidos da educación moral e cívica, a educación
para a paz, a educación intercultural e a introdución das tecnoloxías da
información e comunicación.

3. 8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

Resulta imposible nestes momentos especificar que actividades se van
realizar neste curso. Impídeno os imponderables que poidan xurdir:
Necesidades pedagóxicas, dispoñibilidade de horarios, de profesores
acompañantes, de medios de transporte, da oferta de actos culturais.....No
momento en que se poida realizar algún tipo de previsión comunicarémolo
Consello Escolar para a súa debida autorización.

Así e todo manifestamos que o Departamento intentará organizar polo
menos unha actividade extraescolar para cada un dos grupos e que
intentaremos colaborar coa Dirección.

3 .9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. REFORZO EDUCATIVO.

Detectouse  a  presenza  de  varios  alumnos  e  alumnas  con  importantes
carencias nas destrezas comunicativas básicas (comprensión lectora e expresión
escrita así como interacción oral en contextos formais e discursos planificados). 

Estas carencias impiden ao alumnado non só superar a materia de Lingua
galega  senón  tamén  superar  outras  materias  posto  que  a  competencia  en
comunicación lingüística é transversal e instrumento indispensable para acceder a
calquera área de coñecemento. 

É por isto polo que a xefa do departamento de Lingua e literatura galegas se
ofreceu a impartir de forma virtual un reforzo educativo para o alumnado que o
precise e queira recibilo. Creou unha aula virtual para atender a este alumnado. 
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Se houber dúbidas que haxa que resolver de xeito presencial,  poderase
dispor dalgún recreo ou dalgunha sesión de “Atención Educativa”, unha vez que a
Dirección e a Inspección do Centro deron a súa conformidade.

A intervención  didáctica  que  se  levará  a  cabo  neste  reforzo  educativo
centrarase  en  actividades  prácticas  de  comprensión  e  produción  textual.
Traballaremos con textos  de distintos xéneros e complexidade acaída ao nivel
educativo que require o nivel deste alumnado. 

Para o alumnado que ten pendente Lingua galega de 1º de bacharelato, tamén se
creou unha aula virtual específica para cubrir as súas necesidades neste campo.
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BLOQUE B

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

LOMCE
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0. CUESTIONS CONCEPTUAIS

0.1. Os bloques.

O currículo da   materia de Lingua Galega e Literatura preséntase estruturado en

cinco bloques:

• Bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar", atende ao uso oral da

lingua. Incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego teña

modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro e

fóra da aula en contextos formais e informais.

• Bloque  2,  "Comunicación  escrita.  Ler  e  escribir",  ocúpase  da

comprensión e a produción escrita.

• Bloque 3, "Funcionamento da lingua", integra contidos relacionados co

código e a súa organización e responde á necesidade de reflexión sobre

a propia lingua coa finalidade de capacitar para o seu uso correcto, sen

concibir os coñecementos lingüísticos como un fin en si mesmo.

• Bloque 4, "Lingua e sociedade", pretende que o alumnado comprenda

os  procesos  sociolingüísticos  e  identifique  os  prexuízos  para  a  súa

superación.  Así  mesmo,  persegue  que  recoñeza  e  empregue  termos

sociolingüísticos de xeito preciso.

• Bloque  5,  "Educación  literaria",  asume  o  obxectivo  de  facer  do

alumnado  lectorado  competente,  que  integre  a  lectura  como  un

mecanismo de comprensión do propio eu e da sociedade ao longo de

toda a súa vida, a través do achegamento á historia da literatura galega,

así como ás súas obras e aos seus autores e autoras máis salientables,

recoñecendo a vinculación destes produtos literarios coa propia historia

de Galiza.
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0.2. As competencias clave

As competencias clave directamente relacionadas co currículo de Lingua galega
e literatura son:

1. Competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL):  A  creación  e

interpretación de emisións orais, a lectura de textos de diversa índole, así

como a composición de producións escritas planificadas sobre os temas

propostos, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada,

con  coherencia,  cohesión,  corrección  ortográfica  e  cunha  coidada

presentación,  amais  da  participación  en  interaccións  orais  de  acordo

coas  normas  establecidas  e  da  realización  de  producións  orais

planificadas,  son  todas  elas  actividades  que  contribúen  a  un

desenvolvemento activo das competencias en comunicación lingüística.

2. Competencia  para  aprender  a  aprender  (CAA):  a  interrelación  dos

contidos  conceptuais  estudados  na  clase  coa  lectura  de  textos  de

carácter  literario,  histórico  ou  documental  reforza  as  estratexias

cognitivas e permite unha adquisición pertinente e contextualizada dos

citados  contidos.  A análise  crítica  de  diferentes  discursos contribúe  a

desenvolver  estratexias  para  a  comprensión  do  sentido  literal  e  o

significado implicito de calquera tipo de texto.

3. Competencia  dixital  (CD):  A procura de información,  non só escrita,

senón tamén audiovisual a través da rede, e a elaboración, tratamento e

presentación da información en formato dixital permite desenvolver esta

competencia.

4. Competencia social e cidadá (CSC): Comprender a situación da propia

lingua  axuda  a  apreciar  a  diversidade  lingüística  e  cultural  como  un

dereito  dos  pobos  e  dos  individuos  e  como  unha  riqueza  para  a

Humanidade.  Tomar  conciencia  do  protagonismo social  e  individual  á

hora de transformar a realidade, contribuíndo ao proceso de valorización

do  idioma  e  da  súa  normalización  social,  leva  consigo  a  adquisición

dunha posición activa dentro da sociedade e do devenir da mesma.
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5. Conciencia e Expresións Culturais (CEC). Favorécese o coñecemento,

comprensión e valoración crítica das manifestacións culturais e artísticas

e a súa utilización como fonte de enriquecemento persoal e de goce,

valorando a súa protección e conservación como parte do patrimonio dos

pobos.  O  estudo  da  historia  da  lingua  e  da  literatura  contribúe  ao

coñecemento básico de diferentes obras e manifestacións destacadas do

patrimonio  cultural,  ao  mesmo tempo que capacita  para  identificar  as

relacións  existentes  entre  esas  manifestacións  e  a  sociedade  e  as

persoas que as crearon. Permite coñecer os diferentes estilos artísticos e

literarios que se sucederon na ao longo da Historia, nomeadamente nos

períodos medieval, moderno e contemporáneo.

6. Autonomía e Iniciativa Persoal (AIP).  Contribúese a que o alumnado

sexa  quen  de  deseñar,  artellar,  desenvolver  e  avaliar  accións  e

proxectos,  individuais  ou  colectivos,  con  creatividade,  confianza,

responsabilidade e sentido crítico.

Na  presente  programación  aparecen  relacionados  os  estándares  de

aprendizaxe avaliables coas competencias claves nas distintas unidades

que  compoñen  o  libro  Lingua  galega  e  literatura  1º  Bacharelato da

Editorial Baía en cada un dos Bloques en que está organizada a materia,

segundo  o Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño  de  1015,  polo  que  se

establece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. PRIMEIRO CURSO DE ESO.

Os obxectivos pedagóxicos marcados pola Administración educativa para que todo
o alumnado acade ao rematar o ensino secundario obrigatorio son:

1. 1. Obxectivos de etapa:

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

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

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

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

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información,
para  adquirir  novos  coñecementos  con  sentido  crítico.  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  materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para
identificar  os  problemas  en  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  complexas,  e
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de
maneira apropiada.

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia
propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura
e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
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k) Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  das  outras
persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para
favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
coidado  dos  seres  vivos  e  o  medio  ambiente,  contribuíndo  á  súa
conservación e á súa mellora.

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

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural,
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa
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.

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega 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.

Obxectivos para 1º ESO:

A transmisión  de  conceptos  non  ten  como  finalidade  a  memorización  polo
alumnado senón a adquisición de competencias: apréndese para saber facer
algo co aprendido. A adquisición eficaz dos estándares de aprendizaxe que
a continuación se relacionan é o principal obxectivo en cada curso da ESO.

1. 2. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe mínimos esixidos
(relacionados  cos  repectivos  estándares  de  aprendizaxe  e  competencias
básicas) 

No recadro de estándares de aprendizaxe mínimos esixidos, están recollidos
os mínimos esixidos para cada criterio de avaliación. 

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
mínimos esixidos

B1.1. 
Comprender e 
interpretar a 
intención 
comunicativa e a 
idea xeral de 
textos orais 
(noticias de 
actualidade) e 
elaborar un 
resumo.

LGB1.1.1. Comprende e 
interpreta a intención 
comunicativa de textos orais
sinxelos (noticias de 
actualidade). 
LGB1.1.2. Traslada a 
información relevante ou a 
idea xeral de textos sinxelos
a resumos.

CCL,CAA Comprende e interpreta a 
intención comunicativa de 
textos orais sinxelos (noticias
de actualidade). 
Traslada a información 
relevante ou a idea xeral de 
textos sinxelos a resumos.

B1.2. Extraer a 
intención 
comunicativa e a 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto 
ao propósito e a idea xeral, 
os datos máis relevantes en 

CCL,CAA23,
3,
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idea xeral de 
textos orais 
sinxelos dos 
ámbitos social e 
académico, e 
seguir instrucións
para realizar 
tarefas guiadas 
de aprendizaxe 
con progresiva 
autonomía.

textos orais do ámbito social
e académico.
LGB1.2.2. Segue instrucións
para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva 
autonomía.

B1.3. Coñecer e 
apreciar as 
normas de 
cortesía nas 
intervencións 
orais propias e 
alleas, tanto 
espontáneas 
como 
planificadas.

LGB1.3.1. Coñece e aprecia
as normas que rexen a 
cortesía na comunicación 
oral (intervén na orde que lle
corresponde, manifesta 
respecto polas opinións 
alleas e recoñece e rexeita 
a linguaxe discriminatoria).
LGB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 
volume) e o significado da 
linguaxe non verbal.

CCL,CSC,CAA
,CSIE

Coñece e aprecia as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén 
na orde que lle corresponde, 
manifesta respecto polas 
opinións alleas e recoñece e 
rexeita a linguaxe 
discriminatoria).
Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o 
significado da linguaxe non 
verbal.

B1.4. Identificar e
contrastar o 
propósito 
comunicativo en 
textos orais dos 
medios de 
comunicación, 
analizar 
criticamente os 
seus contidos e 
identificar 
prexuízos ou 
mensaxes 
discriminatorias.

LGB1.4.1. Identifica a 
intención comunicativa, as 
ideas principais e as 
secundarias de programas 
informativos.
LGB1.4.2. Compara o 
tratamento da mesma 
noticia en diferentes medios 
de comunicación e extrae 
conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas 
atopadas.
LGB1.4.3. Identifica e 
rexeita os usos lingüísticos 
que levan implícitos 
prexuízos ou 
discriminacións.

CCL,CAA,CAS

B1.5. Coñecer e 
aplicar, con 
axuda das TIC, 
as estratexias 
necesarias para 
realizar 
exposicións orais
planificadas e 
participar de 
forma construtiva
en diversas 
interaccións 
comunicativas.

LGB1.5.1. Consulta os 
medios de información 
dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e 
incorporalos ás súas 
producións.
LGB1.5.2. Emprega as TIC 
para facer as súas 
presentacións máis claras e 
visualmente atractivas.

CD,CAA,CSEI
E,CCL

Consulta os medios de 
información dixitais para 
seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás 
súas producións.
Emprega as TIC para facer 
as súas presentacións máis 
claras e visualmente 
atractivas.

B1.6. Valorar as 
producións 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión
dunha pronuncia correcta, 

CCL,CAA,CCE
C
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emitidas cunha 
fonética e 
prosodia correcta
e amosar unha 
actitude crítica 
ante os prexuízos
que se poidan 
asociar a ela.

recoñece os erros de 
produción oral propia e allea
e propón solucións para 
melloralas.
LGB1.6.2. Comprende, 
interpreta e rexeita os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia da 
lingua galega.
LGB1.6.3. Usa, se a posúe, 
a variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto.

B1.7. Producir 
textos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuadas á 
situación e á 
intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, 
cohesión e 
corrección.

LGB1.7.1. Produce textos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con
coherencia, cohesión e 
corrección.
LGB1.7.2. Participa con 
fluidez nas intervencións 
orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta 
lingua, en especial a 
colocación do pronome 
átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete 
vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo).
LGB1.7.3. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas expresións 
propias do galego 
(fraseoloxía adecuada).
LGB1.7.4. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e
variado.

CCL,CSC Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección.
Participa con fluidez nas 
intervencións orais 
espontáneas respectando as
regras morfosintácticas desta
lingua, en especial a 
colocación do pronome 
átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete 
vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo).
Emprega nas intervencións 
orais espontáneas 
expresións propias do galego
(fraseoloxía adecuada).
Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado.

B1.8. Participar 
activamente en 
situacións 
propias do 
ámbito 
académico (pedir
aclaracións, 
intercambiar 
opinións e expor 
conclusións).

LGB1.8.1. Intervén en 
debates e coloquios do 
ámbito académico, 
respectando as regras de 
interacción.
LGB1.8.2. Cínguese ao 
tema, non divaga e atende 
ás instrucións da persoa 
moderadora nos debates e 
coloquios.

CCL,CSC

B1.9. Aplicar 
técnicas e 
estratexias para 
falar en público, 
en situacións 
formais ou 
informais, de 
forma individual 

LGB1.9.1. Elabora guións 
para organizar os contidos 
de exposicións formais ou 
informais breves.
LG1B1.9.2. Respecta os 
aspectos prosódicos da 
linguaxe non verbal (a posta
en escena, os xestos e a 

CAA,CCL,CSC
,CSIEE

Elabora guións para 
organizar os contidos de 
exposicións formais ou 
informais breves.
LG1B1.9.2. Respecta os 
aspectos prosódicos da 
linguaxe non verbal (a posta 
en escena, os xestos e a 
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ou en grupo. mirada), manifesta 
autocontrol das emocións 
ao falar en público e 
diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade
LGB1.9.3. Adecúa a súa 
pronuncia á finalidade da 
situación comunicativa.
LGB1.9.4. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias do nivel formal ás 
súas producións orais.
LGB1.9.5. Analiza 
similitudes e diferenzas 
entre discursos formais e 
espontáneos.
LGB1.9.6. Recoñece e 
avalía erros (repeticións de 
conectores, pobreza léxica e
castelanismos) nos 
discursos orais propios e 
alleos e trata, 
progresivamente, de 
evitalos.

mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao 
falar en público e diríxese ao 
auditorio con autoconfianza e
seguridade
Adecúa a súa pronuncia á 
finalidade da situación 
comunicativa.
Incorpora progresivamente 
palabras propias do nivel 
formal ás súas producións 
orais.
Analiza similitudes e 
diferenzas entre discursos 
formais e espontáneos.
Recoñece e avalía erros 
(repeticións de conectores, 
pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos
orais propios e alleos e trata,
progresivamente, de evitalos.

B1.10. Producir 
discursos breves 
e comprensibles 
sobre temas da 
vida cotiá, de 
interese persoal 
ou social.

LGB1.10.1. Participa en 
conversas informais nos que
intercambia información e 
expresa a súa opinión, fai 
invitacións e ofrecementos, 
e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas.
LGB1.10.2. Desenvólvese 
correctamente en situacións
da vida cotiá que implique 
solicitar unha información ou
un servizo.

CCL,CSC,CSI
EE,CCEC

Participa en conversas 
informais nos que 
intercambia información e 
expresa a súa opinión, fai 
invitacións e ofrecementos, e
pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas.
Desenvólvese correctamente
en situacións da vida cotiá 
que implique solicitar unha 
información ou un servizo.

B2.1. Aplicar 
técnicas de 
análise do 
contido e 
estratexias de 
lectura 
comprensiva.

LGB2.1.1. Utiliza técnicas 
de análise e síntese do 
contido: subliñados, 
esquemas e resumos.
LGB2.1.2. Recoñece a 
intencionalidade do emisor a
partir de elementos 
contextuais explícitos.
LGB2.1.3. Reconstrúe o 
sentido global e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas.
LGB2.1.4. Procura o léxico 
descoñecido en dicionarios, 
analiza a forma da palabra 
ou deduce o significado polo
contexto.
LGB2.1.5. Interpreta o 
significado de elementos 
non lingüísticos (símbolos, 
iconas, etc.).
LGB2.1.6. Busca 

CCL,CCA,CD Utiliza técnicas de análise e 
síntese do contido: 
subliñados, esquemas e 
resumos.
Recoñece a intencionalidade
do emisor a partir de 
elementos contextuais 
explícitos.
Reconstrúe o sentido global 
e compón o esquema 
xerarquizado das ideas.
Procura o léxico descoñecido
en dicionarios, analiza a 
forma da palabra ou deduce 
o significado polo contexto.
Interpreta o significado de 
elementos non lingüísticos 
(símbolos, iconas, etc.).
Busca información para 
ampliar e completar o 
contido das mensaxes a 
través de distintos recursos: 

Programación Didáctica do Departamento de Lingua galega e literatura. 
IES Virxe do Mar (Noia) Curso 2015-2016                                                                                              56



        

información para ampliar e 
completar o contido das 
mensaxes a través de 
distintos recursos: xornais, 
revistas, libros, 
enciclopedias, buscadores 
de internet.
LGB2.1.7. Contrasta os 
contidos analizados cos 
coñecementos propios, 
antes e despois da lectura.

xornais, revistas, libros, 
enciclopedias, buscadores 
de internet.
Contrasta os contidos 
analizados cos 
coñecementos propios, antes
e despois da lectura.

B2.2. 
Comprender, 
interpretar e 
sintetizar textos 
da vida cotiá e 
das relacións 
sociais en 
ámbitos próximos
á experiencia do 
alumnado: 
mensaxes 
electrónicas ou 
de móbil e 
normas e 
instrucións de 
uso.

LGB2.2.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza o 
contido de textos propios da
vida cotiá: mensaxes 
electrónicas ou de móbil, de 
correo electrónico, normas e
instrucións de uso.

CCL,CSC Comprende, interpreta e 
sintetiza o contido de textos 
propios da vida cotiá: 
mensaxes electrónicas ou de
móbil, de correo electrónico, 
normas e instrucións de uso.

B2.3. 
Comprender, 
interpretar e 
sintetizar escritos
dos medios de 
comunicación, 
especialmente, 
os narrativos e 
expositivos de 
estrutura 
descritiva e 
secuencial.

LGB2.3.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza escritos
dos medios de 
comunicación, 
especialmente, os narrativos
e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial.

CCL,CSC Comprende, interpreta e 
sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, 
especialmente, os narrativos 
e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial.

B2.4. 
Comprender, 
interpretar e 
sintetizar escritos
do ámbito 
académico do 
alumnado, 
especialmente, 
textos 
descritivos, 
narrativos e 
expositivos sobre
as distintas 
materias 
curriculares: 
webs educativas,
e información de 
dicionarios e 
enciclopedias en 

LGB2.4.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza textos 
propios da vida académica: 
webs educativas, 
información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en
distintos soportes.
LGB2.4.2. Segue instrucións
para realizar tarefas de 
aprendizaxe guiadas, con 
progresiva autonomía.

CCL,CAA,CD,
CSC
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distintos 
soportes.

B2.5. Utilizar de 
forma guiada as 
bibliotecas e as 
TIC para obter 
información e 
consultar 
modelos de 
composición 
escrita.

LGB2.5.1. Usa de forma 
guiada as bibliotecas e as 
TIC para obter información e
consultar modelos de 
composición escrita.

CCL,CAA,CD Usa de forma guiada as 
bibliotecas e as TIC para 
obter información e consultar
modelos de composición 
escrita.

B2.6. Amosar 
unha actitude 
reflexiva e crítica 
ante as 
mensaxes que 
transmiten 
prexuízos e 
reflexionar sobre 
os usos 
lingüísticos 
discriminatorios.

LGB2.6.1. Manifesta unha 
actitude crítica ante as 
mensaxes que transmiten 
prexuízos e reflexiona sobre
os usos lingüísticos 
discriminatorios.
LGB2.6.2. Identifica e evita 
o uso de expresións 
habituais que evidencian 
prexuízos de distinta 
natureza: relixiosos, raciais 
e sexistas.

CCL,CSC

B2.7. Ler en voz 
alta con dicción, 
entoación e ritmo
adecuados á 
situación 
comunicativa.

LGB2.7.1. Le en voz alta 
con dicción, entoación e 
ritmo adecuados e con 
respecto pola puntuación do
texto.
LGB2.7.2. Le en voz alta 
seguindo os patróns 
fonéticos do galego.
LGB2.7.3. Utiliza recursos 
das TIC para rexistrar a voz.

CCL,CD Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados
e con respecto pola 
puntuación do texto.
Le en voz alta seguindo os 
patróns fonéticos do galego.
Utiliza recursos das TIC para
rexistrar a voz.

B2.8. Planificar, 
producir e revisar
o escrito co fin de
producir textos 
adecuados, 
coherentes, 
cohesionados e 
correctos 
gramaticalmente.

LGB2.8.1. Utiliza esquemas 
sinxelos e notas para 
ordenar as ideas e 
estruturar o contido do texto.
LG2.8.2. Adecúa o texto ao 
rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a 
situación comunicativa.
LGB2.8.3. Utiliza elementos 
lingüísticos e discursivos 
esenciais para a cohesión 
das ideas: conectores 
textuais básicos, e 
concordancias dentro do 
sintagma nominal e dentro 
do sintagma verbal.
LGB2.8.4. Puntúa o texto en
relación coa organización 
oracional e a forma do texto 
(os parágrafos e a 
distribución e organización 
das ideas expresadas).
LGB2.8.5. Revisa o texto 
con respecto ás normas 

CCL,CD Utiliza esquemas sinxelos e 
notas para ordenar as ideas 
e estruturar o contido do 
texto.
Adecúa o texto ao rexistro 
coloquial ou formal segundo 
o requira a situación 
comunicativa.
Utiliza elementos lingüísticos
e discursivos esenciais para 
a cohesión das ideas: 
conectores textuais básicos, 
e concordancias dentro do 
sintagma nominal e dentro 
do sintagma verbal.
Puntúa o texto en relación 
coa organización oracional e 
a forma do texto (os 
parágrafos e a distribución e 
organización das ideas 
expresadas).
Revisa o texto con respecto 
ás normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas.
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morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas.

B2.9. Producir, 
en formato papel 
ou dixital, textos 
sinxelos propios 
da vida cotiá e 
das relacións 
sociais: notas, 
cartas, avisos, 
mensaxes 
electrónicas ou 
de móbil.

LGB2.9.1. Produce textos 
propios das relacións 
sociais: notas, cartas, 
avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil.

CCL,CD,CSC Produce textos propios das 
relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil.

B2.10. Producir, 
a partir dun 
modelo, textos 
propios dos 
medios de 
comunicación, 
fundamentalment
e, noticias, en 
formato papel ou 
dixital.

LGB2.10.1. Produce, a partir
dun modelo, textos propios 
dos medios de 
comunicación, 
fundamentalmente, noticias,
en formato papel ou dixital.
LGB2.10.2. Coñece a 
estrutura do xornal 
(seccións e xéneros) e os 
elementos paratextuais que 
acompañan as noticias.

CCL,CD,CSC Produce, a partir dun 
modelo, textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, 
en formato papel ou dixital.
Coñece a estrutura do xornal
(seccións e xéneros) e os 
elementos paratextuais que 
acompañan as noticias.

B2.11. Producir, 
en soporte 
impreso ou 
dixital, textos 
propios da vida 
académica, 
especialmente, 
resumos, 
exposicións 
sinxelas e 
conclusións 
sobre as tarefas 
e aprendizaxes 
realizadas.

LGB2.11.1. Produce, en 
formato papel ou dixital, 
textos descritivos, narrativos
e expositivos propios da 
vida académica, 
especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e 
conclusións sobre tarefas e 
aprendizaxes realizadas.

CCL,CD

B2.12. Producir 
textos de 
distintos xéneros:
descricións, 
narracións de 
feitos e 
exposicións de 
ideas e 
conceptos.

LGB2.12.1. Produce textos 
de distintos xéneros: 
descricións, narracións de 
feitos e exposicións de 
ideas e conceptos.

CCL,

B2.13. Usar, con 
progresiva 
autonomía, as 
TIC 
(procesadores de
texto e 
correctores 
ortográficos) para
planificar, revisar 
e mellorar a 

LGB2.13.1. Utiliza, con 
progresiva autonomía, as 
funcións básicas dun 
procesador de textos para 
organizar os contidos e 
mellorar a presentación.
LGB2.13.2. Emprega os 
correctores ortográficos 
para resolver dúbidas e 
revisar a ortografía.

CCL,CD Utiliza, con progresiva 
autonomía, as funcións 
básicas dun procesador de 
textos para organizar os 
contidos e mellorar a 
presentación.
Emprega os correctores 
ortográficos para resolver 
dúbidas e revisar a 
ortografía.
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presentación dos 
escritos.

B2.14. Avaliar o 
seu proceso de 
aprendizaxe 
cunha actitude 
activa e de 
confianza.

LGB2.14.1. Participa, de 
modo guiado, nas tarefas de
revisión e mellora das 
producións propias e alleas.
LGB2.14.2. Acepta o erro 
como parte do proceso de 
aprendizaxe e mostra unha 
actitude positiva de 
superación.

CCL,CAA

B3.1. Recoñecer,
explicar e usar 
léxico amplo e 
preciso coa 
presenza da 
fraseoloxía e 
vocabulario 
traballado na 
aula.

LGB3.1.1. Utiliza un 
vocabulario amplo e preciso 
para expresarse con 
claridade nun rexistro 
axeitado á situación.

CCL Utiliza un vocabulario amplo 
e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro 
axeitado á situación.

B3.2. Recoñecer 
e usar a fonética 
da lingua galega.

LGB3.2.1. Recoñece e 
pronuncia correctamente os 
fonemas propios da lingua 
galega.

CCL,CAA Recoñece e pronuncia 
correctamente os fonemas 
propios da lingua galega.

B3.3. Usar 
eficazmente os 
dicionarios ou 
calquera outra 
fonte de consulta 
en calquera 
soporte, para 
resolver dúbidas 
e para progresar 
na aprendizaxe 
autónoma.

LGB3.3.1. Obtén, de xeito 
autónomo, información 
lingüística relativa á clase 
de palabras e a normativa 
en dicionarios, en diferentes
soportes, e noutras obras de
consulta.

CCL,CD Obtén, de xeito autónomo, 
información lingüística 
relativa á clase de palabras e
a normativa en dicionarios, 
en diferentes soportes, e 
noutras obras de consulta.

B3.4. Aplicar e 
valorar as 
normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da 
lingua galega.

LGB3.4.1. Aplica 
correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega.
LGB3.4.2. Aplica estratexias
para a corrección lingüística,
gramatical e ortográfica dos 
textos.

CCL Aplica correctamente as 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega.
Aplica estratexias para a 
corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica dos 
textos.

B3.5. Analizar e 
usar 
correctamente a 
puntuación, de 
acordo coa 
cohesión textual.

LGB3.5.1. Analiza e usa 
correctamente a puntuación 
de acordo coa cohesión 
textual.

CCL Analiza e usa correctamente 
a puntuación de acordo coa 
cohesión textual.

B3.6. Recoñecer 
e explicar o uso 
das distintas 
categorías 
gramaticais, 
utilizar este 
coñecemento 

LGB3.6.1. Recoñece e 
explica o uso das categorías
gramaticais nos textos, 
utiliza este coñecemento 
para corrixir erros e 
distingue as flexivas das 
non flexivas.

CCL,CAA

Programación Didáctica do Departamento de Lingua galega e literatura. 
IES Virxe do Mar (Noia) Curso 2015-2016                                                                                              60



        

para distinguir 
erros e 
diferenciar as 
flexivas das non 
flexivas.

B3.7. Recoñecer,
usar e reflexionar
sobre os 
mecanismos da 
cohesión textual 
como a deíxe 
persoal.

LGB3.7.1. Recoñece e 
explica nos textos as 
referencias deícticas 
persoais.

CCL,CAA Recoñece e explica nos 
textos as referencias 
deícticas persoais.

B3.8. Recoñecer,
usar e explicar os
conectores 
textuais máis 
comúns (sobre 
todo os 
temporais e os 
explicativos).

LGB3.8.1. Identifica, explica 
e usa distintos tipos de 
conectores textuais máis 
comúns, en particular os 
temporais e explicativos.

CCL,CAA Identifica, explica e usa 
distintos tipos de conectores 
textuais máis comúns, en 
particular os temporais e 
explicativos.

B3.9. Coñecer as
regras de 
concordancia e 
das funcións 
sintácticas 
principais no seo 
da oración para 
elaborar 
enunciados cun 
estilo 
cohesionado e 
correcto. 

LGB3.9.1. Producir textos 
orais e escritos de 
diferentes xéneros, usando 
as regras de concordancia.
LGB3.9.2. Identificar as 
función sintácticas no seo 
da oración.

CCL,CAA Producir textos orais e 
escritos de diferentes 
xéneros, usando as regras 
de concordancia.
Identificar as función 
sintácticas no seo da 
oración.

B3.10. 
Recoñecer as 
modalidades 
asertivas, 
interrogativas, 
exclamativas, 
desiderativas, 
dubitativas e 
imperativas en 
relación coa 
intención 
comunicativa do 
emisor.

LGB3.10.1. Recoñece as 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do 
emisor.

CCL,CAA

B3.11. Aplicar 
progresivamente 
o coñecemento e
o uso das 
estratexias de 
autoavaliación e 
a aceptación do 
erro como parte 
do proceso de 
aprendizaxe.

LGB3.11.1. Recoñece os 
erros nas producións orais e
escritas propias e alleas a 
partir da avaliación e 
autoavaliación.

CCL,CAA Recoñece os erros nas 
producións orais e escritas 
propias e alleas a partir da 
avaliación e autoavaliación.

B.3.12. Participar LGB3.12.1. Participa en CCL,CAA,CD
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en proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de 
libros e películas,
etc.) nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como
outras presentes 
no centro, 
relacionados cos 
elementos 
transversais e 
nos que se eviten
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais.

proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de 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.

B3.13. 
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.

LGB3.13.1. 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.

CCL,CAA

 B4.1. Valorar as 
linguas como 
medios de 
relación 
interpersoal e de 
sinal de 
identidade dun 
pobo, valorar 
positivamente o 
plurilingüismo 
como expresión 
da riqueza 
cultural da 
humanidade e 
coñecer a 
lusofonía e 
achegarse ás 
culturas que a 
integran.

LGB4.1.1. Valora a lingua 
como instrumento co cal se 
constrúen todos os saberes 
e como medio de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a 
través da identificación de 
elementos lingüísticos de 
noso na literatura de 
tradición oral e no xénero 
humorístico. 
LGB4.1.2. Coñece as 
linguas que se falan en 
Galicia.
LGB4.1.3. Coñece os 
territorios que forman parte 
da comunidade lusófona. 
LGB4.1.4. Coñece recursos 
en rede de lecer (literatura 
de tradición oral, música e 

CCL Valora a lingua como 
instrumento co cal se 
constrúen todos os saberes 
e como medio de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través
da identificación de 
elementos lingüísticos de 
noso na literatura de 
tradición oral e no xénero 
humorístico. 
Coñece as linguas que se 
falan en Galicia.
Coñece os territorios que 
forman parte da comunidade 
lusófona. 
Coñece recursos en rede de 
lecer (literatura de tradición 
oral, música e xogos) en 
lingua galega adaptados á 
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xogos) en lingua galega 
adaptados á súa idade.

súa idade.

B4.2. Describir e 
analizar a 
situación 
sociolingüística 
de Galicia a partir
do estudo dos 
contextos 
familiares do 
alumnado.

LGB4.2.1. Describe e 
analiza a situación 
sociolingüística de Galicia a 
partir do estudo do seu 
contexto familiar e a do 
resto do alumnado.
LGB4.2.2. Coñece e valora 
os antropónimos galegos.

CCL

B4.3. Adquirir 
vínculos positivos
cara ao uso do 
galego e asumir 
a importancia da 
contribución 
individual no 
desenvolvemento
da lingua galega.

LGB4.3.1. Analiza a súa 
propia práctica lingüística e 
valora a importancia de 
contribuír individual e 
socialmente á normalización
da lingua galega.

CCL,CSC Analiza a súa propia práctica
lingüística e valora a 
importancia de contribuír 
individual e socialmente á 
normalización da lingua 
galega.

B4.4. Coñecer a 
situación 
sociolingüística e 
legal das linguas 
de España.

LGB4.4.1. Coñece a 
lexislación que regula os 
dereitos lingüísticos 
individuais.

CCL,CSC Coñece a lexislación que 
regula os dereitos 
lingüísticos individuais.

B4.5. Identificar 
os prexuízos 
lingüísticos e 
analizar a 
situación persoal 
en relación a 
eles.

LGB4.5.1. Coñece o que é 
un prexuízo. Detecta e 
analiza a presenza de novos
e vellos prexuízos cara ao 
galego na súa práctica 
lingüística e na do seu 
contorno.

CCL,CSC Coñece o que é un prexuízo.
Detecta e analiza a presenza
de novos e vellos prexuízos 
cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do 
seu contorno.

B4.6. Recoñecer 
e apreciar as 
variantes 
diatópicas do 
galego.

LGB4.6.1. Aprecia as 
variantes diatópicas do 
galego como símbolo de 
riqueza lingüística e cultural.
LGB4.6.2. Rexeita os 
prexuízos sobre as 
variedades dialectais e 
utiliza os trazos propios da 
súa zona.
LGB4.6.3. Coñece as 
principais variantes 
diatópicas do galego e 
clasifica producións 
lingüísticas segundo o 
bloque dialectal ao que 
pertencen.

CCL,CCEC Aprecia as variantes 
diatópicas do galego como 
símbolo de riqueza 
lingüística e cultural.
Rexeita os prexuízos sobre 
as variedades dialectais e 
utiliza os trazos propios da 
súa zona.
Coñece as principais 
variantes diatópicas do 
galego e clasifica producións
lingüísticas segundo o 
bloque dialectal ao que 
pertencen.

B5.1. Ler, con 
regularidade e de
maneira guiada, 
obras literarias 
para desenvolver
o criterio lector; 
expor unha 
opinión persoal 

LGLB5.1.1. Le, con 
regularidade e de maneira 
guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector;
expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relaciona 
o seu sentido coa propia 

CCL Le, con regularidade e de 
maneira guiada, obras 
literararias para desenvolver 
o criterio lector; expón unha 
opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada 
á idade, relaciona o seu 
sentido coa propia 
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sobre a lectura 
dunha obra 
axeitada á idade, 
relacionando o 
seu sentido coa 
propia 
experiencia e 
outros 
coñecementos 
adquiridos, 
procurando 
asimilar os trazos
estéticos xerais 
que definen cada
texto.

experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, e
asimila os trazos estéticos 
xerais que definen cada 
texto.

experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, e 
asimila os trazos estéticos 
xerais que definen cada 
texto.

B5.2. Comparar 
textos literarios e 
non literarios e 
diferenciar textos 
dos tres grandes 
xéneros a partir 
dos seus trazos 
característicos 
máis xerais. 

LGLB5.2.1. Compara textos 
literarios e non literarios e 
describe as súas diferenzas 
e similitudes.
LGLB5.2.2. Diferencia 
textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos seus 
trazos característicos máis 
xerais.

CCL Compara textos literarios e 
non literarios e describe as 
súas diferenzas e similitudes.
Diferencia textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos 
seus trazos característicos 
máis xerais.

B5.3. Ler 
expresiva e 
comprensivament
e, facer audicións
de poemas 
recitados ou 
cantados, sinalar 
a temática ou 
temáticas 
abordadas e 
describir os 
valores 
estilísticos dos 
textos.

LGLB5.3.1. Le expresiva e 
comprensivamente, fai 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, 
sinala a temática ou 
temáticas abordadas e 
describe os valores 
estilísticos dos textos.

CCL Le expresiva e 
comprensivamente, fai 
audicións de poemas 
recitados ou cantados, sinala
a temática ou temáticas 
abordadas e describe os 
valores estilísticos dos 
textos.

B5.4. Ler 
expresiva e 
comprensivament
e textos 
narrativos breves
e recoñecer a 
funcionalidade 
dos elementos 
formais básicos.

LGLB5.4.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade 
dos elementos formais 
básicos.

CCL Le expresiva e 
comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñece
a funcionalidade dos 
elementos formais básicos.

B5.5. Ler 
dramatizada e 
comprensivament
e, visionar pezas 
teatrais e 
apreciar os seus 
compoñentes e 
procedementos 
máis relevantes.

LGLB5.5.1. Le dramatizada 
e comprensivamente, 
visiona pezas teatrais e 
aprecia os seus 
compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes.

CCL Le dramatizada e 
comprensivamente, visiona 
pezas teatrais e aprecia os 
seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes.
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B5.6. Escribir 
textos sinxelos 
de intención 
estética, 
servíndose dos 
coñecementos 
literarios 
adquiridos e dos 
recursos 
retóricos 
traballados na 
aula.

LGLB5.6.1. Escribe textos 
sinxelos de intención 
estética, servíndose dos 
coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na 
aula.

CCL,CCEC Escribe textos sinxelos de 
intención estética, 
servíndose dos 
coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula.

B5.7. Describir e 
caracterizar os 
trazos definitorios
básicos do cómic
e a canción como
linguaxes 
artísticas.

LGLB5.7.1. Describe e 
caracteriza os trazos 
definitorios básicos do 
cómic como linguaxe 
artística.
LGB5.7.2. Identifica e 
describe, nun cómic dado, 
os principais trazos 
definitorios.
LGLB5.7.3. Describe e 
caracteriza os trazos 
definitorios básicos da 
canción como linguaxe 
artística.
LGB5.7.4. Identifica e 
describe, nunha canción 
dada, os seus principais 
trazos definitorios.

CCL,CCEC

B5.8. 
Familiarizarse, 
seguindo unhas 
pautas 
orientadoras, co 
emprego dos 
fondos e 
recursos que 
ofrecen as 
bibliotecas, 
incluídas as 
virtuais, para a 
procura de 
información 
básica e a 
resolución de 
dúbidas de 
traballo.

LGLB5.8.1. Familiarízase, 
seguindo unhas pautas 
orientadoras, co emprego 
dos fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a 
procura de información 
básica e a resolución de 
dúbidas de traballo.

CCL,CD
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1. 3. Actividades de aprendizaxe asociadas a cada bloque de contidos.-

Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

d,e,h,l,o B1.1. Comprensión, interpretación 
e resumo de calquera texto oral ou 
daqueles propios dos medios de 
comunicación, especialmente 
noticias de actualidade, próximas 
aos intereses do alumnado.

Escoita e comprensión de 
diferentes textos orais dos 
medios de comunicación 
audiovisual.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

d,e,h B1.2. Comprensión e interpretación
de textos orais utilizados no ámbito 
social e académico (instrucións, 
presentacións de tarefas e breves 
exposicións orais de temáticas 
variadas).

Escoita, comprensión e 
análise de textos orais do 
ámbito académico.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

a,c,d,h, B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa con 
actitude de interese, de 
cooperación e de respecto.

Organización ordenada das 
Intervencións e opinións do 
alumnado, respectando a 
quenda de palabra e a 
exposición dos demais 
membros do grupo.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

a,c,d,e,
h

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das 
mensaxes dos medios de 
comunicación, con especial 
atención aos programas 
informativos.

Escoita e comprensión de 
diferentes textos orais dos 
medios de comunicación 
audiovisual.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

h,p, B1.5. Coñecemento e aplicación, 
con axuda das tecnoloxías da 
información e da comunicación 
(TIC), de estratexias necesarias 
para producir textos orais sobre 
temas de actualidade.

Elaboración e gravación 
dunha noticia en soporte 
dixital.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

h,p B1.6. Valoración das producións 
orais emitidas cunha fonética e 
prosodia correcta e actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

b,e,g,h B1.7. Produción de discursos orais,
en intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á intención
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección.

Produción de textos orais 
(diálogos, conversas)  a partir 
da asunción de distintos 
roles .

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

a,c,d,h, B.1.8. Participación activa en 
situacións propias do ámbito 
académico (pedimento de 
aclaracións, intercambio de 
opinións e exposición de 
conclusións). 

Preguntas breves dirixidas a 
manter a atención e o interese
sobre os contidos que se 
traballan na aula.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

a,b,c,g,
h,p

B1.9. Coñecemento e aplicación de
estratexias necesarias para falar en
público: planificación do discurso, 
prácticas orais formais e informais.

Planificación, preparación e 
exposición dun texto 
expositivo  tendo en conta as 
técnicas e estratexias 
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necesarias para falar en 
público.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

a,d,h,l,o B1.10. Construción de discursos 
adecuados, cohesionados e 
coherentes desde o punto de vista 
comunicativo, sobre temas de 
interese persoal ou social da vida 
cotiá e académica.

Planificación, preparación e 
exposición de diferentes 
textos seguindo uns roles 
dados.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,f,h B2.1. Aplicación de técnicas de 
análise do contido e estratexias de 
lectura comprensiva.

Aplicación de estratexias que 
facilitan a comprensión de 
textos (selección e subliñado 
da información importante e  
busca do vocabulario 
descoñecido). 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

d,e,h B2.2. Comprensión e interpretación
de textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais en ámbitos 
próximos á experiencia do 
alumnado: mensaxes electrónicas 
ou de móbil, normas e instrucións 
de uso. 

Lectura e comprensión de 
textos relacionados coa vida 
cotiá (mensaxes electónicas, 
normas, instrucións) 
elaborados polo propio 
alumnado.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

d,e,h B2.3. Comprensión, interpretación 
e síntese de textos dos medios de 
comunicación, fundamentalmente 
textos narrativos.

Lectura e análise de textis dos
medios de comunicación 
(noticias fundamentalmente)

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

d,e,h B2.4. Comprensión e interpretación
de textos do ámbito académico, 
especialmente, descritivos, 
narrativos e expositivos sobre as 
distintas materias curriculares: 
webs educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en 
diversos soportes.

Lectura e análisde de distintos
textos do ámbito académico.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h B2.5. Utilización guiada da 
biblioteca e das TIC para obter 
información e consultar modelos de
composición escrita. 

Busca guiada de información 
na rede e na biblioteca.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

c,d,h B2.6. Actitude reflexiva e crítica 
ante as mensaxes que transmitan 
prexuízos ou usos lingüísticos 
discriminatorios, especialmente, os 
que aparecen nos medios de 
comunicación.

Análise crítica da linguaxe 
utilizada en diferentes textos 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

h,o B2.7. Lectura en voz alta con 
dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación 
comunicativa, aos patróns fonéticos
do galego e aos signos de 
puntuación.

Lectura en voz alta de 
diferentes textos.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h B2.8. Planificación e revisión do 
escrito, de forma guiada, para 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente.

Revisión dos textos 
elaborados polo alumnado 
atendendo ás regras de 
adecuación, coherencia e 
cohesión.

Programación Didáctica do Departamento de Lingua galega e literatura. 
IES Virxe do Mar (Noia) Curso 2015-2016                                                                                              67



        

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h B2.9. Produción, en formato papel 
ou dixital, de textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: notas,
cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil.

Produción de distintos textos 
relacionados coa vida cotiá en
soporte papel ou dixital.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h B2.10. Produción, a partir dun 
modelo, de textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, en 
formato papel ou dixital.

Elaboración e gravación 
dunha noticia en soporte 
dixital.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h B2.11. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
propios da vida académica, 
especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e conclusións 
sobre as tarefas e aprendizaxes 
realizadas.

Produción de diferentes textos
relacionados coa vida 
académica (resumos, 
exposición e conclusións).

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h B2.12. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos de 
distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e exposicións 
de ideas e conceptos.

Produción de diferentes textos
en soporte impreso ou dixital 
de distinta tipoloxía 
(descrición, exposición...)

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h,f B2.13. Uso, con progresiva 
autonomía, das TIC (procesadores 
de textos e correctores 
ortográficos) na planificación, 
revisión e presentación dos 
escritos.

Aplicación dos correctores 
informáticos ás propias 
elaboración dos alumnos en 
soporte dixital.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,f,h B2.14. Autoavaliación da 
aprendizaxe da lingua cunha 
actitude activa e de confianza.

Enquisa de autoavaliación da 
aprendizaxe da lingua.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

b,e,l B3.1. Recoñecemento, explicación 
e uso de léxico suficientemente 
amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario 
temático a partir de campos léxicos
traballados na aula.

Estudo de vocabulario a partir 
de diversos textos.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

a,d,e B3.2. A fonética e a fonoloxía do 
galego, con especial atención a 
posibles interferencias.

Estudo e análise das 
características fonéticas e 
fonolóxicas da lingua e 
discriminación de 
interferencias e textos orais

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

b,e,n,l B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e 
doutras fontes de consulta, tanto en
papel como en soporte electrónico, 
especialmente sobre clases de 
palabras e normativa.

Uso de dicionarios e manuais 
de consulta en soporte 
impreso ou dixital para a 
análise e produción dos 
textos.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

b,e B3.4. Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega.

Revisión dos  propios textos e 
aplicación das normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega.

Bloque 3. 
Funcionamento 

e B3.5. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa 

Revisión dos propios textos e 
aplicación das pautas de 
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da lingua cohesión textual. cohesión textual.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

b,e B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais básicas (substantivo, 
adxectivo cualificativo, verbo, 
adverbio, etc.) así como a diferenza
entre palabras flexivas e non 
flexivas para a creación e 
comprensión de textos.

Análise das categorías 
gramaticais básicas nos textos
traballados.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e,l,n, B3.7. Recoñecemento, uso e 
reflexión dos mecanismos da 
cohesión textual como a deíxe 
persoal.

Análise dos mecanismos de 
cohesión textual e aplicación 
nas propias producións.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e,h B3.8. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais
máis comúns, en particular os 
temporais e explicativos.

Análise dos conectores 
textuais máis comúns e 
aplicación nas propias 
producións.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e,h B3.9. Coñecemento das regras de 
concordancia e das funcións 
sintácticas principais no seo da 
oración para elaborar enunciados 
cun estilo cohesionado e correcto. 

Estudo e análise das regras 
de concordancia e das 
funcións sintácticas principais.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e,h B3.10. Recoñecemento das 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do emisor.

Estudo e análide das 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa 
intención comunicativa do 
emisor.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e B3.11. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do 
proceso. 

Revisión dos propios textos 
elaborados polo alumnado.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

b,e,h B.3.12. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais.

Elaboración grupal dun vídeo 
sinxelo (dunha temática 
relacionada con contidos 
transversais, aínda sen 
determinar) no que se recollan
testemuños de diferentes 
alumnos e alumnas do centro 
que coñezan e usen linguas 
distintas.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

b,e B3.13. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada.

Elaboración grupal dun vídeo 
sinxelo (dunha temática 
relacionada con contidos 
transversais, aínda sen 
determinar) no que se recollan
testemuños de diferentes 
alumnos e alumnas do centro 
que coñezan e usen linguas 
distintas.

Bloque 4. o,p B4.1. Valoración das linguas como Elaboración grupal dun vídeo 
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Lingua e 
sociedade

medios de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo.
B4.2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade.
B4.3. A lusofonía.

sinxelo (dunha temática 
relacionada con contidos 
transversais, aínda sen 
determinar) no que se recollan
testemuños de diferentes 
alumnos e alumnas do centro 
que coñezan e usen linguas 
distintas.

Bloque 4. 
Lingua e 
sociedade

o,p B4.4. Análise da situación 
sociolingüística, a partir do contexto
familiar do alumnado.

Elaboración dun traballo de 
recollida de datos 
sociolingüísticos no ámbito 
familiar.

Bloque 4. 
Lingua e 
sociedade

o,p B4.5. Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao proceso 
de recuperación do galego, 
favorecendo o xurdimento de 
vínculos positivos cara ao seu uso 
e consciencia da necesidade e das 
potencialidades de enriquecemento
persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega.

Escoita e análise crítica de 
vídeos (aloxados na internet) 
de contidos relacionados coa 
utilización da lingua.

Bloque 4. 
Lingua e 
sociedade

o,p B4.6. Situación sociolingüística e 
legal das linguas de España.

Análise te textos sobre a 
situación sociolingüística e 
legal das linguas de España e 
recollida das conclusións.

Bloque 4. 
Lingua e 
sociedade

o,p B4.7. Prexuízos lingüísticos. Análise e comentario de 
textos orais e recollida dos 
prexuízos detectados.

Bloque 4. 
Lingua e 
sociedade

h,o,p B4.8. Recoñecemento e valoración 
dos principais fenómenos que 
caracterizan as variedades 
diatópicas do galego.

Escoita e análise de diferentes
textos orais e escritos 
pertencentes a distintas 
variedades xeográficas.

Bloque 5. 
Educación 
literaria

h,l B5.1. Lectura, con regularidade e 
de maneira guiada, de obras 
literarias para desenvolver o criterio
lector; exposición da opinión 
persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relación do seu 
sentido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adquiridos e 
asimilación dos trazos estéticos 
xerais que definen cada texto.

Lectura de distintos textos 
literarios

Bloque 5. 
Educación 
literaria

h,l B5.2. Comparación de textos 
literarios e non literarios e 
diferenciación de textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos seus 
trazos característicos máis xerais.

Análise de textos literarios e 
non literarios e de fragmentos 
pertencentes aos tres grandes
xéneros.

Bloque 5. 
Educación 
literaria

h,l B5.3. Lectura expresiva e 
comprensiva, audicións de poemas
recitados ou cantados, 
determinación da temática ou 
temáticas abordadas e descrición 
dos valores estilísticos dos textos.

Lectura expresiva de textos 
poéticos e análise das 
características destacadas en 
relación co xénero.

Bloque 5. 
Educación 

h,l B5.4. Lectura expresiva e 
comprensiva de textos narrativos 

Lectura expresiva de textos 
narrativos e análise das 
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literaria breves e recoñecemento da 
funcionalidade dos elementos 
formais básicos.

características destacadas en 
relación co xénero.

Bloque 5. 
Educación 
literaria

h,l B5.5. Lectura dramatizada e 
comprensiva, visionado de pezas 
teatrais e apreciación dos seus 
compoñentes e procedementos 
máis relevantes.

Lectura expresiva de textos 
dramáticos e análise das 
características destacadas en 
relación co xénero.

Bloque 5. 
Educación 
literaria

h,l,n B5.6. Produción de textos sinxelos 
de intención estética, servíndose 
dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula.

Elaboración de textos 
literarios sinxelos (contos, 
poemas, textos teatrais

Bloque 5. 
Educación 
literaria

h,l,n B5.7. Descrición e caracterización 
dos trazos definitorios básicos do 
cómic e a canción como linguaxes 
artísticas.

Análise do cómic e dos 
elementos característicos e 
elaboración de tiras e viñetas.
Análise de cancións e dos 
elementos característicos.

Bloque 5. 
Educación 
literaria

e,h,l B5.8. Familiarización, seguindo 
unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e recursos 
que ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a procura
de información básica e a 
resolución de dúbidas de traballo.

Elaboración de traballos que 
requiran a consulta dos 
fondos da bibliioteca, tanto 
manuais dixitais como 
impresos.
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1. 4. Intrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe.-

Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de
textos orais sinxelos (noticias de actualidade). 
LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de 
textos sinxelos a resumos.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os 
datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e 
académico.
LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, 
manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita 
a linguaxe discriminatoria).
LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da 
linguaxe non verbal.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas 
principais e as secundarias de programas informativos.
LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a 
partir das coincidencias e diferenzas atopadas.
LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou discriminacións.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións.
LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións 
máis claras e visualmente atractivas.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, 
recoñece os erros de produción oral propia e allea e propón 
solucións para melloralas.
LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que 
se poidan asociar á pronuncia da lingua galega.
LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade habitual do seu contexto.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas,
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e corrección.
LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta 
lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a
fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema 
fricativo palatal xordo).
LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada).
LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un 
léxico rico e variado.

Observación e rexistro.

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito 
académico, respectando as regras de interacción.
LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás 
instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios.

Observación e rexistro.
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LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais breves.
LG1B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non 
verbal (a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao 
auditorio con autoconfianza e seguridade
LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación 
comunicativa.
LGB1.9.4. Incorpora progresivamente palabras propias do 
nivel formal ás súas producións orais.
LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos 
formais e espontáneos.
LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores,
pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e 
alleos e trata, progresivamente, de evitalos.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que 
intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións
e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións 
sinxelas.
LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida
cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo.

Observación e rexistro.

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: 
subliñados, esquemas e resumos.
LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de 
elementos contextuais explícitos.
LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas.
LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza
a forma da palabra ou deduce o significado polo contexto.
LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non 
lingüísticos (símbolos, iconas, etc.).
LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o 
contido das mensaxes a través de distintos recursos: xornais, 
revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet.
LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos 
coñecementos propios, antes e despois da lectura.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de 
textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de 
móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de uso.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos 
medios de comunicación, especialmente, os narrativos e 
expositivos de estrutura descritiva e secuencial.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da 
vida académica: webs educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos soportes.
LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para 
obter información e consultar modelos de composición escrita.

Observación e rexistro.

LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes 
que transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos 
lingüísticos discriminatorios.
LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que 
evidencian prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais e 
sexistas.

Observación e rexistro.
Proba escrita.
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LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
adecuados e con respecto pola puntuación do texto.
LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do 
galego.
LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz.

Rúbrica de avaliación.

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as 
ideas e estruturar o contido do texto.
LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situación comunicativa.
LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos 
esenciais para a cohesión das ideas: conectores textuais 
básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e dentro 
do sintagma verbal.
LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización 
oracional e a forma do texto (os parágrafos e a distribución e 
organización das ideas expresadas).
LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas 
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos 
medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en 
formato papel ou dixital.
LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) 
e os elementos paratextuais que acompañan as noticias.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos 
descritivos, narrativos e expositivos propios da vida 
académica, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e 
conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións 
básicas dun procesador de textos para organizar os contidos e
mellorar a presentación.
LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver 
dúbidas e revisar a ortografía.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión 
e mellora das producións propias e alleas.
LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de 
aprendizaxe e mostra unha actitude positiva de superación.

Observación e rexistro.

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para 
expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas 
propios da lingua galega.

Observación e rexistro.

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística 
relativa á clase de palabras e a normativa en dicionarios, en 
diferentes soportes, e noutras obras de consulta.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega.
LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica dos textos.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de 
acordo coa cohesión textual.

Caderno de aula.
Proba escrita.
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LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para corrixir 
erros e distingue as flexivas das non flexivas.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias 
deícticas persoais.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores
textuais máis comúns, en particular os temporais e 
explicativos.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes 
xéneros, usando as regras de concordancia.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da oración. Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas 
propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación.

Observación e rexistro.
Proba escrita.

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de 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.

Observación e rexistro.

LGB3.13.1. 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.

Observación e rexistro.

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se 
constrúen todos os saberes e como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da 
identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de
tradición oral e no xénero humorístico. 
LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia.
LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona. 
LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de 
tradición oral, música e xogos) en lingua galega adaptados á 
súa idade.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de 
Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto 
do alumnado.
LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a 
importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega.

Observación e rexistro.
Proba escrita.

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos 
lingüísticos individuais.

Proba escrita.

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a 
presenza de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno.

Proba escrita.
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LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como 
símbolo de riqueza lingüística e cultural.
LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais
e utiliza os trazos propios da súa zona.
LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego
e clasifica producións lingüísticas segundo o bloque dialectal 
ao que pertencen.

Proba escrita.

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras 
literarias para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona 
o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen 
cada texto.

Proba escrita.

LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e 
describe as súas diferenzas e similitudes.
LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir 
dos seus trazos característicos máis xerais.

Proba escrita.

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de
poemas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas 
abordadas e describe os valores estilísticos dos textos.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.
Proba escrita.

LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñece a funcionalidade dos elementos 
formais básicos.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.
Proba escrita.

LGLB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona 
pezas teatrais e aprecia os seus compoñentes e 
procedementos máis relevantes.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.
Proba escrita.

LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos 
recursos retóricos traballados na aula.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGLB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios 
básicos do cómic como linguaxe artística.
LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais 
trazos definitorios.
LGLB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios 
básicos da canción como linguaxe artística.
LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os seus 
principais trazos definitorios.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas 
orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que ofrecen 
as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de 
información básica e a resolución de dúbidas de traballo.

Observación e rexistro.

1. 5. Metodoloxía.-

As competencias que debe adquirir o alumnado obsérvanse como capacidades
de resolución de situacións problema da vida real. Estas situacións problema
deben ser o punto de partida das distintas secuencias didácticas, deseñadas
cun  enfoque  comunicativo que  aproxime  os  contextos  de  aprendizaxe  do
alumnado á vida do seu entorno vital.
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Esta aprendizaxe require unha proposta didáctica de actividades integradas.
Por exempo, para unha exposición oral planificada en grupo precisan integrar a
expresión e comprensión orais, a investigación, as ferramentas TIC, a expresión
escrita, a técnica do traballo colaborativo e cooperativo,...

Procurarase abordar de forma integrada as cinco destrezas lingüísticas: falar,
escoitar, ler, escribir e interactuar, así como os cinco bloques de contidos que
vertebran o currículo desta materia: comunicación oral,  comunicación escrita,
reflexión sobre a lingua, sociolingüística e educación literaria.

Trátase, pois, dunha metodoloxía inclusiva, participativa e colaborativa, na que
o  alumnado  comparta  fortalezas  e  supla  debilidades  coa  axuda  dos  máis
compañeiros e compañeiras, dirixidos pola profesora.

O  tratamento  da  información,  mediante  unha  correcta  alfabetización
informacional que  facilite  a  busca,  selección,  análise  e  interpretación  da
información,  é  un  dos  puntais  metodolóxicos  nesta  materia,  pois  activa
estratexias de comprensión e expresión e facilita a aprendizaxe competencial.

1. 6. Procedementos de avaliación.

Utilizaranse  procedementos  de  avaliación  variados  e  coherentes  cos
prodedementos de aprendizaxe, para facilitar a avaliación do alumnado e do
proceso  integral  de  ensinanza  e  aprendizaxe  (avaliación  formativa).  Os
principais procedementos de avaliación son:

• Observación e rexistro das intervencións na aula.
• Caderno de aula
• Rúbricas de avaliación, para valorar a expresión oral e a lectura en voz

alta.
• Probas de lectura.
• Probas escritas. 

O conxunto de procedementos de valoración dos estándares de aprendizaxe
permiten  a  comprobación  da  adquisición  de  todas  as  competencias  que  se
adquiren nesta materia nun marco de avaliación coherente que será contínua,
formativa e sumativa ao finalizar cada trimestre e o curso.

O alumnado que non supere os estándares mínimos de aprendizaxe recibirá as
indicacións e recursos, de ser precisos, por parte da profesora para, deste xeito,
acadar a capacitación suficiente para superar o curso.

Ao  longo  do  curso  a  avaliación  será  contínua,  o  que  implica  que  a
recuperación dunha avaliación se fai aprobando a seguinte. O alumnado que
non acade 5 puntos na avaliación final deberá superar a proba extraordinaria de
setembro, na que se examinará de toda a materia.

O uso  de  calquera  medio  fraudulento  na  realización  das  distintas  probas  e
tarefas implicará a cualificación nas mesmas con cero puntos.
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1. 7. Criterios de cualificación

Os 10 puntos da cualificación final de cada avaliación desagréganse da 
seguinte forma:

• Probas escritas: 7 puntos
• probas de lectura: 1 punto o libro obrigatorio e 0.5 puntos a segunda 

lectura.
• Expresión oral: 1 punto.
• Observación e rexistro do traballo na aula: 0.5 puntos
• O caderno de aula, así como calquera outra tarefa que o profesorado 

indique, poderanse utilizar para redondear notas á alza, sobre a 
cualificación obtida na suma dos rexistros anteriores.

Para aprobar cada avaliación é preciso acadar unha cualificación mínima de 5 
puntos.

A proba extraordinaria de setembro, que tamén recolle algunha cuestión 
sobre as lecturas feitas ao longo do curso, valórase sobre 10 puntos.

1. 8. Directrices e instrumentos para a avaliación inicial.

A comezo de curso realizarase unha avaliación inicial para comprobar o punto
de partida de cada alumno en relación aos estándares de aprendizaxe sobre os
que  se  asenta  a  aprendizaxe  do  curso  que  comeza.  Será  unha  proba
competencial, integrada por compoñentes dos cinco bloques de contidos que
vertebran o currículo desta materia: comunicación oral,  comunicación escrita,
reflexión sobre a lingua,  sociolingüística e educación literaria  e  con enfoque
comunicativo. 

Esta  proba  presentarase  mediante  a  petición  de  resolución  de  diferentes
tarefas, que se afrontarán coa metodoloxía e recursos que o profesorado estime
oportunos: soporte dixital ou papel, lectura en voz alta, exposición oral individual
ao en grupo...de xeito que o conxunto de exercicios se resolvan en sesións
diferentes e con metodoloxías diversas.

Esta  avaliación  inicial  servirá  para  detectar  fortalezas  e  debilidades  do
alumnado en relación a cada bloque de contidos e, así mesmo, tomar decicións
sobre  a  pertinencia  de  aplicar  determinados  procedementos  de  reforzo  en
competencia lingüística ou adaptación curricular, se é o caso.

1. 9. Medidas de atención á diversidade.

Cada vez máis contamos nas nosas aulas cun maior número de alumnado con
necesidades  específicas  de  apoio  educativo  (NEAE).  Segundo  o  Decreto
86/2015 debemos  incluír  dentro  desta  denominación  aqueles  alumnos  e
alumnas que:
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• Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.
• Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).
• Teñan altas capacidades intelectuais.
• Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistema

educativo.
• Posúan  condicións  persoais  ou  de  historia  escolar  que  así  o

recomenden.

Os  principios  básicos para  o  tratamento  co  alumnado  con  NEAE parten  da
inclusión na aula, da non discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer
o cumprimento destes principios, as  actividades de aprendizaxe integradas
facilitan  a  gradación  da  dificultade,  para  que  cada  alumno  sexa  quen  de
visualizar o seu nivel  de partida e ir  aumentando pouco a pouco o grao de
dificultade na resolución das tarefas. 

O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxe
colaborativa  e  cooperativa,  pois  as  debilidades  e  fortalezas  modifícanse  en
base ás aportacións dos restantes compañeiros e compañeiras.

No  Plan  Xeral  de  Atención  á  Diversidade  do  IES  Virxe  do  Mar  aparecen
concretadas todas as medidas xerais de atención ao alumnado que presenta
algunha carencia neste sentido.

1. 10. Accións para a educación en valores e de contribución ao plan de 
convicencia.

A través das lecturas recomendadas e da selección de materiais curriculares 
para cada inidade didáctica, afróntanse distintos aspectos da educación en 
valores tales como:

• Convivencia demogrática e resolución pacífica de conflitos.
• Respecto pola liberdade de conciencia, intimidade e dignidade de todos 

os membros da comunidade educativa.
• Coeducación e rexeitamento de calquera menifestación de 

discriminación e/ou violencia contra as mulleres.
• Alimentación e hábitos de vida saudables.

1. 11. Accións de contribución ao plan Tic do centro.

O artigo  39  do  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia  establece as pautas a seguir  no ámbito  da Educación
dixital:

1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso
das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  na  aula  como  medio
didáctico  apropiado  e  valioso  para  desenvolver  as  tarefas  de  ensino  e
aprendizaxe.
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2.  Os  contornos  virtuais  de  aprendizaxe  que  se  empreguen  nos  centros
docentes  sostidos  con  fondos  públicos  facilitarán  a  aplicación  de  plans
educativos específicos, deseñados polos centros docentes para a consecución
de  obxectivos  concretos  do  currículo,  e  deberán  contribuír  á  extensión  do
concepto de aula no tempo e no espazo.
3.  A  consellería  con  competencias  en  materia  de  educación  ofrecerá
plataformas  dixitais  e  tecnolóxicas  de  acceso  para  toda  a  comunidade
educativa,  que  poderán  incorporar  recursos  didácticos  achegados  polas
administracións educativas e outros axentes para o seu uso compartido.
4.  Os  centros  docentes  que  desenvolvan  o  currículo  nun  contorno  dixital
deberán establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu
proxecto  educativo  e  deberá  contar  coa  aprobación  da  consellería  con
competencias  en  materia  de  educación,  segundo  o  procedemento  que  se
estableza.
En virtude do anteriormente disposto, o Departamento de Lingua
Galega  e  Literatura  promoverá  a  aplicación  da  educación  dixital  a  fin  de
impulsar  novos  métodos  de  ensinanza-aprendizaxe  e  de  construción  do
coñecemento.

O proxecto  dixital  do  Departamento  afondará  no  traballo  iniciado  os  cursos
anteriores:

• Fomentar o uso das TIC como recurso educativo e para a elaboración
de materiais de apoio e utilizar portais educativos e foros de debate para
a formación permanente e o intercambio de experiencias.

• Cambiar  a  metodoloxía  no  proceso  de  ensino-aprendizaxe  que  nos
distancie dos métodos tradicionais e nos achegue a novos métodos nos
que o/a profesor/a  sexa un guía  para a construción de aprendizaxes
estandarizadas, significativas e competencias do propio alumnado.

•  Deseñar e empregar os nosos propios recursos educativos dixitais: blog
do Departamento: larapeta.blogaliza.org, aulas virtuais e obxectos dixitais
de aprendizaxe de alaboración propia.

1. 12. Accións de contribución ao proxecto Lector do centro.

A comprensión lectora e expresión creativa son habilidades esenciais a adquirir
e fortalecer nas clases de Lingua galega. A lectura comprensiva é a porta ao
coñecemento e sen coñecemento non existe a cidadanía crítica. É por isto polo
que establecemos lecturas obrigatorias, comúns para todo o grupo, e optativas,
a seleccionar polo alumnado. Estas lecturas, como se indicou nos apartados 1.6
e 1.7 son puntuadas nun apartado específico co 15% do total da cualificación
da avaliación. 
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As lecturas seleccionadas para 1º ESO son as seguintes:

1.-As lágrimas de Shiva. César Mallorquí. Ed. Rodeira    

2.-As crónicas de Landereina.  Bágoa de Lúa.  Sabela González.  Ed.
Galaxia

3.-Palabras de Caramelo. Gonzalo Moure. Ed. Xerais.

Arredor das obras de lectura obrigatoria organízanse encontros con autores e
autoras, visualización de películas baseadas na obra literaria, visitas a lugares
relacionados  coa  trama  e  debates  orais  ou  virtuais  sobre  determinados
aspectos do libro. 

1. 13. Accións de reforzo/recuperación.

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas
por  parte  do  profesorado  para  mellorar  o  seu  rendemento  e  acadar  unha
cualificación satisfactoria en relación aos estándares mínimos de aprendizaxe.

Como se indicou nos apartados 1.6 e 1.7 a avaliación é contínua, polo que o
alumnado que aprobe unha avaliación recupera a anterior, e viceversa: se hai
retroceso  e  non  progreso  no  proceso  de  aprendizaxe,  a  cualificación
responderá á nova capacitación na resolución dos estándares de aprendizaxe. 

1. 14. Materiais e recursos didácticos.

Libro de  texto: Lingua     galega     e     literatura     1    Ed. Galaxia
 
O  libro  de  texto  será  completado  con  material  moi  diverso  e  en  distintos

soportes:

◦ Fichas de traballo 

◦ Presentacións  dixitais  preparadas  polo  profesoradoou  polo  propio
alumnado.

◦ Vídeos e outros materiais audiovisuais aloxados na Rede.

◦ Páxinas  Web e  blogues  sobre  aspectos  literarios,  históricos  ou  sobre
temas de actualidade.

◦ Selección  de  artigos  de  prensa  impresa  ou  dixital  ou  de  documentos
referidos á actualidade.

◦ Obras literarias axeitadas á idade e madurez intelectual do alumnado.

◦ Selección de textos literarios (poéticos, narrativos e teatrais) para a súa
lectura e análise.
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1. 15. Actividades complementarias e extraescolares.

O departamento de Lingua e literatura galegas organiza distintas actividades
complementarias  e  extraescolares  destinadas  a  facilitar  a  adquisición  das
competencias clave e os estándares de aprendizaxe por parte do alumnado. 

A literatura, o Plan lector, a alimentación saudable (proxecto interdisciplinar de
innovación eduativa  A  liméntate ben), a situación sociolingüística de Galicia, o
autor homenaxeado nas Letras Galegas...son temas que vertebran actividades
complementarias e extraescolares de moito interese e que se van organizando
ao longo do curso, nalgunhas ocasións polo propio Departamento de Lingua,
noutras polo IES Virxe do Mar e en ocasións por institucións diversas que nos
convidan e ofrecen a posibilidade de participar destes itinerarios que a día de
hoxe non están deseñados nin son coñecidos, polo que non podemos concretar
neste documento.
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2. TERCEIRO CURSO DE ESO

2.1. Obxectivos de etapa:

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

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

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

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

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información,
para  adquirir  novos  coñecementos  con  sentido  crítico.  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  materias,  así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para
identificar  os  problemas  en  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  complexas,  e
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de
maneira apropiada.

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

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

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

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural,
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa
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.

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega 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.

Obxectivos para 3º ESO:

A transmisión  de  conceptos  non  ten  como  finalidade  a  memorización  polo
alumnado senón a adquisición de competencias: apréndese para saber facer
algo co aprendido. A adquisición eficaz dos estándares de aprendizaxe que
a continuación se relacionan é o principal obxectivo en cada curso da ESO.

2. 2.  Criterios de avaliación   e concrecion dos  estándares de aprendizaxe
mínimos esixibles.

No  recadro  de  Mínimos  esixidos  recóllense  os  estándares  de  aprendizaxe
mínimos esixidos para cada criterio de avaliación. 

Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Estándares de 
aprendizaxe mínimos 
esixidos

B1.1. Comprender
e interpretar a 
intención 
comunicativa 
implícita e 
explícita, o tema, 
a idea principal e 
as secundarias, o 
datos relevantes 
de textos orais 
dos medios de 
comunicación 
audiovisual.

LGB1.1.1. Comprende o 
sentido global e identifica a 
intención comunicativa e a 
estrutura de textos orais 
propios dos medios de 
comunicación audiovisual 
(entrevistas, noticias, 
crónicas e reportaxes).
LGB1.1.2. Interpreta textos 
orais e traslada a 
información relevante a 
esquemas ou resumos.

CCL Comprende o sentido 
global e identifica a 
intención comunicativa e a
estrutura de textos orais 
propios dos medios de 
comunicación audiovisual 
(entrevistas, noticias, 
crónicas e reportaxes).
LGB1.1.2. Interpreta 
textos orais e traslada a 
información relevante a 
esquemas ou resumos.

B1.2. Identificar o 
propósito 
comunicativo en 
textos orais dos 

LGB1.2.1. Diferencia as 
ideas principais e as 
secundarias e identifica a 
intención comunicativa de 

CCL,CAA,CSC Diferencia as ideas 
principais e as 
secundarias e identifica a 
intención comunicativa de 
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medios de 
comunicación, 
analizar 
criticamente os 
seus contidos e 
interpretar as 
connotacións e 
mensaxes 
discriminatorias 
implícitas.

programas de carácter 
informativo: noticias, 
reportaxes e crónicas.
LGB1.2.2. Compara o 
tratamento da mesma noticia
en diferentes medios de 
comunicación e extrae 
conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas 
atopadas.
LGB1.2.3. Reflexiona sobre 
as mensaxes e rexeita usos 
lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos e 
discriminacións.

programas de carácter 
informativo: noticias, 
reportaxes e crónicas.
Compara o tratamento da 
mesma noticia en 
diferentes medios de 
comunicación e extrae 
conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas
atopadas.
Reflexiona sobre as 
mensaxes e rexeita usos 
lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos e 
discriminacións.

B1.3. 
Comprender, 
interpretar e 
valorar textos 
orais expositivos e
argumentativos.

LGB1.3.1. Identifica as ideas
principais e secundarias dun 
texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou 
informal, producido na 
variante estándar ou en 
calquera das variedades 
dialectais.
LGB1.3.2. Recoñece a 
intención comunicativa dos 
textos.
LGB1.3.3. Diferencia as 
explicacións dos 
argumentos.

CCL,CAA Identifica as ideas 
principais e secundarias 
dun texto oral expositivo 
ou argumentativo, formal 
ou informal, producido na 
variante estándar ou en 
calquera das variedades 
dialectais.
Recoñece a intención 
comunicativa dos textos.
Diferencia as explicacións 
dos argumentos.

B1.4. Comprender
textos orais 
expositivos e 
argumentativos 
utilizados no 
ámbito académico
(presentacións, 
relatorios e 
intervencións en 
mesas redondas) 
e identificar as 
ideas principais e 
secundarias, o 
propósito 
comunicativo 
implícito ou 
explícito, e 
diferenciar as 
explicacións dos 
argumentos.

LGB1.4.1. Identifica a 
intención comunicativa, a 
tese e os argumentos dos 
debates, relatorios e mesas 
redondas dentro do ámbito 
académico e elabora un 
esquema ou resumo.
LGB1.4.2. Recoñece os 
procedementos lingüísticos 
para manifestarse a favor ou 
en contra.

CCL,CCA,CSC Identifica a intención 
comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, 
relatorios e mesas 
redondas dentro do ámbito
académico e elabora un 
esquema ou resumo.
Recoñece os 
procedementos 
lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en
contra.

B1.5. Coñecer e 
usar as normas 
de cortesía nas 
intervencións 
orais propias e 
alleas da 
actividade 
académica, tanto 
espontáneas 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e
usa as normas que rexen a 
cortesía na comunicación 
oral (intervén na quenda que
lle corresponde, respecta as 
opinións e recoñece e 
rexeita a linguaxe 
discriminatoria).
LGB1.5.2. Recoñece a 

CCL,CAA,CSC,
CSIEE

Coñece, aprecia e usa as 
normas que rexen a 
cortesía na comunicación 
oral (intervén na quenda 
que lle corresponde, 
respecta as opinións e 
recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria).
Recoñece a importancia 
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como 
planificadas.

importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 
volume) e o significado dos 
trazos máis característicos 
da linguaxe non verbal.

dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o 
significado dos trazos 
máis característicos da 
linguaxe non verbal.

B1.6. Valorar as 
producións 
emitidas cunha 
fonética galega 
correcta e actitude
crítica ante os 
prexuízos que se 
poidan asociar a 
ela.

LGB1.6.1. Aprecia a emisión 
dunha pronuncia galega 
correcta, recoñece os erros 
de produción oral propia e 
allea a partir da práctica 
habitual de autovaliación e 
propón solucións para 
melloralas.
LGB1.6.2. Comprende, 
interpreta e rexeita os 
prexuízos que se poidan 
asociar á maneira de 
pronunciar a lingua galega.
LGB1.6.2. Usa a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual 
do seu contexto.

CCL,CAA,CCE
C

Aprecia a emisión dunha 
pronuncia galega correcta,
recoñece os erros de 
produción oral propia e 
allea a partir da práctica 
habitual de autovaliación e
propón solucións para 
melloralas.
Comprende, interpreta e 
rexeita os prexuízos que 
se poidan asociar á 
maneira de pronunciar a 
lingua galega.
Usa a variante dialectal 
propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto.

B1.7. Participar 
activamente en 
situación propias 
do ámbito 
académico e de 
interese para o 
alumnado que 
xeren intercambio 
de opinión.

LGB1.7.1. Participa 
activamente en debates ou 
coloquios, respecta as 
regras de interacción, 
intervención e cortesía, 
manifesta as súas opinións e
respecta as dos demais.
LGB1.7.2. Cínguese ao 
tema, non divaga e atende 
ás instrucións do moderador 
nos debates e coloquios.
LGB1.7.3. Avalía as 
intervencións propias e 
alleas.
LGB1.7.4. Respecta as 
quendas de palabra, o 
espazo, xesticula de xeito 
adecuado, escoita 
activamente os demais e usa
fórmulas de saúdo e 
despedida.

CCL,CSC,CAA Participa activamente en 
debates ou coloquios, 
respecta as regras de 
interacción, intervención e 
cortesía, manifesta as 
súas opinións e respecta 
as dos demais.
Cínguese ao tema, non 
divaga e atende ás 
instrucións do moderador 
nos debates e coloquios.
Avalía as intervencións 
propias e alleas.
Respecta as quendas de 
palabra, o espazo, 
xesticula de xeito 
adecuado, escoita 
activamente os demais e 
usa fórmulas de saúdo e 
despedida.

B1.8. Aplicar 
técnicas e 
estratexias para 
falar en público, 
en situacións 
formais ou 
informais, de 
forma individual 
ou en grupo.

LGB1.8.1. Elabora guións 
para organizar os contidos 
de exposicións formais ou 
informais breves.
LGB1.8.2. Participa con 
fluidez nas intervencións 
orais espontáneas ou 
formais respectando as 
regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a 
colocación do pronome 
átono, así como a fonética 
galega (pronuncia das sete 
vogais, n velar e fonema 

CAA,CCL,CSC,
CSIEE
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fricativo palatal xordo). 
LGB1.8.3. Emprega nas 
intervencións orais 
expresións propias do 
galego: infinitivo conxugado 
e fraseoloxía adecuada.
LGB1.8.4. Fai uso dos 
aspectos prosódicos da 
linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en 
escena, os xestos e a 
mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao
falar en público e diríxese ao
auditorio con autoconfianza 
e seguridade.
LGB1.8.5. Emprega nas 
intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado.
LGB1.8.6. Adecúa a súa 
pronuncia á finalidade da 
práctica oral.
LGB1.8.7. Recoñece a 
avalía erros (repeticións de 
conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos 
discursos orais propios e 
alleos e trata, 
progresivamente, de 
evitalos.

B1.9. Producir 
discursos breves 
e comprensibles, 
nun rexistro 
neutro, informal 
ou máis culto, 
sobre temas da 
vida cotiá ou 
académica.

LGB1.9.1. Participa en 
conversas informais nos que 
intercambia información e 
expresa a súa opinión.
LGB1.9.2. Desenvólvese 
correctamente en situacións 
da vida cotiá que implique 
solicitar unha información ou 
un servizo.
LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas
de tratamento e as regras de
cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación 
comunicativa.
LGB1.9.4. Realiza e explica 
resumos ou exposicións 
académicas sinxelas.

CCL,CSC,CSIE
E,CCEC,CD,CA
A

B1.10. Coñecer e 
aplicar, con axuda
das TIC, técnicas 
e estratexias para 
realizar 
exposicións orais 
planificadas.

LGB1.10.1. Consulta os 
medios de información 
dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e 
incorporalos ás súas 
producións.
LGB1.7.2. Emprega as TIC 
para facer as súas 
presentacións máis claras e 
atractivas visualmente.

CD,CAA,CSEIE,
CD,CCL,CSC

Consulta os medios de 
información dixitais para 
seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos 
ás súas producións.
Emprega as TIC para 
facer as súas 
presentacións máis claras 
e atractivas visualmente.
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B2.1. Aplicar 
técnicas e 
estratexias que 
facilitan a lectura 
comprensiva e 
crítica de textos.

LGB2.1.1. Usa técnicas de 
síntese do contido dos 
textos: subliñados, 
esquemas e resumos.
LGB2.1.2. Usa técnicas de 
ampliación e organización da
información: táboas, cadros, 
gráficos e mapas 
conceptuais.
LGB2.1.3. Busca e asimila o 
significado de palabras do 
rexistro formal e incorpóraas 
progresivamente ao seu 
vocabulario.
LGB2.1.4. Relaciona a 
información explícita e 
implícita dun escrito en 
función do contexto.

CCL,CAA Usa técnicas de síntese 
do contido dos textos: 
subliñados, esquemas e 
resumos.
Usa técnicas de 
ampliación e organización 
da información: táboas, 
cadros, gráficos e mapas 
conceptuais.
Busca e asimila o 
significado de palabras do 
rexistro formal e 
incorpóraas 
progresivamente ao seu 
vocabulario.
Relaciona a información 
explícita e implícita dun 
escrito en función do 
contexto.

B2.2. Comprender
e interpretar 
textos da vida 
cotiá e das 
relacións sociais: 
convocatorias, 
actas de reunión e
regulamentos.

LGB2.2.1. Comprende e 
interpreta textos propios da 
vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas 
de reunión e regulamentos.
LGB2.2.2. Identifica os 
trazos característicos dun 
escrito (tipografía, 
distribución de espazos e 
escollas léxicas) coa 
tipoloxía textual 
(convocatoria, actas de 
reunión e regulamentos).

CCL,CSC

B2.3. Comprender
e interpretar 
escritos propios 
dos medios de 
comunicación e 
distinguir entre 
información e 
opinión en 
entrevistas, 
crónicas e 
reportaxes.

LGB2.3.1. Comprende e 
interpreta textos 
xornalísticos, 
fundamentalmente en 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes.
LGB2.3.2. Distingue entre os
contidos informativos e as 
opinións que se expresan 
nos textos xornalísticos.

CCL,CSC Comprende e interpreta 
textos xornalísticos, 
fundamentalmente en 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes.
Distingue entre os 
contidos informativos e as 
opinións que se expresan 
nos textos xornalísticos.

B2.4. Comprender
e interpretar 
textos de carácter 
académico, 
especialmente os 
expositivos e 
explicativos: 
enciclopedias, 
webs educativas e
outros materiais 
de consulta.

LGB2.4.1. Comprende e 
interpreta textos propios do 
ámbito académico, 
especialmente os expositivos
e explicativos elaborados a 
partir da información obtida 
nas bibliotecas.
LGB2.4.2. Consulta fontes 
xerais (enciclopedias) e 
especializadas 
(monográficos e webs 
temáticas) para ampliar a 
información e mellorar o 
coñecemento da mensaxe.
LGB2.4.3. Interpreta, deduce

CCL,CAA,CD Comprende e interpreta 
textos propios do ámbito 
académico, especialmente
os expositivos e 
explicativos elaborados a 
partir da información 
obtida nas bibliotecas.
Consulta fontes xerais 
(enciclopedias) e 
especializadas 
(monográficos e webs 
temáticas) para ampliar a 
información e mellorar o 
coñecemento da 
mensaxe.
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e explica a información que 
aparece en diagramas, 
gráficas e mapas 
conceptuais.

B2.5. Identificar o 
tema, os 
subtemas e a 
estrutura 
comunicativa dos 
textos expositivos 
e explicativos.

LGB2.5.1. Interpreta o 
sentido global e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas de textos expositivos e
explicativos.
LGB2.5.2. Identifica a 
estrutura comunicativa das 
mensaxes escritas e a 
intención do emisor.

CCL,CAA

B2.6. Usar, de 
maneira case 
autónoma, os 
recursos que 
ofrecen as 
bibliotecas e 
outros recursos 
relacionados coas
TIC para obter, 
organizar e 
seleccionar 
información.

LGB2.6.1. Aplica 
correctamente o sistema de 
procura na biblioteca e nos 
buscadores de internet para 
obter, organizar e 
seleccionar información.

CCL,CAA,CD

B2.7. Manifestar 
unha actitude 
reflexiva e crítica 
ante a lectura de 
calquera tipo de 
texto, para 
detectar prexuízos
e 
descriminacións.

LGB2.7.1. Identifica e 
expresa posturas de acordo 
e desacordo sobre aspectos 
parciais ou globais dun texto.
LGB2.7.2. Recoñece e evita 
usos lingüísticos que 
transmiten prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias.

CCL,CSC

B2.8. Ler en voz 
alta, de xeito 
fluído, e respectar
os patróns 
fonéticos do 
galego.

LGB2.8.1. Le en voz alta, de 
xeito fluído e respecta a 
fidelidade ao texto.
LGB2.8.2. Respecta os 
patróns fonéticos do galego 
(fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a 
dicción e o ritmo axeitado á 
lectura do texto.

CCL Le en voz alta, de xeito 
fluído e respecta a 
fidelidade ao texto.
Respecta os patróns 
fonéticos do galego 
(fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a 
dicción e o ritmo axeitado 
á lectura do texto.

B2.9. Producir, en 
formato papel ou 
dixital, textos 
propios da vida 
cotiá e das 
relacións sociais: 
convocatorias, 
actas de reunión e
intervencións en 
foros.

LGB2.9.1. Produce, en 
formato papel ou dixital, 
textos da vida cotiá ou das 
relación sociais, segundo os 
modelos propostos na aula: 
convocatorias, actas de 
reunións e intervencións en 
foros.

CCL,CSC,CD Produce, en formato papel
ou dixital, textos da vida 
cotiá ou das relación 
sociais, segundo os 
modelos propostos na 
aula: convocatorias, actas 
de reunións e 
intervencións en foros.

B2.10. Producir, 
en soporte 
impreso ou dixital,

LGB2.10.1. Produce, en 
soporte impreso ou dixital, 
textos xornalísticos, 

CCL,CD Produce, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
xornalísticos, 
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textos 
xornalísticos 
informativos e de 
opinión, 
fundamentalment
e, entrevistas, 
crónicas e 
reportaxes.

fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas, 
reportaxes.

fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas, 
reportaxes.

B2.11. Producir, 
en soporte 
impreso ou dixital,
textos expositivos 
do ámbito 
académico: 
informes e 
proxectos sobre 
tarefas 
académicas das 
materias 
curriculares.

LGB2.11.1. Produce, en 
soporte impreso ou dixital, 
textos expositivos e 
explicativos sobre distintas 
materias curriculares 
elaborados a partir de 
información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de
información. 
LGB2.11.2. Usa 
correctamente elementos 
formais nos traballos 
académicos: citas 
bibliográficas, índices, 
paxinación, notas ao pé de 
páxina, organización de 
títulos, capítulos, etc.

CCL,CD Produce, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
expositivos e explicativos 
sobre distintas materias 
curriculares elaborados a 
partir de información 
obtida en bibliotecas e 
outras fontes de 
información. 

B2.12. Planificar 
producir e revisar 
textos con 
adecuación, 
coherencia, 
cohesión e con 
respecto polas 
normas 
morfolóxicas, 
ortográficas e 
tipográficas.

LGB2.12.1. Planifica a 
composición dos escritos en 
función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para 
redactar textos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados.
LGB2.12.2. Redacta 
borradores, utiliza 
esquemas, árbores ou 
mapas conceptuais para 
planificar e organizar os seu 
escritos.
LGB2.12.3. Consulta fontes 
de información en distintos 
soportes para seleccionar 
contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e
incorporará ao seu escrito.
LGB2.12.4. Utiliza o rexistro 
lingüístico adecuado en 
función da situación 
comunicativa e do ámbito de 
uso.
LGB2.12.5. Usa elementos 
lingüísticos e discursivos 
para alcanzar a coherencia e
cohesión interna (conectores
e tratamento de formas 
verbais).
LGB2.12.6. Revisa os textos 
de xeito gradual para 
resolver dificultades de 

CCL,CAA,CD Planifica a composición 
dos escritos en función do 
tipo de texto e da situación
comunicativa para 
redactar textos 
adecuados, coherentes e 
ben cohesionados.
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contido (temática e estrutura)
e de forma (cuestións 
tipográficas, ortográficas e 
gramaticais).

B2.13. Utilizar as 
TIC para 
organizar os 
contidos, mellorar 
a presentación e 
corrixir as 
producións 
escritas.

LGB2.13.1. Usa as TIC 
(procesadores de textos e 
correctores ortográficos) 
para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e 
facilitar a corrección dos 
textos escritos.

CCL,CD Usa as TIC (procesadores 
de textos e correctores 
ortográficos) para 
organizar os contidos, 
mellorar a presentación e 
facilitar a corrección dos 
textos escritos.

B2.14. Utilizar as 
TIC como un 
medio de 
comunicación e 
interrelación 
social a través da 
escritura.

LGB2.14.1. Coñece e utiliza 
as ferramentas TIC para 
intercambiar opinións sobre 
escritos alleos e escribir e 
dar a coñecer os propios en 
blogs, redes sociais de 
lectores e escritores.

CCL,CSC,CCE
C,CD

B3.1. Recoñecer 
e explicar os 
valores de léxico 
temático e da 
fraseoloxía.

LGB3.1.1. Selecciona o 
léxico e as expresións 
axeitadas en contextos 
comunicativos de uso formal 
da lingua.

CCL,CAA Selecciona o léxico e as 
expresións axeitadas en 
contextos comunicativos 
de uso formal da lingua.

B3.2. Aplicar os 
coñecementos 
sobre as distintas 
categorías 
gramaticais na 
elaboración de 
textos escritos e 
orais.

LGB3.2.1. Produce textos 
orais e escritos de diferentes
xéneros cun correcto uso 
das distintas categorías 
gramaticais.
LGB3.2.2. Identifica e explica
os usos e valores das 
categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención
comunicativa e a tipoloxía 
textual.

CCL,CCA Identifica e explica os usos
e valores das categorías 
gramaticais 
relacionándoas coa 
intención comunicativa e a
tipoloxía textual.

B.3.3. Recoñecer 
e explicar os 
procedementos 
de creación de 
palabras e as 
posibilidades de 
combinación para 
crear novas 
palabras para 
crear novos 
elementos léxicos.

LGB3.3.1. Recoñece e 
explica os procedementos de
creación de palabras.
LGB3.3.2. Crea palabras 
novas utilizando os 
procedementos de creación.

CCL,CCA

B.3.4. Recoñecer 
e usar 
adecuadamente a
fonética da lingua 
galega.

LGB3.4.1. Recoñece e usa 
adecuadamente a fonética 
da lingua galega.

CCL,CAA

B.3.5. Usar 
progresiva, 
autónoma e 
eficazmente os 
dicionarios, as 

LGB3.5.1. Utiliza os 
dicionarios e outras fontes 
de consulta en diferentes 
soportes, resolven as súas 
dúbidas sobre o uso correcto

CCL,CD
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bibliotecas e 
outras fontes de 
consulta para 
resolver dúbidas e
progresar na 
aprendizaxe.

da lingua e progresa na 
aprendizaxe.

B.3.6. Aplicar as 
normas 
ortográficas e 
morfolóxicas da 
lingua galega.

LGB3.6.1. Emprega textos 
orais e escritos e respecta as
normas gramaticais. 

CCL,CAA Emprega textos orais e 
escritos e respecta as 
normas gramaticais. 

B.3.7. Analizar e 
usar 
correctamente a 
puntuación.

LGB3.7.1. Revisa os textos 
para puntuar correctamente. 

CCL Revisa os textos para 
puntuar correctamente. 

B.3.8. Recoñecer, 
usar e explicar as 
funcións 
sintácticas 
oracionais e as 
unidades que as 
desempeñan. 

LGB3.8.1. Recoñece e 
explica nos textos as 
funcións sintácticas 
oracionais e diferenza os 
elementos que as 
desempeñan.

CCL,CAA Recoñece e explica nos 
textos as funcións 
sintácticas oracionais e 
diferenza os elementos 
que as desempeñan.

B.3.9. Recoñecer 
en textos de 
diversa natureza e
usar nas 
producións 
propias os 
diferentes 
conectores 
textuais e os 
principais 
mecanismos de 
cohesión.

LGB3.9.1. Identifica, explica 
e usa distintos conectores, 
así como outros mecanismos
que lle achegan cohesión a 
un texto.

CCL Identifica, explica e usa 
distintos conectores, así 
como outros mecanismos 
que lle achegan cohesión 
a un texto.

B.3.10. Sintetizar 
o contido e 
identificar a 
estrutura de 
textos. Elaborar 
producións 
propias segundo 
estes parámetros.

LGB3.10.1. Determina o 
tema, delimita a estrutura e 
identifica a progresión 
temática en producións 
propias e alleas. Elabora 
textos nos que ten en conta 
os parámetros anteriores.

CCL Determina o tema, delimita
a estrutura e identifica a 
progresión temática en 
producións propias e 
alleas. Elabora textos nos 
que ten en conta os 
parámetros anteriores.

B.3.11. 
Comprender o 
sentido global e a 
intención 
comunicativa de 
textos orais e 
escritos.

LGB3.11.1. Interpreta o 
sentido de textos orais e 
escritos, identifica a 
intención comunicativa e a 
recoñece a postura de cada 
emisor.

CLC,CSC Interpreta o sentido de 
textos orais e escritos, 
identifica a intención 
comunicativa e a recoñece
a postura de cada emisor.

B.3.12. Participar 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de 

LGB3.12.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de
libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 

CCL,CAA,CD

Programación Didáctica do Departamento de Lingua galega e literatura. 
IES Virxe do Mar (Noia) Curso 2015-2016                                                                                              92



        

libros e películas, 
etc.) nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares como 
outras presentes 
no centro, 
relacionados cos 
elementos 
transversais e nos
que se eviten 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais.

relacionados cos elementos 
transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe.

B3.13. Reflexionar
sobre o sistema e 
as normas de uso 
das linguas, 
mediante a 
comparación e 
transformación de
textos, 
enunciados e 
palabras, e utilizar
estes 
coñecementos 
para solucionar 
problemas de 
comprensión e 
para a produción 
de textos.

LGB13.1. 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.

CCL,CAA

B4.1. Valorar as 
linguas como 
medios de 
relación 
interpersoal e de 
sinal de 
identidade dun 
pobo, apreciar o 
plurilingüismo 
como expresión 
da riqueza cultural
da humanidade e 
coñecer a 
importancia da 
lusofonía e 
incorporar 
ferramentas en 
rede desta 
comunidade 
cultural. 

LGB4.1.1. Valora a lingua 
como medio de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e 
amósase capaz de explicar a
súa postura.
LGB4.1.2. Distingue entre 
bilingüismo e diglosia e 
aplica estes termos de forma
axeitada á realidade galega.
LGB4.1.3. Valora o 
plurilingüismo inclusivo, 
desde a lingua propia, como 
expresión da riqueza cultural
da humanidade e amósase 
capaz de explicar a súa 
postura.
LGB4.1.4. Coñece as linguas
que forman parte da nosa 
familia lingüística.
LGB4.1.5. Coñece os 
territorios que forman parte 
da comunidade lusófona e a 
importancia desta na vida 
social e económica galega. 
LGB4.1.6. Incorpora á súa 
práctica cotiá os principais 

CCL,CSC,CD Valora a lingua como 
medio de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e 
amósase capaz de 
explicar a súa postura.
Distingue entre 
bilingüismo e diglosia e 
aplica estes termos de 
forma axeitada á realidade
galega.
Valora o plurilingüismo 
inclusivo, desde a lingua 
propia, como expresión da
riqueza cultural da 
humanidade e amósase 
capaz de explicar a súa 
postura.
Coñece as linguas que 
forman parte da nosa 
familia lingüística.
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recursos da rede en lingua 
portuguesa (buscadores e 
enciclopedias).

B4.2. Describir e 
analizar a 
situación 
sociolingüística de
Galicia atendendo
á presenza da 
lingua galega.

LGB4.2.1. Describe e analiza
a situación sociolingüística 
de Galicia.
LGB4.2.2. Analiza gráficas 
sobre o uso do galego 
segundo a idade das 
persoas.
LGB4.2.3. Identifica os 
castelanismos nas 
producións lingüísticas e 
depura estes elementos no 
seu propio discurso.

CCL,CSC,CD Describe e analiza a 
situación sociolingüística 
de Galicia.

Identifica os castelanismos
nas producións 
lingüísticas e depura estes
elementos no seu propio 
discurso.

B4.3. Coñecer as 
principais 
iniciativas 
normalizadoras, 
adquirir vínculos 
positivos cara ao 
uso do galego e 
asumir a 
importancia da 
contribución 
individual no 
desenvolvemento 
da lingua galega.

LGB4.3.1. Coñece as 
principais iniciativas 
normalizadoras da lingua 
galega.
LGB4.3.2. Comprende o 
concepto normalización e 
explica o proceso 
normalizador do galego.
LGB4.3.3. Analiza a súa 
propia práctica lingüística e 
valora a importancia de 
contribuír individual e 
socialmente á normalización 
da lingua galega.

CCL,CSC Comprende o concepto 
normalización e explica o 
proceso normalizador do 
galego.
Analiza a súa propia 
práctica lingüística e 
valora a importancia de 
contribuír individual e 
socialmente á 
normalización da lingua 
galega.

B4.4. Recoñecer 
os principias 
elementos na 
orixe e formación 
da lingua galega, 
así como 
identificar as 
causas e 
consecuencias 
dos feitos máis 
relevantes da 
historia social da 
lingua desde os 
seus inicios ata 
1916.

LGB4.4.1. Recoñece os 
principias elementos na orixe
e formación da lingua galega
desde os seus inicios ata 
1916.
LGB4.4.2. Recoñece os 
acontecementos relevantes 
da historia social da lingua 
galega desde os seus inicios
ata 1916.
LGB4.4.3. Identifica as 
causas dos feitos máis 
relevantes da historia social 
da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916.
LGB4.4.4. Identifica as 
consecuencias dos feitos 
máis relevantes da historia 
social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 
1916.
LGB4.4.5. Interpreta 
gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e 
das TIC, relacionados coa 
historia social da lingua 
galega desde os seus inicios
ata 1916.

CCL,CSC,CD Recoñece os principias 
elementos na orixe e 
formación da lingua 
galega desde os seus 
inicios ata 1916.
Recoñece os 
acontecementos 
relevantes da historia 
social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 
1916.
Identifica as causas dos 
feitos máis relevantes da 
historia social da lingua 
galega desde os seus 
inicios ata 1916.
Identifica as 
consecuencias dos feitos 
máis relevantes da historia
social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 
1916.
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B4.5. Describir a 
situación 
sociolingüística e 
legal das linguas 
do Estado 
español.

LGB4.5.1. Coñece a 
lexislación estatal e 
autonómica que regula a 
utilización do galego e a súa 
promoción.

CCL,CSC Coñece a lexislación 
estatal e autonómica que 
regula a utilización do 
galego e a súa promoción.

B4.6. Identificar 
os prexuízos 
lingüísticos e 
analizar a 
situación persoal 
en relación a eles.

LGB4.6.1. Coñece o que é 
un prexuízo, detecta e 
analiza a presenza de 
prexuízos de carácter 
sociocultural e sociopolítico 
cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do 
seu contorno.

CCL,CSC Coñece o que é un 
prexuízo, detecta e analiza
a presenza de prexuízos 
de carácter sociocultural e 
sociopolítico cara ao 
galego na súa práctica 
lingüística e na do seu 
contorno.

B4.7. Identificar e 
clasificar as 
variantes 
diastráticas do 
galego, recoñecer
os trazos da 
variedade 
estándar da lingua
galega, valorala 
como variante 
unificadora e 
apreciar a 
variante diatópica 
propia.

LGB4.7.1. Identifica e 
clasifica as variantes 
diastráticas do galego.
LGB4.7.2. Recoñece os 
trazos da variedade estándar
da lingua galega e valóraa 
como variante unificadora.
LGB4.7.3. Rexeita os 
prexuízos sobre as 
variedades dialectais e utiliza
os trazos propios da súa 
zona.

CCL,CSC Recoñece os trazos da 
variedade estándar da 
lingua galega e valóraa 
como variante unificadora.
Rexeita os prexuízos 
sobre as variedades 
dialectais e utiliza os 
trazos propios da súa 
zona.

B5.1. Identificar e 
comprender as 
distintas épocas e
períodos da 
literatura galega 
desde as súas 
orixes na Idade 
Media ata 1916.

LGLB5.1.1. Identifica as 
distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde as
súas orixes na Idade Media 
ata 1916.
LGLB5.1.2. Comprende e 
explica razoadamente as 
distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e 
sinala os seus principais 
trazos característicos.

CCL Identifica as distintas 
épocas e períodos da 
literatura galega desde as 
súas orixes na Idade 
Media ata 1916.
Comprende e explica 
razoadamente as distintas 
épocas e períodos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e 
sinala os seus principais 
trazos característicos.

B5.2. Seleccionar,
ler 
autonomamente e
comentar textos 
representativos da
literatura galega 
desde a Idade 
Media ata 1916 e 
relacionar o seu 
contido co 
contexto histórico,
cultural e 
sociolingüístico de
cada período.

LGLB5.2.1. Selecciona, 
seguindo criterios razoados, 
textos representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 para a
súa lectura.
LGLB5.2.2. Le 
autonomamente obras ou 
textos representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, 
resume o seu contido, sinala 
os seus trazos 
característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico do período 

CCL Selecciona, seguindo 
criterios razoados, textos 
representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 para
a súa lectura.
Le autonomamente obras 
ou textos representativos 
da literatura galega desde 
a Idade Media ata 1916, 
resume o seu contido, 
sinala os seus trazos 
característicos definitorios 
e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico do período
da literatura galega 
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da literatura galega 
correspondente.
LGB5.2.3. Comenta, de 
forma guiada, textos de 
obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata 
1916, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico do período 
da literatura galega 
correspondente.
LGLB5.2.4. Compara textos 
literarios dunha mesma 
época ou período ou de 
diferentes épocas e períodos
atendendo aos seus 
principais contidos, sinala os 
seus trazos característicos 
definitorios e pon todo en 
relación co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) 
época(s) ou do(s) período(s).

correspondente.
Comenta, de forma 
guiada, textos de obras da
Literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, 
sinala os seus trazos 
característicos definitorios 
e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico do período
da literatura galega 
correspondente.
Compara textos literarios 
dunha mesma época ou 
período ou de diferentes 
épocas e períodos 
atendendo aos seus 
principais contidos, sinala 
os seus trazos 
característicos definitorios 
e pon todo en relación co 
contexto histórico, cultural 
e sociolingüístico da(s) 
época(s) ou do(s) 
período(s).

B5.3. Ler 
expresiva e 
comprensivament
e, facer audicións 
e ler 
dramatizadament
e textos 
narrativos, 
poéticos, teatrais 
e ensaísticos da 
literatura galega 
desde a Idade 
Media ata 1916.

LGLB5.3.1. Le expresiva, 
comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais 
e ensaísticos representativos
da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916.
LGLB5.3.2. Participa con 
proveito de audicións de 
textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura 
galega desde a Idade Media 
ata 1916 e escribe/debate, 
argumentadamente, sobre 
aspectos literarios básicos 
destes.

CCL Le expresiva, comprensiva
e/ou dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos 
representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916.
Participa con proveito de 
audicións de textos 
narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos 
representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate, 
argumentadamente, sobre
aspectos literarios básicos
destes.

B5.4. Elaborar 
traballos 
individuais e/ou 
en grupo, nos que
se describan e 
analicen textos 
representativos da
literatura galega 
desde a Idade 
Media ata 1916.

LGLB5.4.1. Elabora traballos
individual e/ou 
colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos 
representativos da literatura 
galega desde a Idade Media 
ata 1916.

CCL Elabora traballos individual
e/ou colectivamente, nos 
que se describen e 
analizan textos 
representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916.

B5.5. Consultar 
fontes básicas de 
información e 
familiarizarse cos 
recursos das TIC 

LGLB5.5.1. Consulta fontes 
de información básicas para 
a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada 
destas.

CCL,CD Consulta fontes de 
información básicas para a
realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada 
destas.
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para a realización 
de traballos e cita 
axeitada destas.

LGLB5.5.2. Emprego de 
diferentes recursos básicos 
das TIC para a realización de
traballos sinxelos e cita 
axeitada destes.

Emprego de diferentes 
recursos básicos das TIC 
para a realización de 
traballos sinxelos e cita 
axeitada destes.

B5.6. Crear ou 
recrear textos 
sinxelos de 
intención literaria 
partindo das 
características 
dos traballados na
aula co fin de 
desenvolver o 
gusto pola escrita 
e a capacidade de
expresión dos 
sentimentos e 
xuízos.

LGLB5.6.1. Crea ou recrea 
textos sinxelos de intención 
literaria partindo das 
características dos 
traballados na aula.
LGLB5.6.2. Desenvolve o 
gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación
capaz de analizar e regular 
os sentimentos e xuízos.

CCL,CCEC Crea ou recrea textos 
sinxelos de intención 
literaria partindo das 
características dos 
traballados na aula.

2. 3. Actividades de aprendizaxe asociadas a cada bloque de contidos.-

Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. 
Comunicación oral. 
Escoitar e falar

d,e,h B1.1. Comprensión e 
interpretación de textos 
orais propios dos medios 
de comunicación 
audiovisual, con especial 
atención ás entrevistas, 
noticias, crónicas e 
reportaxes. 

Escoita e comprensión de diferentes 
textos orais dos medios de 
comunicación audiovisual (unha 
noticia, unha entrevista e unha 
reportaxe).

Bloque 1. 
Comunicación oral. 
Escoitar e falar

d,e,h B1.2. Escoita crítica e 
reflexiva ante as 
mensaxes discriminatorias
dos medios de 
comunicación, con 
especial atención aos 
programas de carácter 
informativo: noticias 
reportaxes e crónicas.

Análise crítica da linguaxe utilizada 
nos textos orais  dos medios de 
comunicación audiovisual da 
actividade anterior.

Bloque 1. 
Comunicación oral. 
Escoitar e falar

d,e,h B1.3. Comprensión, 
interpretación e valoración
de textos expositivos e 
argumentativos. 

Lectura e actividades de comprensión
dun texto expositivo e dun texto 
argumentativo.

Bloque 1. 
Comunicación oral. 
Escoitar e falar

d,e,h B1.4. Comprensión, 
interpretación e valoración
de textos orais usados no 
ámbito académico 
(presentacións, relatorios 
e intervencións en mesas 
redondas).

Escoita, comprensión e análise de 
textos orais do ámbito académico 
(unha presentación e  unha mesa 
redonda).
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Bloque 1. 
Comunicación oral. 
Escoitar e falar

a,c,d,
h,

B1.5. Desenvolvemento 
de habilidades de escoita 
cunha actitude de 
interese, cooperación e 
respecto ante as 
intervencións orais, sobre 
todo en exposicións do 
profesorado ou do 
alumnado.

Organización ordenada das 
Intervencións e opinións do 
alumnado, respectando a quenda de 
palabra e a exposición dos demais 
membros do grupo.

Bloque 1. 
Comunicación oral. 
Escoitar e falar

h,p B1.6. Valoración das 
producións orais emitidas 
cunha fonética galega 
correcta e actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

Bloque 1. 
Comunicación oral. 
Escoitar e falar

a,c,d,
h

B.1.7. Participación activa 
en situacións propias do 
ámbito académico e de 
interese para o alumnado 
que xeren intercambio de 
opinión..

Preguntas breves dirixidas a manter a
atención e o interese sobre os 
contidos que se traballan na aula.

Bloque 1. 
Comunicación oral. 
Escoitar e falar

a,b,c,
g,h,p

B1.8. Coñecemento, uso e
aplicación de técnicas e 
estratexias necesarias 
para falar en público: 
planificación do discurso 
nas prácticas orais 
formais e informais.

Planificación, preparación e 
exposición dun texto expositivo  tendo
en conta as técnicas e estratexias 
necesarias para falar en público.

Bloque 1. 
Comunicación oral. 
Escoitar e falar

a,d,h,l
,o

B1.9. Construción de 
discursos adecuados a 
distintos rexistros, 
coherentes e ben 
organizados sobre temas 
de interese persoal ou 
social da vida cotiá e 
académica.

Planificación, preparación e 
exposición de diferentes textos 
seguindo uns roles dados.

Bloque 1. 
Comunicación oral. 
Escoitar e falar

b,e,g,
h,

10 Coñecemento e 
aplicación, con axuda das 
TIC, de técnicas e 
estratexias para a 
produción de textos orais 
sobre temas de 
actualidade.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,f,h B2.1. Uso de técnicas de 
análise do contido e 
estratexias que facilitan a 
lectura comprensiva e 
crítica de textos.

Aplicación de estratexias que facilitan 
a comprensión de textos (selección e 
subliñado da información importante e
busca do vocabulario descoñecido). 

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

d,e,h B2.2. Comprensión e 
interpretación de textos 
propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: 
convocatorias, actas de 
reunión e regulamentos.

Análise de diferentes textos  propios 
da vida cotiá atendento sobre todo á 
comprensión do vocabulario, 
selección do tema, da idea principal e 
secundarias e da intención 
comunicativa.

Bloque 2. d,e,h B2.3. Comprensión e Análise de diferentes textos dos 
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Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

interpretación de textos 
propios dos medios de 
comunicación e distinción 
dos contidos informativos 
e das opinións en 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes.

medio de comunicación audiovisual, 
atendento sobre todo á comprensión 
do vocabulario, selección do tema, da 
idea principal e secundarias e da 
intención comunicativa.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

d,e,h B2.4. Comprensión e 
interpretación dos textos 
propios do ámbito 
académico, especialmente
os expositivos e 
explicativos 
(enciclopedias, webs 
educativas e outros 
materiais de consulta).

Análise de diferentes textos propios 
do ámbito académico (unha entrada 
dun dicionario enciclopédico, unha 
exposición breve)  atendento sobre 
todo á comprensión do vocabulario, 
selección do tema, da idea principal e 
secundarias e da intención 
comunicativa.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,h B2.5. Identificación do 
tema e dos subtemas, a 
estrutura comunicativa 
das mensaxes e a 
intención do emisor dos 
textos expositivos e 
explicativos.

Análise dun texto expositivo 
atendento sobre todo á comprensión 
do vocabulario, selección do tema, da 
idea principal e secundarias e da 
intención comunicativa.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,g,
h

B2.6. Uso case autónomo 
dos recursos que ofrecen 
as bibliotecas e as TIC 
para obter, organizar e 
seleccionar a información.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

a,c,d,
h

B2.7. Actitude reflexiva e 
crítica ante a lectura de 
calquera tipo de texto, 
para detectar prexuízos e 
discriminacións.

Análise crítica da linguaxe utilizada en
diferentes textos .

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

h,o B2.8. Lectura fluída en 
voz alta respectando os 
patróns fonéticos do 
galego.

Lectura de diferentes textos en voz 
alta pondo en práctica os patróns 
fonéticos galegos

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h B2.9. Produción, en 
formato papel ou dixital, 
de textos propios da vida 
cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, 
actas de reunión e 
intervencións en foros.

Escrita de diferentes textos da vida 
cotiá en formato dixital seguindo os 
modelos vistos e analizados.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h B2.10. Produción, en 
soporte impreso ou dixital,
de textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes.

Escrita de diferentes textos dos 
medios de comunicación en formato 
dixital seguindo os modelos vistos e 
analizados.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h B2.11. Produción, en 
soporte impreso ou dixital,
de textos expositivos do 
ámbito académico a partir 

Escrita de diferentes textos da vida 
cotiá en formato dixital seguindo os 
modelos vistos e analizados.
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da información obtida na 
biblioteca ou outras fontes
de documentación.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h,f B2.12. Planificación, 
produción e revisión do 
texto con adecuación, 
coherencia, cohesión e 
respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas 
e tipográficas.

Aplicación de correctores ortográficos 
aos textos producidos e revisión das 
normas de adecuación, coherencia e 
cohesión coñecidas.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,h B2.13. Utilización das TIC 
para organizar os 
contidos, mellorar a 
presentación e corrixir 
erros.

Aplicación dos recursos informáticos 
para mellorar a presentación e corrixir
erros nos textos producidos.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

a,d,e,
h

B2.14. Uso das TIC como 
un medio de 
comunicación e 
interrelación social a 
través da escritura.

Utilización do correo electrónico e do 
blog de aula como medio de 
comunicación escolar entre o profesor
e o alumnado e entre o alumnado.

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

b,e,l B3.1. Recoñecemento, 
explicación e uso de 
léxico amplo e preciso, 
con incorporación de 
fraseoloxía e de 
vocabulario temático.

Análise dun texto, atendendo ao 
vocabulario e a fraseoloxía utilizada.

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

b,e,l B3.2. Recoñecemento e 
identificación das 
categorías gramaticais.

Análise das diferentes categorías 
gramaticais atendendo á súa 
relevancia segundo a tipoloxía textual.

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

b,e,i B3.3. Recoñecemento, 
explicación e uso dos 
procedementos de 
creación de palabras 
(derivación e 
composición).

Revisión dos procedementos de 
creación de palabras e 
exemplificación con palabras 
extraídas dos textos traballados.

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

a,d,e B3.4. A fonética e a 
fonoloxía do galego con 
especial atención a 
posibles interferencias.

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

b,e,n,l B3.5. Uso progresivo, 
autónomo e eficaz dos 
dicionarios, das 
bibliotecas e doutras 
fontes de consulta en 
diferentes soportes, 
especialmente sobre 
cuestións de uso, de 
norma e como fonte de 
obtención de información.

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

b,e B3.6. Coñecemento, 
aplicación e valoración 
das normas ortográficas 
para conseguir unha 
comunicación eficaz.

Corrección de textos escritos 
aplicando as normas ortográficas  
estudadas.
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Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

e B.3.7. Uso reflexivo da 
puntuación en relación 
coa cohesión textual.

Revisión das pautas de puntuación e 
cohesión e aplicación ás producións 
dos seus textos.

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

b,e B3.8. Recoñecemento das
función sintácticas e das 
unidades que as 
desempeñan de cara á 
mellora da construción de 
textos orais e escritos con 
emprego dunha 
terminoloxía axeitada.

Análise de unidades sintácticas 
extraídas dos textos traballados e 
aplicación na produción dos seus 
textos

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

a,b,e B3.9. Recoñecemento e 
uso reflexivo dos nexos e 
conectores textuais máis 
comúns, en particular os 
presentativos, 
secuenciadores de 
adición, e mais dos 
mecanismos de cohesión 
textual como a referencia 
interna de tipo léxico.

Revisión  das ferramentas de 
cohesión, análise dos mesmos nos 
textos traballados e aplicación na 
produción dos seus textos.

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

b B3.10. Identificación da 
estrutura dun texto, a 
construción dos 
parágrafos e a vinculación
e progresión temáticas en 
textos alleos e propios. 
Elaboración de textos 
tendendo a estes valores.

Análise da estrutura e coherencia nun
texto e reelaborar textos sen 
coherencia  para conseguir textos 
coherentes

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

e B.3.11. Recoñecemento e 
delimitación na intención 
comunicativa expresada.

Análise de textos, atendendo a 
intención comunicativa

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

b,e,h B.3.12. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro, relacionados cos 
elementos transversais e 
nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos 
ou culturais.

Elaboración grupal dun vídeo (dunha 
temática relacionada con contidos 
transversais, aínda sen determinar) 
no que se recollan testemuños de 
diferentes alumnos e alumnas do 
centro que coñezan e usen linguas 
distintas. 

Bloque 3. 
Funcionamento da 
lingua

b,e B3.13. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada.

Elaboración grupal dun vídeo (dunha 
temática relacionada con contidos 
transversais, aínda sen determinar) 
no que se recollan testemuños de 
diferentes alumnos e alumnas do 
centro que coñezan e usen linguas 
distintas. 

Bloque 4. Lingua e 
sociedade

o,p B4.1. Valoración das 
linguas como medios de 
relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun 

Elaboración grupal dun vídeo (dunha 
temática relacionada con contidos 
transversais, aínda sen determinar) 
no que se recollan testemuños de 
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pobo.
B4.2. O plurilingüismo 
como expresión da 
riqueza cultural da 
humanidade e consciencia
da necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso 
normalizado da lingua 
galega, afirmando o 
plurilingüismo.
B4.3. A lusofonía.

diferentes alumnos e alumnas do 
centro que coñezan e usen linguas 
distintas. 

Bloque 4. Lingua e 
sociedade

o,p B4.4. Situación 
sociolingüística do galego,
observación da situación 
sociolingüística en canto a
usos e actitudes no 
contorno máis próximo 
(aula e barrio), con 
aproximación aos 
prexuízos lingüísticos 
máis evidentes. 

Estudo de concentos sociolingüísticos
e aplicación nun traballo grupal de 
investigación sobre a situación da 
lingua no seu contorno.

Bloque 4. Lingua e 
sociedade

o,p B4.5. Proceso de 
normalización. 
Desenvolvemento de 
actitudes positivas cara ao
proceso de recuperación 
do galego, favorecemento 
do xurdimento de vínculos
positivos cara ao seu uso 
e consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso 
normalizado da lingua 
galega.

Escoita e análise crítica de vídeos 
(aloxados na internet) de contidos 
relacionados coa utilización da lingua 
e co cambio de lingua levado a cabo 
por determinadas persoas.

Bloque 4. Lingua e 
sociedade

l,o,p B4.6. A orixe e formación 
da lingua galega. Etapas 
da historia social da lingua
galega desde os seus 
inicios ata 1916, e análise 
e comprensión das 
causas e consecuencias 
dos feitos máis relevantes.

Explicación con imaxes (material 
visual e audiovisual) da orixe e 
fomación da lingua e comentario de 
textos relacionados coa historia social
da lingua. Recollida da información en
mapas conceptuais.

Bloque 4. Lingua e 
sociedade

o,p B4.7. Situación 
sociolingüística e legal 
das linguas do Estado 
español.

Busca de información en soporte 
dixital sobre a situación 
sociolingüística do Estado español e 
recollida de conclusións.

Bloque 4. Lingua e 
sociedade

o,p B4.8. Prexuízos 
lingüísticos. 

Análise e comentario de textos orais e
recollida dos prexuízos detectados.

Bloque 4. Lingua e 
sociedade

o,p B4.9. Recoñecemento e 
valoración dos principais 
fenómenos que 
caracterizan as 

Escoita e análise de diferentes textos 
orais e escritos pertencentes a 
distintas variedades xeográficas, 
diastráticas e diafásicas.
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variedades xeográficas, 
diastráticas e diafásicas 
da lingua galega e da 
función da lingua 
estándar, uso normalizado
da variante dialectal 
propia da zona e 
utilización e valoración da 
variante estándar da 
lingua en situacións de 
carácter formal.

Traballo grupal de recollida e rexistro 
de textos orais e análise das 
características.

Bloque 5. 
Educación literaria.

h,l B5.1. Identificación e 
comprensión das distintas 
épocas e períodos da 
literatura galega desde as 
súas orixes na Idade 
Media ata 1916.

Estudo do contexo histórico e dos 
trazos característicos de cada período
literario e recollida en esquemas e 
mapas conceptuais.

Bloque 5. 
Educación literaria.

h,l B5.2. Selección, lectura 
autónoma e comentario 
de textos representativos 
da literatura galega desde 
a Idade Media ata 1916.

Lectura e análise literaria de 
diferentes texto pertencentes a cada 
período literario estudado.

Bloque 5. 
Educación literaria.

h,l B5.3. Lecturas expresivas 
e comprensivas, audicións
e lecturas dramatizadas 
de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e 
ensaísticos 
representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916.

Lecturas expresivas, recitais e 
dramatizacións de diferentes textos 
representativos de cada período 
literario estudado, individuais e en 
grupo.

Bloque 5. 
Educación literaria.

b,h,l B5.4. Elaboración de 
traballos individuais e/ou 
en grupo, nos que se 
describan e analicen 
textos literarios 
representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916.

Análise e comentariosde textos 
literarios pertencentes a cada peíodo 
estudado.

Bloque 5. 
Educación literaria.

e,h,l B5.5. Consulta de fontes 
básicas de información e 
familiarización coas TIC 
para a realización de 
traballos e cita axeitada 
destas.

Busca na internet de información 
sobre autores e obras e elaboración 
de textos expositivos orais e escritos.

Bloque 5. 
Educación literaria.

h,l,n B5.6. Creación ou 
recreación de textos 
sinxelos de intención 
literaria partindo das 
características dos 
traballados na aula co fin 
de desenvolver o gusto 
pola escrita e a 
capacidade de expresión 
dos sentimentos e xuízos.

Actividades de escrita literaria 
seguindo as distintas técnicas de 
obradoiros de literatura.
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2. 4. Intrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe.-

Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención 
comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos medios 
de comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e 
reportaxes).
LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información 
relevante a esquemas ou resumos.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e 
identifica a intención comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas.
LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a 
partir das coincidencias e diferenzas atopadas.
LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos 
lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto
oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido 
na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais.
LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos.
LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro 
do ámbito académico e elabora un esquema ou resumo.
LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en contra.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que lle 
corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria).
LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non verbal.

Rúbrica de avaliación

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, 
recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir da 
práctica habitual de autovaliación e propón solucións para 
melloralas.
LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se 
poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega.
LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu contexto.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, 
respecta as regras de interacción, intervención e cortesía, 
manifesta as súas opinións e respecta as dos demais.
LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás 
instrucións do moderador nos debates e coloquios.
LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas.
LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, 
xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os demais e 
usa fórmulas de saúdo e despedida.

Observación e rexistro.
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LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais breves.
LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas ou formais respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do 
pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete
vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 
LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias 
do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.
LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non 
verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a 
mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en 
público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade.
LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un 
léxico rico e variado.
LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral.
LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, 
pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e 
alleos e trata, progresivamente, de evitalos.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que 
intercambia información e expresa a súa opinión.
LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida 
cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo.
LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de 
cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa.
LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións 
académicas sinxelas.

Observación e rexistro.

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións.
LGB1.10..2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións 
máis claras e atractivas visualmente.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 
subliñados, esquemas e resumos.
LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da 
información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais.
LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro 
formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario.
LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun 
escrito en función do contexto.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá 
e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos.
LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito 
(tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa 
tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e 
regulamentos).

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, 
fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes.
LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as 
opinións que se expresan nos textos xornalísticos.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito 
académico, especialmente os expositivos e explicativos 
elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas.
LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e 
especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a

Caderno de aula.
Proba escrita.
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información e mellorar o coñecemento da mensaxe.
LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que 
aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais.

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos.
LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes 
escritas e a intención do emisor.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na 
biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e 
seleccionar información.

Observación e rexistro.

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo 
sobre aspectos parciais ou globais dun texto.
LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten 
prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

Observación e rexistro.
Proba escrita.

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade 
ao texto.
LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética 
sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á
lectura do texto.

Rúbrica de avaliación

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida 
cotiá ou das relación sociais, segundo os modelos propostos na
aula: convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 
xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, 
reportaxes.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 
expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares 
elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e 
outras fontes de información. 
LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos 
académicos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao 
pé de páxina, organización de títulos, capítulos, etc.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do 
tipo de texto e da situación comunicativa para redactar textos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados.
LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou 
mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos.
LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos 
soportes para seleccionar contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito.
LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da 
situación comunicativa e do ámbito de uso.
LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para 
alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e 
tratamento de formas verbais).
LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver 
dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma 
(cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais).

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores 
ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e facilitar a corrección dos textos escritos.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para 
intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a 
coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e 

Observación e rexistro.
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escritores.

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en 
contextos comunicativos de uso formal da lingua.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros
cun correcto uso das distintas categorías gramaticais.
LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías 
gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a 
tipoloxía textual.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación 
de palabras.
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de
creación.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da 
lingua galega.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en 
diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e progresa na aprendizaxe.

Observación e rexistro.

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as 
normas gramaticais. 

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións 
sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as 
desempeñan.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así 
como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a
progresión temática en producións propias e alleas. Elabora 
textos nos que ten en conta os parámetros anteriores.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, 
identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de 
cada emisor.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de 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.

Observación e rexistro.

LGB13.1. 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.

Observación e rexistro.

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de explicar
a súa postura.
LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes 
termos de forma axeitada á realidade galega.
LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua 
propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e 
amósase capaz de explicar a súa postura.
LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia 
lingüística.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.
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LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e 
económica galega. 
LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos 
da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias).

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de 
Galicia.
LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a 
idade das persoas.
LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións 
lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da 
lingua galega.
LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o 
proceso normalizador do galego.
LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a 
importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e 
formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia 
social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916.
LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos 
medios e das TIC, relacionados coa historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que 
regula a utilización do galego e a súa promoción.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a 
presenza de prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico 
cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno.

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do 
galego.
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua
galega e valóraa como variante unificadora.
LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais 
e utiliza os trazos propios da súa zona.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 
1916.
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas 
épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata
1916 e sinala os seus principais trazos característicos.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916 para a súa lectura.
LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos
da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, resume o 
seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente.

Caderno de aula.
Proba escrita.
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LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da 
Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus
trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente.
LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou 
período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos 
seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural
e sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s).

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916.
LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios 
básicos destes.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, 
nos que se describen e analizan textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a 
realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas.
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC 
para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes.

Observación e rexistro.

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria 
partindo das características dos traballados na aula.
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento 
de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e 
xuízos.

Caderno de aula.
Proba escrita.

2. 5. Metodoloxía.-

As competencias que debe adquirir o alumnado obsérvanse como capacidades
de resolución de situacións problema da vida real. Estas situacións problema
deben ser o punto de partida das distintas secuencias didácticas, deseñadas
cun  enfoque  comunicativo que  aproxime  os  contextos  de  aprendizaxe  do
alumnado á vida do seu entorno vital.

Esta aprendizaxe require unha proposta didáctica de actividades integradas.
Por exempo, para unha exposición oral planificada en grupo precisan integrar a
expresión e comprensión orais, a investigación, as ferramentas TIC, a expresión
escrita, a técnica do traballo colaborativo e cooperativo,...

Procurarase abordar de forma integrada as cinco destrezas lingüísticas: falar,
escoitar, ler, escribir e interactuar, así como os cinco bloques de contidos que
vertebran o currículo desta materia: comunicación oral,  comunicación escrita,
reflexión sobre a lingua, sociolingüística e educación literaria.

Trátase, pois, dunha metodoloxía inclusiva, participativa e colaborativa, na que
o  alumnado  comparta  fortalezas  e  supla  debilidades  coa  axuda  dos  máis
compañeiros e compañeiras, dirixidos pola profesora.
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O  tratamento  da  información,  mediante  unha  correcta  alfabetización
informacional que  facilite  a  busca,  selección,  análise  e  interpretación  da
información,  é  un  dos  puntais  metodolóxicos  nesta  materia,  pois  activa
estratexias de comprensión e expresión e facilita a aprendizaxe competencial.
2. 6. Procedementos de avaliación.

Utilizaranse  procedementos  de  avaliación  variados  e  coherentes  cos
prodedementos de aprendizaxe, para facilitar a avaliación do alumnado e do
proceso  integral  de  ensinanza  e  aprendizaxe  (avaliación  formativa).  Os
principais procedementos de avaliación son:

• Observación e rexistro das intervencións na aula.
• Caderno de aula
• Rúbricas de avaliación, para valorar a expresión oral e a lectura en voz

alta.
• Probas de lectura.
• Probas escritas. 

O conxunto de procedementos de valoración dos estándares de aprendizaxe
permiten  a  comprobación  da  adquisición  de  todas  as  competencias  que  se
adquiren nesta materia nun marco de avaliación coherente que será contínua,
formativa e sumativa ao finalizar cada trimestre e o curso.

Oalumnado que non supere os estándares mínimos de aprendizaxe recibirá as
indicacións e recursos, de ser precisos, por parte da profesora para, deste xeito,
acadar a capacitación suficiente para superar o curso.

Ao  longo  do  curso  a  avaliación  será  contínua,  o  que  implica  que  a
recuperación dunha avaliación se fai aprobando a seguinte. O alumnado que
non acade 5 puntos na avaliación final deberá superar a proba extraordinaria de
setembro, na que se examinará de toda a materia.

O uso  de  calquera  medio  fraudulento  na  realización  das  distintas  probas  e
tarefas implicará a cualificación nas mesmas con cero puntos.

2. 7. Criterios de cualificación

Os 10 puntos da cualificación final de cada avaliación desagréganse da 
seguinte forma:

• Probas escritas: 7 puntos
• probas de lectura: 1 punto o libro obrigatorio e 0.5 puntos a segunda 

lectura.
• Expresión oral: 1 punto.
• Observación e rexistro do traballo na aula: 0.5 puntos
• O caderno de aula así como calquera outra tarefa que o profesorado 

indique, poderanse utilizar para redondear notas á alza, sobre a 
cualificación obtida na suma dos rexistros anteriores.
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Para aprobar cada avaliación é preciso acadar unha cualificación mínima de 5 
puntos.

A proba extraordinaria de setembro, que tamén recolle algunha cuestión 
sobre as lecturas feitas ao longo do curso, valórase sobre 10 puntos.

2. 8. Directrices e instrumentos para a avaliación inicial.

A comezo de curso realizarase unha avaliación inicial para comprobar o punto
de partida de cada alumno en relación aos estándares de aprendizaxe sobre os
que  se  asenta  a  aprendizaxe  do  curso  que  comeza.  Será  unha  proba
competencial, integrada por compoñentes dos cinco bloques de contidos que
vertebran o currículo desta materia: comunicación oral,  comunicación escrita,
reflexión sobre a lingua,  sociolingüística e educación literaria  e  con enfoque
comunicativo. 

Esta  proba  presentarase  mediante  a  petición  de  resolución  de  diferentes
tarefas, que se afrontarán coa metodoloxía e recursos que o profesorado estime
oportunos: soporte dixital ou papel, lectura en voz alta, exposición oral individual
ao en grupo...de xeito que o conxunto de exercicios se resolvan en sesións
diferentes e con metodoloxías diversas.

Esta  avaliación  inicial  servirá  para  detectar  fortalezas  e  debilidades  do
alumnado en relación a cada bloque de contidos e, así mesmo, tomar decicións
sobre  a  pertinencia  de  aplicar  determinados  procedementos  de  reforzo  en
competencia lingüística ou adaptación curricular, se é o caso.

2. 9. Medidas de atención á diversidade.

Cada vez máis contamos nas nosas aulas cun maior número de alumnado con
necesidades  específicas  de  apoio  educativo  (NEAE).  Segundo  o  Decreto
86/2015 debemos  incluír  dentro  desta  denominación  aqueles  alumnos  e
alumnas que:

• Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.
• Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).
• Teñan altas capacidades intelectuais.
• Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistema

educativo.
• Posúan  condicións  persoais  ou  de  historia  escolar  que  así  o

recomenden.

Os  principios  básicos para  o  tratamento  co  alumnado  con  NEAE parten  da
inclusión na aula, da non discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer
o cumprimento destes principios, as  actividades de aprendizaxe integradas
facilitan  a  gradación  da  dificultade,  para  que  cada  alumno  sexa  quen  de
visualizar o seu nivel  de partida e ir  aumentando pouco a pouco o grao de
dificultade na resolución das tarefas. 
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O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxe
colaborativa  e  cooperativa,  pois  as  debilidades  e  fortalezas  modifícanse  en
base ás aportacións dos restantes compañeiros e compañeiras.

No  Plan  Xeral  de  Atención  á  Diversidade  do  IES  Virxe  do  Mar  aparecen
concretadas todas as medidas xerais de atención ao alumnado que presenta
algunha carencia neste sentido.
2. 10. Accións para a educación en valores e de contribución ao plan de 
convicencia.

A través das lecturas recomendadas e da selección de materiais curriculares 
para cada inidade didáctica, afróntanse distintos aspectos da educación en 
valores tales como:

• Convivencia demogrática e resolución pacífica de conflitos.
• Respecto pola liberdade de conciencia, intimidade e dignidade de todos 

os membros da comunidade educativa.
• Coeducación e rexeitamento de calquera menifestación de 

discriminación e/ou violencia contra as mulleres.
• Alimentación e hábitos de vida saudables.

 
2. 11. Accións de contribución ao plan Tic do centro.

O artigo  39  do  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia  establece as pautas a seguir  no ámbito  da Educación
dixital:

1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso
das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  na  aula  como  medio
didáctico  apropiado  e  valioso  para  desenvolver  as  tarefas  de  ensino  e
aprendizaxe.
2.  Os  contornos  virtuais  de  aprendizaxe  que  se  empreguen  nos  centros
docentes  sostidos  con  fondos  públicos  facilitarán  a  aplicación  de  plans
educativos específicos, deseñados polos centros docentes para a consecución
de  obxectivos  concretos  do  currículo,  e  deberán  contribuír  á  extensión  do
concepto de aula no tempo e no espazo.
3.  A  consellería  con  competencias  en  materia  de  educación  ofrecerá
plataformas  dixitais  e  tecnolóxicas  de  acceso  para  toda  a  comunidade
educativa,  que  poderán  incorporar  recursos  didácticos  achegados  polas
administracións educativas e outros axentes para o seu uso compartido.
4.  Os  centros  docentes  que  desenvolvan  o  currículo  nun  contorno  dixital
deberán establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu
proxecto  educativo  e  deberá  contar  coa  aprobación  da  consellería  con
competencias  en  materia  de  educación,  segundo  o  procedemento  que  se
estableza.
En  virtude  do  anteriormente  disposto,  o  Departamento  de  Lingua  Galega  e
Literatura promoverá a aplicación da educación dixital a fin de impulsar novos
métodos de ensinanza-aprendizaxe e de construción do coñecemento.
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O proxecto  dixital  do  Departamento  afondará  no  traballo  iniciado  os  cursos
anteriores:

• Fomentar o uso das TIC como recurso educativo e para a elaboración
de materiais de apoio e utilizar portais educativos e foros de debate para
a formación permanente e o intercambio de experiencias.

• Cambiar  a  metodoloxía  no  proceso  de  ensino-aprendizaxe  que  nos
distancie dos métodos tradicionais e nos achegue a novos métodos nos
que o/a profesor/a  sexa un guía  para a construción de aprendizaxes
estandarizadas, significativas e competencias do propio alumnado.

•  Deseñar e empregar os nosos propios recursos educativos dixitais: blog
do  Departamento:  larapeta.blogaliza.org, aulas  virtuais  e  obxectos
dixitais de aprendizaxe de alaboración propia.

2. 12. Accións de contribución ao proxecto Lector do centro.

A comprensión lectora e expresión creativa son habilidades esenciais a adquirir
e fortalecer nas clases de Lingua galega. A lectura comprensiva é a porta ao
coñecemento e sen coñecemento non existe a cidadanía crítica. É por isto polo
que establecemos lecturas obrigatorias, comúns para todo o grupo, e optativas,
a seleccionar polo alumnado. Estas lecturas, como se indicou nos apartados 2.6
e 2.7 son puntuadas nun apartado específico co 15% do total da cualificación
da avaliación. 

As seleccionadas para 3º ESO son:

1.-O alento nas costas. Natalia Carou. Baía Edicións

2.-Berta. Concha Blanco. Xerais

3.-O faro escuro. María López Sande. Galaxia 

Arredor das obras de lectura obrigatoria organízanse encontros con autores e
autoras, visualización de películas baseadas na obra literaria, visitas a lugares
relacionados  coa  trama  e  debates  orais  ou  virtuais  sobre  determinados
aspectos do libro. 

2. 13. Accións de reforzo/recuperación.

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas
por  parte  do  profesorado  para  mellorar  o  seu  rendemento  e  acadar  unha
cualificación satisfactoria en relación aos estándares mínimos de aprendizaxe.
Como se indicou nos apartados 2.6 e 2.7 a avaliación é continua, polo que o
alumnado que aprobe unha avaliación recupera a anterior, e viceversa: se hai
retroceso  e  non  progreso  no  proceso  de  aprendizaxe,  a  cualificación
responderá á nova capacitación na resolución dos estándares de aprendizaxe. 
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Da materia pendente de 2º curso.
Os contidos esixibles  serán os mínimos esixidos para este nivel. O

alumnado  que  realice  satisfactoriamente  as  tarefas  encomendadas  pola
profesora e aprobe as avaliacións do curso no que está matriculado, aproba a
materia pendente cunha cualificación de 5 puntos. Se desexa subir esa nota,
debe  acudir  ao  exame  correspondente  destinado  ao  alumnado  coa  materia
pendente  pero  unha  cualificación  negativa  nese  exame  en  ningún  caso
provocará o suspenso dese alumno ou alumna.

O alumnado que non realice satisfactoriamente as tarefas referenciadas no
parágrafo anterior, deberá acudir ás probas convocadas especificamente para o
alumnado coa materia pendente. Nesas probas será examinado dos contidos
mínimos dese curso e superará o exame se acada unha cualificación igual ou
superior a 5 puntos.

2. 14. Materiais e recursos didácticos.

Libro de texto: Lingua     galega     e     literatura     3  Ed. Xerais

O libro de texto será completado con material moi diverso e en distintos 
soportes:

◦ Fichas de traballo.

◦ Presentacións  dixitais  preparadas  polo  profesoradoou  polo  propio
alumnado.

◦ Vídeos e outros materiais audiovisuais aloxados na Rede.

◦ Páxinas  Web e  blogues  sobre  aspectos  literarios,  históricos  ou  sobre
temas de actualidade.

◦ Selección  de  artigos  de  prensa  impresa  ou  dixital  ou  de  documentos
referidos á actualidade.

◦ Obras literarias axeitadas á idade e madurez intelectual do alumnado.

◦ Selección de textos literarios (poéticos, narrativos e teatrais) para a súa
lectura e análise.

2. 15. Actividades complementarias e extraescolares.

O departamento de Lingua e literatura galegas organiza distintas actividades
complementarias  e  extraescolares  destinadas  a  facilitar  a  adquisición  das
competencias clave e os estándares de aprendizaxe por parte do alumnado. 

A literatura, o Plan lector, a alimentación saudable (proxecto interdisciplinar de
innovación eduativa  A  liméntate ben), a situación sociolingüística de Galicia, o
autor homenaxeado nas Letras Galegas...son temas que vertebran actividades
complementarias e extraescolares de moito interese e que se van organizando
ao longo do curso, nalgunhas ocasións polo propio Departamento de Lingua,
noutras polo IES Virxe do Mar e en ocasións por institucións diversas que nos
convidan e ofrecen a posibilidade de participar destes itinerarios que a día de
hoxe non están deseñados nin son coñecidos, polo que non podemos concretar
neste documento.
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3. PRIMEIRO DE BACHARELATO.

3. 1. Obxectivos xerais de bacharelato

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 Galiza, 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, desenvolver o seu espírito crítico e ser

quen  de  prever  e  resolver  pacifica  e  dialogadamente  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  intelectual,  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 (TICs).

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.
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i) Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,

flexibilidade,  iniciativa,  traballo  en  equipo,  confianza  nun  mesmo  e

sentido crítico.

j) Desenvolver  a  sensibilidade  artística  e  literaria,  así  como  o  criterio

estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.

k) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galiza

e contribuír activamente á súa conservación e mellora no contexto dun

mundo globalizado.

Obxectivos para primeiro de bacharelato.

1. Producir textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia,

cohesión, adecuación, presentación e corrección ortográfica que facilitan

a comunicación lingüística.

2. Elaborar exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito

documentado e cun vocabulario rico e rigoroso.

3. Respectar  e  aplicar  as  normas  básicas  que  rexen  o  intercambio  e  a

interacción comunicativa.

4. Ler comprensivamente.

5. Analizar e comentar textos de natureza diversa e cun nivel de dificultade

adaptado aos obxectivos propios desta etapa.

6. Pescudar,  seleccionar  e  integrar  información  procedente  de  fontes

bibliográficas  e  audiovisuais  proporcionadas  polas  bibliotecas,  polas

tecnoloxías da información e por outras fontes.

7. Valorar a nosa lingua como elemento de identidade colectiva e o esforzo

e o compromiso individual e colectivo a prol da normalización lingüística.

8. Amosar  interese  pola  literatura  como  manifestación  artística  do  ser

humano, como fonte de formación permanente e de enriquecemento e

satisfacción persoais.

9. Analizar  e  reflexionar  sobre obras  e fragmentos de diversos períodos

literarios.
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10.Comprender  e reflexionar  sobre os principais  conceptos de lingüística

xeral que teñen que ver coa comunicación e a linguaxe: comunicación,

linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico,  funcionalidade

lingüística e disciplinas lingüísticas.

11. Identificar  os  distintos  tipos  de  rexistro  lingüístico  e  as  súas

manifestacións lingüísticas.

12.Aplicar ás producións propias os coñecementos sobre os rexistros, así

como identificalos e analizalos en producións alleas.

13.Recoñecer  a  presentación  e  a  corrección  ortográfica  como  dúas

propiedades textuais que deben aplicarse ás producións propias.

14.Repasar casos de ortografía dubidosa.

15.Recoñecer  e  identificar  os  trazos  característicos  das  categorías

gramaticais substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos

textos.

16.Recoñecer  e  identificar  os  trazos  característicos  de  outras  palabras

adnominais  (artigo,  demostrativo,  posesivo,  cuantificadores  e

identificadores), así como a súa tipoloxía.

17.Recoñecer e identificar as características lingüísticas do verbo e os seus

usos (a conxugación verbal regular e irregular, as perífrases verbais, o

infinitivo conxugado).

18.Caracterizar  (intención  comunicativa,  estrutura  formal  e  de  contido  e

características  lingüísticas),  identificar  e  producir  textos  descritivos,

narrativos,  argumentativos,  expositivos  e  dialogados  pertencentes  a

distintos ámbitos de uso.

19. Identificar  as  características  lingüísticas  e  a  tipoloxía  dos  conectores

(preposicións, conxuncións e locucións prepositivas).

20.Empregar  adecuadamente  conectores  para  dotar  de  coherencia  as

propias producións.

21.Recoñecer  e identificar  as características  lingüísticas dos adverbios e

conxuncións adverbiais, a súa tipoloxía e os seus usos.
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22.Aplicar  ás  producións  propias,  orais  e  escritas  os  coñecementos  e

destrezas sobre ortografía, morfosintaxe e gramática textual.

23.Comprender e describir o proceso de formación do idioma galego e das

demais linguas romances a partir do latín.

24. Identificar  os  elementos  constitutivos dom  galego  procedentes  do

substrato e do superestrato, así como do estrato latino.

25.Recoñecer  as  principais  evolucións  fonéticas  que  se  producen  no

proceso de transformación do latín ao galego.

26.Distinguir e empregar adecuadamente os cultismos, semicultismos e as

palabras patrimoniais.

27. Identificar  e  describir  as  características  lingüísticas  fundamentais  do

galego en distintas etapas da súa historia (medieval, séculos XVI, XVII e

XVIII  e  período  do  Rexurdimento,  no  século  XIX)  e  ser  quen  de

localizalas e analizalas en textos.

28. Identificar e describir os principais factores relativos ao contexto histórico,

social, político, filosófico, relixioso, etc. que condicionan e determinan a

evolución social e de usos do idioma galego en distintas etapas da súa

historia (medieval, séculos XVI, XVII e XVIII e período do Rexurdimento,

no século XIX).

29.Coñecer e valorar a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na

Península Ibérica.

30.Comprender  e  empregar  adecuadamente  nas  análises  os  conceptos

básicos da sociolingüística.

31.Definir con rigor os conceptos de “literatura” e “texto literario”.

32.Caracterizar os diferentes xéneros literarios e analizar os seus principais

recursos.

33.Describir a cronoloxía xeral da historia da literatura galega.

34.Contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente textos literarios das

diferentes etapas.
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35.Recoñecer  e  analizar  textos  da literatura  medieval:  a  lírica  profana

(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (as cantigas

de Santa María) e a prosa medieval.

36.Recoñecer e analizar textos da literatura dos chamados Séculos Escuros

e da Ilustración, así como da literatura popular oral.

37. Recoñecer e analizar textos literarios do século XIX, correspondentes ás

fases do Pre-Rexurdimento e do Rexurdimento, en particular das principais

figuras dese período: Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Pondal.

3.  2.  Criterios  de  avaliación e  concrecion  dos  estándares  de  aprendizaxe
mínimos esixibles.

No recadro de Mínimos esixidos, están recollidos os mínimos esixidos para cada
criterio de avaliación. 

Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave

Mínimos esixidos

B1.1. Comprender,
interpretar e 
valorar diferentes 
tipos de discursos 
orais e 
audiovisuais.

LGB1.1.1. Identifica a 
intención comunicativa, a 
idea principal e as 
secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou 
informal, producido na 
variante estándar ou en 
calquera das variedades 
dialectais.
LGB1.1.2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais.
LGB1.1.3. Interpreta, 
reflexiona e emite xuízos 
críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza.

CLL, Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal 
e as secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou informal, 
producido na variante estándar
ou en calquera das variedades
dialectais.
Recolle as ideas fundamentais 
e secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas 
conceptuais.
Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza.

B1.2. Comprender,
interpretar e 
valorar textos orais
de carácter 
expositivo e 
argumentativo 
sobre temas 
especializados 
(conferencias, 
clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias)
.

LGB1.2.1. Sintetiza o 
contido dun texto ou 
responde preguntas 
concretas relativas á 
comprensión de textos 
orais.
LGB1.2.2. Comprende as 
ideas principais e contidos 
relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia.
LGB1.2.3. Recoñece as 
distintas estratexias de 

CCL,CAA,C
SC

Sintetiza o contido dun texto 
ou responde preguntas 
concretas relativas á 
comprensión de textos orais.
Comprende as ideas principais
e contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia.
Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito académico 
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organización do contido 
nunha exposición oral sobre
un tema especializado 
propio do ámbito académico
ou de divulgación científica 
e cultural.
LGB1.2.4. Escoita de 
maneira activa, toma notas 
e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou 
ampliar ideas que se 
desprenden da exposición 
oral.

ou de divulgación científica e 
cultural.
Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que 
se desprenden da exposición 
oral.

B1.3. Comprender,
interpretar e 
valorar textos orais
e audiovisuais dos 
medios de 
comunicación 
(entrevistas, 
documentais, 
series e películas).

LGB1.3.1. Recoñece a 
intención comunicativa, as 
ideas principais e relevantes
de programas de radio e 
televisión (entrevistas, 
documentais, series e 
películas).
LGB1.3.2. Identifica as 
características propias dos 
principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social.
LGB1.3.3. Analiza e explica 
os recursos verbais e non 
verbais.

CCL,CSC,C
CEC,CAA

Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas 
principais e relevantes de 
programas de radio e 
televisión (entrevistas, 
documentais, series e 
películas).
Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social.

B1.4. Desenvolver 
habilidades de 
escoita activa, 
para identificar os 
recursos que 
proporcionan 
adecuación, 
coherencia e 
cohesión ao texto..

LGB1.4.1. Identifica os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
LGB1.4.2. Coñece, valora e 
aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral; respecta as quendas e 
as opinións alleas.
LGB1.4.3. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal
adecuada (mirada e 
posición do corpo), así 
como o autocontrol das 
emocións ao falar en 
público.

CSC,CCL,C
SIEE

Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta
as quendas e as opinións 
alleas.
Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre
e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público.

B1.5. Realizar 
producións orais 
planificadas, 
relacionadas con 
algún contido do 
currículo ou tema 
de actualidade 
adecuadas á 
situación e á 
intención 

LGB1.5.1. Planifica os seus 
textos orais e produce 
discursos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados.
LGB1.5.2. Consulta fontes 
de información diversas e 
revisa os borradores e 
esquemas.
LGB1.5.3. Presenta os 

CAA,CCL,C
SIEE,CAA

Planifica os seus textos orais e
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados.
Consulta fontes de información
diversas e revisa os 
borradores e esquemas.
Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con 
corrección gramatical.
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comunicativa 
desexada, con 
coherencia, 
cohesión, 
corrección, coa 
axuda das TIC así 
como de 
elementos non 
verbais e con 
control das 
emocións ao falar 
en público.

contidos de forma clara e 
ordenada e con corrección 
gramatical.
LGB1.5.4. Utiliza o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
LGB1.5.5. Emprega 
axeitadamente os 
elementos prosódicos e 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, 
timbre e volume), a linguaxe
corporal (mirada e posición 
do corpo) así como o 
autocontrol das emocións 
ao falar en público.
LGB1.5.6. Emprega as TIC 
para documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora.

Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos e 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e
volume), a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público.
Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora.

B1.6. Expor 
oralmente con 
rigor e claridade 
un tema 
especializado de 
textos do ámbito 
académico ou de 
divulgación 
científica e 
cultural.

LGB1.6.1. Desenvolve un 
tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
gramatical.
LGB1.6.2. Emprega léxico 
preciso e especializado e 
evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín.
LGB1.6.3. Emprega 
recursos verbais e non 
verbais en textos 
expositivos.
LGB1.6.4. Adecúa o texto 
segundo a intención 
comunicativa, o tema e o 
xénero textual.

CCL,CSC,C
SIEE

Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical.
Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín.
Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos 
expositivos.
Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema
e o xénero textual.

B1.7. Producir 
textos orais, en 
intervencións 
espontáneas, 
adecuadas á 
situación e á 
intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, 
cohesión e 
corrección.

LGB1.7.1. Produce textos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con
coherencia, cohesión e 
corrección.

CCL,CSC Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección.

B1.8. Participar 
activa e 
argumentadament
e en debates nos 
que se expresen 
opinións acerca 
dun tema de 

LGB1.8.1. Desenvolve 
argumentos de forma 
comprensible e convincente 
e comenta as contribucións 
das persoas interlocutoras.
LGB1.8.2. Aplica as normas 
que rexen a cortesía na 

CCL,CSC,C
SIEE

Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras.
 Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
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actualidade. comunicación oral, respecta 
as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha 
linguaxe non discriminatoria.

respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria.

B1.9. Participar en 
interaccións sobre 
temas de interese 
persoal, ou social 
ou asuntos da vida
cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou 
informal.

LGB1.9.1. Desenvólvese 
con eficacia en situacións 
que xorden na vida diaria 
así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais.

CAA,CCL,C
SC,CSIEE

Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais.

B1.10. Aplicar os 
coñecementos 
gramaticais á 
avaliación e 
mellora da 
expresión oral e 
recoñecer en 
exposicións orais 
propias e alleas as
dificultades 
expresivas.

LGB1.10.1. Recoñece en 
exposicións propias e alleas
as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, 
fonética e entoación 
inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma.
LGB1.10.2. Deseña 
estratexias para mellorar e 
progresar de xeito 
autónomo.

CCL,CAA,C
SIEE,

Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética e entoación 
inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma.

B1.11. Participar 
oralmente cunha 
fonética e prosodia
correcta, valorar 
esta pronuncia e 
amosar unha 
actitude crítica 
ante os prexuízos 
que se poidan 
asociar a ela.

LGB1.11.1. Recoñece a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta, identifica os
erros na produción oral allea
e produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
LGB.1.11.2. Recoñece e 
rexeita argumentadamente 
os prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia 
da lingua galega.
LGB1.11.3. Usa, se a 
posúe, a variante dialectal 
propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto.

CCL,CAA,C
SC

B2.1. Aplicar 
estratexias e 
coñecementos 
lingüísticos, 
sociolingüísticos e 
pragmáticos para 
comprender, 
analizar e 
comentar o texto 
na súa integridade.

LGB2.1.1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais.
LGB2.1.2. Interpreta o 
sentido global do texto, 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e
emite opinións e xuízos 
sobre a mensaxe.
LGB2.1.3. Distingue o tema 
principal e os subtemas e 
compón o esquema 

CCL,CAA,C
SC,CD

Recolle as ideas fundamentais 
do texto en resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais.
Interpreta o sentido global do 
texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre 
a mensaxe.
Distingue o tema principal e os
subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto.
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xerarquizado das ideas do 
texto.
LGB2.1.4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e
dixitais para facilitar a 
comprensión e 
complementar a información
do texto.

Utiliza recursos bibliográficos, 
audiovisuais e dixitais para 
facilitar a comprensión e 
complementar a información 
do texto.

B2.2. Compoñer 
producións 
escritas 
planificadas 
adecuadas á 
situación e á 
intención 
comunicativa 
desexada, con 
coherencia, 
cohesión, 
corrección 
gramatical e boa 
presentación. 

LGB2.2.1. Selecciona e 
presenta os contidos dos 
seus textos de forma clara e
ordenada.
LGB2.2.2. Identifica e 
describe as características 
lingüísticas dos distintos 
tipos de rexistro.
LGB2.2.3. Utiliza o rexistro 
lingüístico axeitado á 
situación comunicativa das 
súas producións.
LGB2.2.4. Utiliza 
mecanismos variados de 
cohesión lingüística.
LGB2.2.5. Axústase ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua 
galega.

CCL,CSC Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada.
Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro.
Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións.
Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística.
Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega.

B2.3. Comprender,
producir e 
sintetizar o contido
de textos 
expositivos e 
argumentativos de 
tema 
especializado do 
ámbito académico 
ou de divulgación 
científica e 
cultural.

LGB2.3.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza tanto o 
contido de materiais de 
consulta (dicionarios, 
glosarios e enciclopedias) e 
textos argumentativos e 
expositivos (ensaios).

CCL,CD,CA
A

LGB2.3.2. Identifica o tema 
e a estrutura de textos de 
carácter expositivo e 
argumentativo, de tema 
especializado, propios do 
ámbito académico ou de 
divulgación científica e 
cultural.
LGB2.3.2. Identifica o tema 
e a estrutura de textos de 
carácter expositivo e 
argumentativo, de tema 
especializado, propios do 
ámbito académico ou de 
divulgación científica e 
cultural.
LGB2.3.3. Sintetiza e 
distingue as ideas principais
e as secundarias de textos 

CCL,CAA Identifica o tema e a estrutura 
de textos de carácter 
expositivo e argumentativo, de 
tema especializado, propios do
ámbito académico ou de 
divulgación científica e cultural.
Identifica o tema e a estrutura 
de textos de carácter 
expositivo e argumentativo, de 
tema especializado, propios do
ámbito académico ou de 
divulgación científica e cultural.
Sintetiza e distingue as ideas 
principais e as secundarias de 
textos de carácter expositivo e 
argumentativo propios do 
ámbito académico.
Analiza os recursos verbais e 
non verbais dos textos 
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de carácter expositivo e 
argumentativo propios do 
ámbito académico.
LGB2.3.4. Analiza os 
recursos verbais e non 
verbais dos textos 
expositivos e 
argumentativos de tema 
especializado e valóraos en 
función da intención 
comunicativa do/da autor/a, 
do tema e do xénero textual.
LGB2.3.5. Desenvolve un 
tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección 
ortográfica e gramatical.
LGB2.3.6. Emprega léxico 
preciso e especializado e 
evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín.

expositivos e argumentativos 
de tema especializado e 
valóraos en función da 
intención comunicativa do/da 
autor/a, do tema e do xénero 
textual.
Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección ortográfica e 
gramatical.
Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín.

B2.4. Comprender,
producir e valorar 
de forma crítica 
textos publicitarios 
e periodísticos de 
carácter 
informativo ou de 
opinión.

LGB2.4.1. Comprende, 
produce e valora de forma 
crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter 
informativo ou de opinión.
LGB2.4.2. Interpreta as 
mensaxes publicitarias e 
recoñece os elementos de 
persuasión dos anuncios.
LGB2.4.3. Identifica e 
rexeita as ideas e os usos 
lingüísticos discriminatorios 
dos textos publicitarios.

CCL,CSC Comprende, produce e valora 
de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de 
opinión.
Interpreta as mensaxes 
publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión dos 
anuncios.
Identifica e rexeita as ideas e 
os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos 
publicitarios.

B2.5. Caracterizar,
identificar e 
producir textos 
descritivos 
pertencentes a 
distintos ámbitos 
de uso.

LGB2.5.1. Identifica e 
analiza a intención 
comunicativa, a estrutura 
formal, de contido e as 
características lingüísticas 
dos textos descritivos e 
produce outros textos 
similares.

CCL,

B2.6. Caracterizar,
identificar e 
producir textos 
expositivos 
pertencentes a 
distintos ámbitos 
de uso.

LGB2.6.1. Produce, 
identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal, de contido 
e as características 
lingüísticas dos textos 
expositivos.

CCL

B2.7. Caracterizar,
identificar e 
producir textos 
narrativos 
pertencentes a 
distintos ámbitos 
de uso.

LGB2.7.1. Produce, 
identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido
e as características 
lingüísticas dos textos 
narrativos.

CCL Produce, identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos narrativos.

B2.8. Caracterizar, LGB2.8.1. Produce, CCL Produce, identifica e analiza a 
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identificar e 
producir textos 
argumentativos 
pertencentes a 
distintos ámbitos 
de uso.

identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido
e as características 
lingüísticas dos textos 
argumentativos.

intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos argumentativos.

B2.9. Caracterizar,
identificar, analizar
e producir textos 
dialogados 
pertencentes a 
distintos ámbitos 
de uso.

LGB2.9.1. Produce, 
identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido
e as características 
lingüísticas dos textos 
dialogados.

CCL Produce, identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos dialogados.

B2.10. Planificar, 
producir e revisar 
textos de 
investigación a 
partir da 
información obtida 
en fontes impresas
e dixitais e con 
axuda dos 
recursos que 
ofrecen as TIC.

LGB2.10.1. Consulta fontes 
dixitais, contrasta e 
selecciona a información 
relevante mediante fichas-
resumo.
LGB2.10.2. Planifica os 
escritos en función dunha 
orde predefinida e revisa o 
proceso de escritura con 
axuda de ferramentas 
dixitais.
LGB2.10.3. Respecta as 
normas de presentación dos
traballos escritos, a 
organización en epígrafes, 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina, 
bibliografía.

CCL,CD,CA
A

Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo.
Planifica os escritos en función
dunha orde predefinida e 
revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais.
Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía.

B3.1. Verificar o 
coñecemento 
formal e a 
capacidade de 
reflexión sobre a 
lingua que posúe o
alumnado.

LGB3.1.1. Emprega os 
principais coñecementos de 
Lingüística Xeral para 
comprender e analizar 
textos alleos de distintos 
ámbitos e para producir, 
compor e revisar textos 
propios e de temáticas 
diversas vinculados á 
comunicación e á linguaxe.
LGB3.1.2. Describe os 
principais conceptos de 
Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, 
lingua, unidades 
lingüísticas, signo lingüístico
e diversas disciplinas 
lingüísticas.

CCL Emprega os principais 
coñecementos de Lingüística 
Xeral para comprender e 
analizar textos alleos de 
distintos ámbitos e para 
producir, compor e revisar 
textos propios e de temáticas 
diversas vinculados á 
comunicación e á linguaxe.
Describe os principais 
conceptos de Lingüística Xeral:
comunicación, linguaxe, lingua,
unidades lingüísticas, signo 
lingüístico e diversas 
disciplinas lingüísticas.

B3.2. Recoñecer e
utilizar os 
diferentes rexistros
lingüísticos en 
función dos 
ámbitos sociais 
valorando a 
importancia de 

LGB3.2.1. Recoñece os 
rexistros lingüísticos en 
textos orais e escritos en 
función da intención 
comunicativa.
LGB3.2.2. Valora a 
importancia de utilizar o 
rexistro axeitado a cada 

CCL,CSC Recoñece os rexistros 
lingüísticos en textos orais e 
escritos en función da 
intención comunicativa.
Valora a importancia de utilizar 
o rexistro axeitado a cada 
situación comunicativa e 
aplícao nas súas producións 
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usar o rexistro 
axeitado a cada 
momento.

situación comunicativa e 
aplícao nas súas producións
orais e escritas.

orais e escritas.

B3.3. Producir 
textos escritos ou 
orais de diferentes 
xéneros 
mostrando un 
correcto nivel de 
corrección 
gramatical, 
presentación, 
adecuación, 
coherencia, 
cohesión e 
corrección.

LGB3.3.1. Produce textos 
escritos ou orais de 
diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel 
de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección.

CCL,CSIEE
,CAA

Produce textos escritos ou 
orais de diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel de
corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección.

B3.4. Recoñecer e
identificar os 
trazos 
característicos das
categorías 
gramaticais 
substantivo e 
adxectivo, explicar 
os seus usos e 
valores nos textos.

LGB3.4.1. Identifica e 
explica os usos e valores do
substantivo e do adxectivo 
nun texto, relacionándoos 
coa intención comunicativa, 
coa tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñentes da situación 
comunicativa.

CCL,CAA Identifica e explica os usos e 
valores do substantivo e do 
adxectivo nun texto, 
relacionándoos coa intención 
comunicativa, coa tipoloxía 
textual, así como con outros 
compoñentes da situación 
comunicativa.

B3.5. Recoñecer e
identificar os 
trazos 
característicos da 
categoría 
gramatical dos 
determinantes, 
explicando os seus
usos e valores nos
textos.

LGB3.5.1. Identifica e 
explica os usos e valores 
dos determinantes, 
relaciona a súa presenza 
coa intención comunicativa 
e a tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñentes.

CCL,CAA Identifica e explica os usos e 
valores dos determinantes, 
relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a 
tipoloxía textual, así como con 
outros compoñentes.

B3.6. Recoñecer e
identificar os 
trazos 
característicos da 
categoría 
gramatical do 
verbo e as 
perífrases verbais 
e explicar os seus 
usos e valores nos
textos.

LGB3.6.1. Identifica e 
explica os usos e valores 
dos verbos e das perífrases 
e relaciona a súa presenza 
coa intención comunicativa 
e a tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñentes.

CCL,CAA Identifica e explica os usos e 
valores dos verbos e das 
perífrases e relaciona a súa 
presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros 
compoñentes.

B3.7. Recoñecer 
en textos de 
diversa índole e 
usar nas 
producións propias
orais e escritas os 
diferentes 
conectores 
textuais.

LGB3.7.1. Identifica, explica 
e usa distintos tipos de 
conectores que lle 
proporcionan cohesión a un 
texto.

CCL,CAA Identifica, explica e usa 
distintos tipos de conectores 
que lle proporcionan cohesión 
a un texto.
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B3.8. Recoñecer e
identificar os 
trazos 
característicos da 
categoría 
gramatical do 
adverbio e explicar
os seus usos e 
valores nos textos.

LGB3.8.1. Identifica e 
explica os usos e valores 
dos adverbios e das 
locucións adverbiais e 
relaciona a súa presenza 
coa intención comunicativa 
e a tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñentes.

CCL,CAA Identifica e explica os usos e 
valores dos adverbios e das 
locucións adverbiais e 
relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a 
tipoloxía textual, así como con 
outros compoñentes.

B3.9. Recoñecer e
identificar os 
trazos 
característicos da 
categoría 
gramatical dos 
pronomes e 
explicar os seus 
usos e valores nos
textos.

LGB3.9.1. Identifica e 
explica os usos e valores 
dos pronomes e relaciona a 
súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros
compoñentes.

CCL,CAA Identifica e explica os usos e 
valores dos pronomes e 
relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a 
tipoloxía textual, así como con 
outros compoñentes.

B.3.10. Participar 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de libros
e películas, etc.) 
nos que se utilicen
varias linguas, 
tanto curriculares 
como outras 
presentes no 
centro, 
relacionados cos 
elementos 
transversais e nos 
que se eviten 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais.

LGB3.10.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de 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,C
D

B3.11. Reflexionar 
sobre o sistema e 
as normas de uso 
das linguas, 
mediante a 
comparación e 
transformación de 
textos, enunciados
e palabras, e 
utilizar estes 
coñecementos 
para solucionar 
problemas de 
comprensión e 
para a produción 
de textos.

LGB3.11.1. Utiliza os 
coñecementos lingüísticos 
de ámbito contextual, 
textual, oracional e da 
palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión
e produción dos textos 
traballados en calquera das 
outras.

CCL,CAA

B.4.1. Distinguir as LGB4.1.1. Distingue as CCL,CSC Distingue as funcións sociais 
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funcións sociais da
lingua e 
determinar a 
situación do 
galego respecto a 
elas.

funcións sociais da lingua e 
determina a situación do 
galego respecto a elas.

da lingua e determina a 
situación do galego respecto a 
elas.

B.4.2. Describir a 
diversidade 
lingüística no 
mundo, en Europa 
e na Península 
Ibérica, determinar
o papel da 
lusofonía, 
distinguir 
conceptos básicos 
de contacto de 
linguas e describir 
os fundamentos do
ecolingüismo.

LGB4.2.1. Describe a 
diversidade lingüística no 
mundo, en Europa e na 
Península Ibérica.
LGB4.2.2. Determina o 
papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no século 
XXI e a súa importancia 
cultural e económica desde 
a perspectiva galega.
LGB4.2.3. Diferencia e 
explica os conceptos de 
multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua 
minoritaria e lingua 
minorizada, conflito 
lingüístico e diglosia e 
describe os fundamentos do
ecolingüismo.

CCL,CSC,C
CEC

Describe a diversidade 
lingüística no mundo, en 
Europa e na Península Ibérica.
Determina o papel da lusofonía
nas linguas do mundo no 
século XXI e a súa importancia
cultural e económica desde a 
perspectiva galega.
Diferencia e explica os 
conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua 
minoritaria e lingua minorizada,
conflito lingüístico e diglosia e 
describe os fundamentos do 
ecolingüismo.

B.4.3. Describir a 
historia da lingua 
do latín ao galego 
e distinguir os 
elementos 
constitutivos deste.

LGB4.3.1. Describe a 
romanización e o 
nacemento das linguas 
romances.
LGB4.3.2. Identifica e 
describe os diferentes 
elementos constitutivos do 
galego ao longo da historia 
(substrato, estrato e 
superestrato).

CCL,CSC Describe a romanización e o 
nacemento das linguas 
romances.
Identifica e describe os 
diferentes elementos 
constitutivos do galego ao 
longo da historia (substrato, 
estrato e superestrato).

B.4.4. Recoñecer 
os cultismos, 
semicultismos e 
palabras 
patrimoniais e citar
exemplos, así 
como distinguir as 
familias léxicas 
irregulares e 
utilizalas 
correctamente.

LGB4.4.1. Recoñece os 
cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais e cita 
algún exemplo.
LGB4.4.2. Distingue as 
familias léxicas irregulares e
utilízaas correctamente.

CCL Recoñece os cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais e cita algún 
exemplo.
Distingue as familias léxicas 
irregulares e utilízaas 
correctamente.

B.4.5. Identificar e 
describir as 
características 
lingüísticas 
fundamentais do 
galego antigo, o 
seu contexto e 
identificalo en 
textos.

LGB4.5.1. Identifica e 
describe as características 
lingüísticas fundamentais do
galego antigo.
LGB4.5.2. Describir o 
contexto histórico e cultural 
do galego antigo así como a
súa situación 
sociolingüística.
LGB4.5.3. Identifica o 
galego antigo en 

CCL,CSC Identifica e describe as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
antigo.
Describir o contexto histórico e
cultural do galego antigo así 
como a súa situación 
sociolingüística.
Identifica o galego antigo en 
documentos non literarios e 
literarios.
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documentos non literarios e 
literarios.

B.4.6. Distinguir as
características 
lingüísticas 
fundamentais do 
galego medio 
(séculos XVI, XVII 
e XVIII), describir o
seu contexto e 
identificalo en 
textos.

LGB4.6.1. Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII), describe o seu 
contexto e identifícao en 
textos.
LGB4.6.2. Describe o 
contexto histórico e cultural 
do galego medio así como a
súa situación 
sociolingüística.
LGB4.6.3. Analiza a 
repercusión desta etapa de 
dialectalización da lingua no
desenvolvemento posterior 
do galego.
LGB4.6.4. Identifica o 
galego medio en 
documentos non literarios e 
literarios.

CCL,CSC Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego medio (séculos XVI, 
XVII e XVIII), describe o seu 
contexto e identifícao en 
textos.
Describe o contexto histórico e
cultural do galego medio así 
como a súa situación 
sociolingüística.
Analiza a repercusión desta 
etapa de dialectalización da 
lingua no desenvolvemento 
posterior do galego.

B.4.7. Distinguir as
características 
lingüísticas 
fundamentais do 
galego moderno 
(desde o século 
XIX ata 1916), 
describir o seu 
contexto e 
identificalo en 
textos, elaborar 
traballos 
individuais e/ou en
grupo nos que se 
describan e 
analicen textos 
anteriores a 1916.

LGB4.7.1. Distingue as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno (desde o século 
XIX ata 1916).
LGB4.7.2. Describe o 
contexto histórico e cultural 
do galego moderno (desde 
o século XIX ata 1916) así 
como a súa situación 
sociolingüística.
LGB4.7.3. Analiza a 
repercusión da etapa de 
nacemento do galego 
moderno (desde o século 
XIX ata 1916) no 
desenvolvemento posterior 
da lingua.
LGB4.7.4. Identifica o 
galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916) en 
documentos non literarios e 
literarios.
LGB4.7.5. Elabora traballos 
de xeito individual e/ou en 
grupo nos que se describen 
e analizan textos anteriores 
a 1916.

CCL,CSC Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916).
Describe o contexto histórico e
cultural do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) 
así como a súa situación 
sociolingüística.
Analiza a repercusión da etapa
de nacemento do galego 
moderno (desde o século XIX 
ata 1916) no desenvolvemento
posterior da lingua.
Identifica o galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) 
en documentos non literarios e
literarios.
Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos 
que se describen e analizan 
textos anteriores a 1916.

B5.1. Definir 
"literatura" e "texto 
literario", 
caracterizar os 
diferentes xéneros 
e analizar os seus 
principais recursos

LGB5.1.1. Define "literatura"
e "texto literario", caracteriza
os diferentes xéneros e 
analiza os seus principais 
recursos formais e describe 
a cronoloxía xeral da 
historia da literatura galega.

CCL Define "literatura" e "texto 
literario", caracteriza os 
diferentes xéneros e analiza os
seus principais recursos 
formais e describe a cronoloxía
xeral da historia da literatura 
galega.
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formais e describir 
a cronoloxía xeral 
da historia da 
literatura galega.

LGB5.1.2. Compara textos 
de diferentes xéneros, 
caracterizándoos a partir 
dos seus trazos formais e 
estruturais definitorios.
LGB5.1.3. Adscribe á súa 
época autores/as e textos 
destacados da historia da 
literatura galega.

Compara textos de diferentes 
xéneros, caracterizándoos a 
partir dos seus trazos formais 
e estruturais definitorios.
Adscribe á súa época 
autores/as e textos destacados
da historia da literatura galega.

B5.2. Definir 
"literatura galega 
de tradición oral" e
as súas principais 
concrecións 
xenéricas, historiar
a súa vitalidade e 
mais as principais 
manifestacións e 
compilacións nos 
diferentes 
períodos históricos
ata a actualidade.

LGB5.2.1. Define "literatura 
galega de tradición oral" e 
as súas principais 
concrecións xenéricas, 
concreta a historia da súa 
vitalidade e mais as 
principais manifestacións e 
compilacións nos diferentes 
períodos históricos ata a 
actualidade.
LGB5.2.2. Le e comenta 
textos dos diferentes 
xéneros da literatura galega 
de tradición oral e identifica 
os seus principais trazos 
formais, estruturais e 
temáticos.

CCL Define "literatura galega de 
tradición oral" e as súas 
principais concrecións 
xenéricas, concreta a historia 
da súa vitalidade e mais as 
principais manifestacións e 
compilacións nos diferentes 
períodos históricos ata a 
actualidade.
Le e comenta textos dos 
diferentes xéneros da literatura
galega de tradición oral e 
identifica os seus principais 
trazos formais, estruturais e 
temáticos.

B5.3. Identificar, 
analizar e describir
a literatura 
medieval: 
contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticame
nte as súas orixes,
definir as 
características 
principais e 
analizar a lírica 
profana (cantiga 
de amor, de amigo
e de escarnio), a 
lírica relixiosa 
(cantigas de Santa
María) e a prosa 
medieval.

LGB5.3.1. Identifica, analiza
e describe a literatura 
medieval: contextualiza 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente as 
súas orixes, define as 
características principais e 
analiza a lírica profana 
(cantiga de amor, de amigo 
e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa 
María) e a prosa medieval.

CCL Identifica, analiza e describe a 
literatura medieval: 
contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas 
orixes, define as 
características principais e 
analiza a lírica profana (cantiga
de amor, de amigo e de 
escarnio), a lírica relixiosa 
(cantigas de Santa María) e a 
prosa medieval.

B5.4. Ler textos 
significativos da 
literatura medieval,
identificar as súas 
características 
temáticas e 
formais e poñelas 
en relación co 
contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e 
mais o xénero ao 
que pertencen.

LGB5.4.1. Le e comenta 
textos representativos da 
literatura medieval, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e
ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico.

CCL Le e comenta textos 
representativos da literatura 
medieval, caracterízaos formal,
estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico.
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B5.5. Identificar, 
analizar e describir
a literatura do 
galego medio 
(séculos XVI, XVII 
e XVIII): 
contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticame
nte a produción 
desta etapa, e 
describir e analizar
as obras e os/as 
autores/as 
principais.

LGB5.5.1. Identifica, analiza
e describe a literatura do 
galego medio (séculos XVI, 
XVII e XVIII): contextualiza 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción desta etapa, e 
describe e analiza as obras 
e os/as autores/as 
principais.

CCL Identifica, analiza e describe a 
literatura do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII): 
contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción desta etapa, e 
describe e analiza as obras e 
os/as autores/as principais.

B5.6. Ler textos 
significativos da 
literatura do 
galego medio, 
identificar as súas 
características 
temáticas e 
formais e poñelas 
en relación co 
contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e 
mais o xénero ao 
que pertencen.

LGB5.6.1. Le e comenta 
textos representativos da 
literatura do galego medio, 
caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e
ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico.

CCL Le e comenta textos 
representativos da literatura do
galego medio, caracterízaos 
formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico.

B5.7. Identificar, 
analizar e describir
a literatura do 
Rexurdimento: 
contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticame
nte a produción do
Prerrexurdimento 
e o Rexurdimento 
pleno ata 1916 e 
describir e analizar
as obras e os/as 
autores/as 
principais deste 
período. 

LGB5.7.1. Identifica, analiza
e describe a literatura do 
Rexurdimento: contextualiza
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción do 
Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 
1916 e describe e analiza as
obras e os/as autores/as 
principais deste período.

CCL Identifica, analiza e describe a 
literatura do Rexurdimento: 
contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción do Prerrexurdimento
e o Rexurdimento pleno ata 
1916 e describe e analiza as 
obras e os/as autores/as 
principais deste período.

B5.8. Ler textos 
significativos 
dos/das principais 
autores/as do 
Prerrexurdimento, 
o Rexurdimento 
pleno e os 
comezos do 
século XX ata 
1916, identificando
as súas 
características 
temáticas e 

LGB5.8.1. Le e comenta 
textos representativos da 
literatura do Rexurdimento 
(tanto do Prerrexurdimento 
como do Rexurdimento 
pleno e a literatura de 
comezos do século XX ata 
1916), caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e
ponos en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico.

CCL Le e comenta textos 
representativos da literatura do
Rexurdimento (tanto do 
Prerrexurdimento como do 
Rexurdimento pleno e a 
literatura de comezos do 
século XX ata 1916), 
caracterízaos formal, estrutural
e tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico.
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formais e poñelas 
en relación co 
contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e 
mais o xénero ao 
que pertencen.

3. 3. Actividades de aprendizaxe asociadas a cada bloque de contidos.-

Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

b,d,e B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa.

Escoita de audicións de natureza 
diversa.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

b,d,e B1.2. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito 
académico.

Escoita de textos expositivos e 
argumentativos.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

b,d,e
,h

B1.3. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, 
series e películas).

Escoita de textos orais  
procedentes dos medios de 
comunicación social (entrevistas, 
documentais, series e películas).

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

a,b,e
,m

B1.4. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa, 
cunha actitude de interese, de 
cooperación e de respecto.

Escoita de audicións diversas.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

d,e,g
,i,m

B1.5. Produción (planificación e 
execución de textos orais 
relacionados con algún contido 
do currículo ou tema de 
actualidade) adecuada á 
situación comunicativa, con 
coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC, 
así como de elementos non 
verbais e con control das 
emocións ao falar en público.

Exposición oral planificada.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

e,g,i,
l

B1.6. Presentación oral de 
textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito 
académico e de divulgación 
científica e cultural.

Exposición oral planificada.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

e,h, B1.7. Produción de discursos 
orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección.

Interveción oral espontánea.
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Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

a,b,e
,m

B1.8. Participación activa e 
argumentada en debates nos 
que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade.

Intervención oral en debates.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

a,b,e
,m

B1.9. Participación en 
interaccións orais sobre temas 
de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros.

Intervención oral en interaccións 
con diferentes rexitros.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

b,d,e B1.10. Aplicación dos 
coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento
en exposicións orais propias e 
alleas das dificultades 
expresivas.

Intervención oral e crítica 
constructiva doutras intervencións.

Bloque 1. 
Comunicación 
oral. Escoitar e 
falar

b,e, B1.11. Participación nas 
producións orais cunha fonética 
e prosodia correcta, valoración 
desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

Intervención oral en debate ou 
discusión planificada.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,f,h, B2.1. Aplicación de estratexias e
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e 
comentar o texto na súa 
integridade.

Análise e comentario guiados de 
textos escritos.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,h B2.2. Planificación e produción 
de textos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados;
axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados.

Redacción de textos planificados.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,d,e
,h

B2.3. Comprensión, produción e
síntese de textos expositivos e 
argumentativos do ámbito 
académico e de divulgación 
científica e cultural (dicionarios, 
glosarios e enciclopedias).

Análise e produción dun texto 
planificado.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,c,d
,h

B2.4. Comprensión, produción e
valoración de textos 
procedentes dos medios de 
comunicación social tanto os 
publicitarios como os 
periodísticos de carácter 
informativo e de opinión.

Resposa a cuestións formuladas 
sobre un texto presentado.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,f,h B2.5. Análise dos textos 
descritivos: intención 
comunicativa, estrutura formal e
de contido, e características 
lingüísticas.

Responder un cuestionario de 
comprensión sobre un texto 
descritivo.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 

b,f,h B2.6. Análise dos textos 
expositivos: intención 
comunicativa, estrutura formal e

Responder un cuestionario de 
comprensión sobre un texto 
expositivo.
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escribir de contido, e características 
lingüísticas.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,f,h B2.7. Análise dos textos 
narrativos: intención 
comunicativa, estrutura formal e
de contido, e características 
lingüísticas.

Responder un cuestionario de 
comprensión sobre un texto 
narrativo.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,f,h B2.8. Análise dos textos 
argumentativos: intención 
comunicativa, estrutura formal e
de contido, e características 
lingüísticas.

Responder un cuestionario de 
comprensión sobre un texto 
argumentativo.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,f,h B2.9. Análise dos textos 
dialogados: intención 
comunicativa, estrutura formal e
de contido, e características 
lingüísticas.

Responder un cuestionario de 
comprensión sobre un texto 
dialogado.

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita. Ler e 
escribir

b,e,f,
h

B2.10. Busca e selección de 
información procedente de 
fontes bibliográficas ou dixitais e
posterior organización e revisión
dos textos cos recursos que 
ofrecen as TIC.

Consulta de fontes bibliográficas e 
procesamento da información 
localizada.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e B3.1. Coñecemento e reflexión 
sobre os principais conceptos 
de Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, lingua, 
unidades lingüísticas, signo 
lingüístico e disciplinas 
lingüísticas.

Lectura, análise e síntese dun 
texto informativo sobre aspectos 
de Lingüística Xeral.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

a,b,e B3.2. Coñecemento dos 
diferentes rexistros lingüísticos 
e dos factores que inciden no 
uso da lingua en distintos 
ámbitos e valoración da 
importancia de utilizar o rexistro 
adecuado en relación coa 
situación comunicativa.

Produción de textos acaídos a 
distontos rexistros.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

a,b,c
,e

B3.3. Produción de textos 
escritos ou orais de diferentes 
xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

Redacción e exposición oral dun 
texto axustado aos parámetros 
indicados.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e B3.4. Caracterización 
morfolóxica, semántica e 
sintáctica do substantivo e do 
adxectivo.

Análise de substantivos e 
adxetivos dun texto.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e B3.5. Coñecemento, tipoloxía e 
caracterización dos 
determinantes (artigo, 
demostrativo, posesivo, 
interrogativos, exclamativos, 
cuantificadores e 

Análise dos determinantes dun 
texto.
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identificadores).

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e B3.6. Recoñecemento, 
descrición e uso da categoría 
verbal e das perífrases verbais.

Análise das distintas formas 
verbais e perífrases dun texto.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e B3.7. Recoñecemento, 
observación, uso e explicación 
dos conectores textuais.

Análise e uso correcto de 
conectores textuais nunha   
produción escrita.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e B3.8. Coñecemento, 
caracterización e tipoloxía do 
adverbio e das locucións 
adverbiais. 

Identificación e caracterización dos
adverbios e locucións adverbiais 
dun texto

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

e B3.9. Coñecemento, 
caracterización e tipoloxía dos 
pronomes. 

Identificación e caracterización dos
pronomes dun texto

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

b,e,h B.3.10. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten
estereotipos lingüísticos ou 
culturais.

Cuestionario de comprensión e 
expresión sobre una produción 
lingüistica multilingüe.

Bloque 3. 
Funcionamento 
da lingua

b,e B3.11. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada.

Bloque 4. Lingua 
e sociedade

o,p B.4.1. Funcións sociais da 
lingua.

Bloque 4. Lingua 
e sociedade

o,p B.4.2. Diversidade lingüística no
mundo, en Europa e na 
Península Ibérica. 
B.4.3. A lusofonía.
B.4.4. Multilingüismo e 
plurilingüismo. Lingua 
minoritaria e lingua minorizada. 
Conflito lingüístico e diglosia. 
Ecolingüismo.

Análise dun texto expositivo sobre 
a diversidade lingüística.

Bloque 4. Lingua 
e sociedade

o,p B.4.5. Historia da lingua: do latín
ao galego; situación lingüística 
da Península antes da 
romanización; substrato e o 
estrato latino (principais 
evolucións fonéticas do latín ao 
galego). A Romanización e o 
nacemento das linguas 
romances; o superestrato.

Produción dun texto expositivo 
sobre a historia da lingua galega.

Bloque 4. Lingua 
e sociedade

o,p B.4.6. Cultismos, semicultismos 
e palabras patrimoniais e as 

Identificación e caracteriszación de
distintas palabras.
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familias léxicas irregulares.

Bloque 4. Lingua 
e sociedade

o,p B.4.7. Historia da lingua: o 
galego antigo (Idade Media), 
emerxencia e declive, 
características lingüísticas, 
contexto histórico e cultural, e 
situación sociolingüística. 

Análise e procesamento da 
información dun texto sobre a 
historia da lingua na Idade Media.

Bloque 4. Lingua 
e sociedade

o,p B.4.8. Historia da lingua: galego 
medio; dialectalización da lingua
(séculos XVI, XVII e XVIII); 
contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e 
características lingüísticas.

Análise e procesamento da 
información dun texto sobre a 
historia da lingua nos sećlos XVI, 
XVII e XVIII.

Bloque 4. Lingua 
e sociedade

o,p B.4.9. Historia da lingua: galego 
moderno (desde o século XIX 
ata 1916); contexto histórico e 
cultural; situación 
sociolingüística e características
lingüísticas.

Análise e procesamento da 
información dun texto sobre a 
historia da lingua no século XIX e 
ata 1916.

Bloque 5. A 
literatura.

e,n B5.1. Definición dos conceptos 
"literatura" e "texto literario", 
caracterización dos diferentes 
xéneros e análise dos seus 
principais recursos formais e 
descrición da cronoloxía xeral 
da historia da literatura galega.

Localización e procesamento da 
información sobre literatura, texto 
literario, xéneros, recursos e 
cronoloxía xeral da historia da 
literatura galega.

Bloque 5. A 
literatura.

e,n B5.2. Definición de "literatura 
galega de tradición oral" e as 
súas principais concrecións 
xenéricas, relación histórica da 
súa vitalidade e mais das 
principais manifestacións e 
compilacións realizadas nos 
diferentes períodos históricos 
ata a actualidade.

Resumo e/ou esquema dun texto 
sobre literatura oral galega.

Bloque 5. A 
literatura.

e,n B5.3. A literatura medieval: 
contextualización sociohistórica 
e sociolingüística das súas 
orixes, definición das 
características principais e 
análise da lírica profana (cantiga
de amor, de amigo e de 
escarnio), a lírica relixiosa 
(cantigas de Santa María) e a 
prosa medieval.

Análise e comentario de cantigas 
medievais.

Bloque 5. A 
literatura.

e,d,n B5.4. Lectura de textos 
significativos da literatura 
medieval, identificación das 
súas características temáticas e
formais e relación destas co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero 
ao que pertencen.

Lectura en voz alta de textos 
medievais propostos pola 
profesora.

Bloque 5. A 
literatura.

e,n B5.5. A literatura do galego 
medio (séculos XVI, XVII e 

Anáise e comentario de textos do 
galego medio.
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XVIII): contextualización 
sociohistórica e sociolingüística 
da produción desta etapa, e 
descrición e análise das obras e
os/as autores/as principais.

Bloque 5. A 
literatura.

e,d,n B5.6. Lectura de textos 
significativos da literatura do 
galego medio, identificación das
súas características temáticas e
formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico 
e mais o xénero ao que 
pertencen.

Lectura en voz alta de textos do 
galego medio propostos pola 
profesora.

Bloque 5. A 
literatura.

e,n B5.7. A literatura do 
Rexurdimento: contextualización
sociohistórica e sociolingüística 
da produción do 
Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e 
descrición e análise das obras e
os/as autores/as principais 
deste período.

Anáise e comentario de textos do 
Rexurdimento

Bloque 5. A 
literatura.

e,d,n B5.8. Lectura de textos 
significativos dos/das principais 
autores/as do Prerrexurdimento,
o Rexurdimento pleno e os 
comezos do século XX ata 
1916, identificación das súas 
características temáticas e 
formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico 
e mais o xénero ao que 
pertencen.

Lectura en voz alta de textos do 
Rexurdimento propostos pola 
profesora.

3. 4. Intrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe.-

Estándares de aprendizaxe Instrumentos de 
avaliación

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as 
secundarias, de calquera texto oral, formal ou informal, producido na 
variante estándar ou en calquera das variedades dialectais.
LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos,
esquemas ou mapas conceptuais.
LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre 
discursos orais de distinta natureza.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.

LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas 
concretas relativas á comprensión de textos orais.
LGB1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos relevantes 
dunha presentación, charla ou conferencia.
LGB1.2.3. Recoñece as distintas estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral sobre un tema especializado propio do
ámbito académico ou de divulgación científica e cultural.
LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas
coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se desprenden da 

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.
Caderno de aula.
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exposición oral.

LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas).
LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión procedentes dos medios de comunicación 
social.
LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao discurso. 
LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta as quendas e as opinións alleas.
LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público.

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados.
LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os 
borradores e esquemas.
LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical.
LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 
LGB1.5.5. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e 
(entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o 
autocontrol das emocións ao falar en público.
LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical.
LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín.
LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en textos 
expositivos.
LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención comunicativa, o tema 
e o xénero textual.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección.

Observación e rexistro.

LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e 
convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras.
LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as opinións alleas e emprega unha 
linguaxe non discriminatoria.

Observación e rexistro.

LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e participa en 
conversas informais.

Observación e rexistro.

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, repeticións, ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética e entoación inadecuada) e identifica
interferencias lingüísticas e desviacións da norma.
LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito 
autónomo.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
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LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, 
identifica os erros na produción oral allea e produce discursos orais 
que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega. 
LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega.
LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu contexto.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.

LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, 
esquemas e mapas conceptuais.
LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe.
LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das ideas do texto.
LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para 
facilitar a comprensión e complementar a información do texto.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada.
LGB2.2.2. Identifica e describe as características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro.
LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación 
comunicativa das súas producións.
LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística.
LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de 
materiais de consulta (dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos
argumentativos e expositivos (ensaios).

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter 
expositivo e argumentativo, de tema especializado, propios do ámbito
académico ou de divulgación científica e cultural.
LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter 
expositivo e argumentativo, de tema especializado, propios do ámbito
académico ou de divulgación científica e cultural.
LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias 
de textos de carácter expositivo e argumentativo propios do ámbito 
académico.
LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos textos 
expositivos e argumentativos de tema especializado e valóraos en 
función da intención comunicativa do/da autor/a, do tema e do xénero
textual.
LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección ortográfica e gramatical.
LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de opinión.
LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión dos anuncios.
LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos publicitarios.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura 
formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
descritivos e produce outros textos similares.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos 

Caderno de aula.
Proba escrita.
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textos expositivos.

LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 
textos narrativos.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 
textos argumentativos.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 
textos dialogados.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a 
información relevante mediante fichas-resumo.
LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e 
revisa o proceso de escritura con axuda de ferramentas dixitais.

Observación e rexistro.

LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos 
escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a
pé de páxina, bibliografía.

Rúbrica de avaliación.
Observación e rexistro.

LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos de Lingüística Xeral 
para comprender e analizar textos alleos de distintos ámbitos e para 
producir, compor e revisar textos propios e de temáticas diversas 
vinculados á comunicación e á linguaxe.
LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo 
lingüístico e diversas disciplinas lingüísticas.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e 
escritos en función da intención comunicativa.
LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada 
situación comunicativa e aplícao nas súas producións orais e 
escritas.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, 
adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do 
adxectivo nun texto, relacionándoos coa intención comunicativa, coa 
tipoloxía textual, así como con outros compoñentes da situación 
comunicativa.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, 
relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros compoñentes.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das 
perífrases e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a
tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que 
lle proporcionan cohesión a un texto.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das 
locucións adverbiais e relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e 
relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros compoñentes.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB3.10.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais Observación e rexistro.
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multimedia, folletos, carteis, recensión de 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.

LGB3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 
nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos 
textos traballados en calquera das outras.

Observación e rexistro.

LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a 
situación do galego respecto a elas.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e 
na Península Ibérica.
LGB4.2.2. Determina o papel da lusofonía nas linguas do mundo no 
século XXI e a súa importancia cultural e económica desde a 
perspectiva galega.
LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua minorizada, conflito 
lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do ecolingüismo.

Observación e rexistro.
Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das linguas 
romances.
LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos 
do galego ao longo da historia (substrato, estrato e superestrato).

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras 
patrimoniais e cita algún exemplo.
LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas 
correctamente.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo.
LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo 
así como a súa situación sociolingüística.
LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios e 
literarios.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do 
galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describe o seu contexto e 
identifícao en textos.
LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio 
así como a súa situación sociolingüística.
LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da 
lingua no desenvolvemento posterior do galego.
LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non literarios e 
literarios.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século XIX ata 1916).
LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno
(desde o século XIX ata 1916) así como a súa situación 
sociolingüística.
LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego 
moderno (desde o século XIX ata 1916) no desenvolvemento 
posterior da lingua.
LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o século XIX ata 1916)
en documentos non literarios e literarios.
LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que
se describen e analizan textos anteriores a 1916.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", caracteriza os 
diferentes xéneros e analiza os seus principais recursos formais e 

Caderno de aula.
Proba escrita.
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describe a cronoloxía xeral da historia da literatura galega.
LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a
partir dos seus trazos formais e estruturais definitorios.
LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da 
historia da literatura galega.

LGB5.2.1. Define "literatura galega de tradición oral" e as súas 
principais concrecións xenéricas, concreta a historia da súa vitalidade
e mais as principais manifestacións e compilacións nos diferentes 
períodos históricos ata a actualidade.
LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura 
galega de tradición oral e identifica os seus principais trazos formais, 
estruturais e temáticos.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: 
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, 
define as características principais e analiza a lírica profana (cantiga 
de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de 
Santa María) e a prosa medieval.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura 
medieval, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos 
en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII): contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describe e analiza 
as obras e os/as autores/as principais.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do 
galego medio, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento: 
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do 
Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e describe e 
analiza as obras e os/as autores/as principais deste período.

Caderno de aula.
Proba escrita.

LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do 
Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento como do Rexurdimento 
pleno e a literatura de comezos do século XX ata 1916), 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación 
co contexto sociohistórico e sociolingüístico.

Caderno de aula.
Proba escrita.

3. 5. Metodoloxía.-

As competencias que debe adquirir o alumnado obsérvanse como capacidades
de resolución de situacións problema da vida real. Estas situacións problema
deben ser o punto de partida das distintas secuencias didácticas, deseñadas
cun  enfoque  comunicativo que  aproxime  os  contextos  de  aprendizaxe  do
alumnado á vida do seu entorno vital.

Esta aprendizaxe require unha proposta didáctica de actividades integradas.
Por exempo, para unha exposición oral planificada en grupo precisan integrar a
expresión e comprensión orais, a investigación, as ferramentas TIC, a expresión
escrita, a técnica do traballo colaborativo e cooperativo,...
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Procurarase abordar de forma integrada as cinco destrezas lingüísticas: falar,
escoitar, ler, escribir e interactuar, así como os cinco bloques de contidos que
vertebran o currículo desta materia: comunicación oral,  comunicación escrita,
reflexión sobre a lingua, sociolingüística e educación literaria.

Trátase, pois, dunha metodoloxía inclusiva, participativa e colaborativa, na que
o  alumnado  comparta  fortalezas  e  supla  debilidades  coa  axuda  dos  máis
compañeiros e compañeiras, dirixidos pola profesora.

O  tratamento  da  información,  mediante  unha  correcta  alfabetización
informacional que  facilite  a  busca,  selección,  análise  e  interpretación  da
información,  é  un  dos  puntais  metodolóxicos  nesta  materia,  pois  activa
estratexias de comprensión e expresión e facilita a aprendizaxe competencial.

3. 6. Procedementos de avaliación.

Utilizaranse  procedementos  de  avaliación  variados  e  coherentes  cos
prodedementos de aprendizaxe, para facilitar a avaliación do alumnado e do
proceso  integral  de  ensinanza  e  aprendizaxe  (avaliación  formativa).  Os
principais procedementos de avaliación son:

• Observación e rexistro das intervencións na aula.
• Caderno de aula
• Rúbricas de avaliación, para valorar a expresión oral e a lectura en voz

alta.
• Probas de lectura.
• Probas escritas. 

O conxunto de procedementos de valoración dos estándares de aprendizaxe
permiten  a  comprobación  da  adquisición  de  todas  as  competencias  que  se
adquiren nesta materia nun marco de avaliación coherente que será contínua,
formativa e sumativa ao finalizar cada trimestre e o curso.

Oalumnado que non supere os estándares mínimos de aprendizaxe recibirá as
indicacións e recursos, de ser precisos, por parte da profesora para, deste xeito,
acadar a capacitación suficiente para superar o curso.

Ao  longo  do  curso  a  avaliación  será  contínua,  o  que  implica  que  a
recuperación dunha avaliación se fai aprobando a seguinte. O alumnado que
non acade 5 puntos na avaliación final deberá superar a proba extraordinaria de
setembro, na que se examinará de toda a materia.

O uso  de  calquera  medio  fraudulento  na  realización  das  distintas  probas  e
tarefas implicará a cualificación nas mesmas con cero puntos.
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3. 7. Criterios de cualificación

Os 10 puntos da cualificación final de cada avaliación desagréganse da 
seguinte forma:

• Probas escritas: 7 puntos
• probas de lectura: 1 punto o libro obrigatorio e 0.5 puntos a segunda 

lectura.
• Expresión oral: 1 punto.
• Observación e rexistro do traballo na aula: 0.5 puntos
• O caderno de aula así como calquera outra tarefa que o profesorado 

indique, poderanse utilizar para redondear notas á alza, sobre a 
cualificación obtida na suma dos rexistros anteriores.

Para aprobar cada avaliación é preciso acadar unha cualificación mínima de 5 
puntos.

A proba extraordinaria de setembro, que tamén recolle algunha cuestión 
sobre as lecturas feitas ao longo do curso, valórase sobre 10 puntos.

3. 8. Directrices e instrumentos para a avaliación inicial.

A comezo de curso realizarase unha avaliación inicial para comprobar o punto
de partida de cada alumno en relación aos estándares de aprendizaxe sobre os
que se asenta a aprendizaxe do curso que comeza. 
Será unha proba competencial, integrada por compoñentes dos cinco bloques
de  contidos  que  vertebran  o  currículo  desta  materia:  comunicación  oral,
comunicación  escrita,  reflexión  sobre  a  lingua,  sociolingüística  e  educación
literaria e con enfoque comunicativo. 

Esta  proba  presentarase  mediante  a  petición  de  resolución  de  diferentes
tarefas, que se afrontarán coa metodoloxía e recursos que o profesorado estime
oportunos: soporte dixital ou papel, lectura en voz alta, exposición oral individual
ao en grupo...de xeito que o conxunto de exercicios se resolvan en sesións
diferentes e con metodoloxías diversas.

Esta  avaliación  inicial  servirá  para  detectar  fortalezas  e  debilidades  do
alumnado en relación a cada bloque de contidos e, así mesmo, tomar decicións
sobre  a  pertinencia  de  aplicar  determinados  procedementos  de  reforzo  en
competencia lingüística ou adaptación curricular, se é o caso.

3. 9. Medidas de atención á diversidade.

Cada vez máis contamos nas nosas aulas cun maior número de alumnado con
necesidades  específicas  de  apoio  educativo  (NEAE).  Segundo  o  Decreto
86/2015 debemos  incluír  dentro  desta  denominación  aqueles  alumnos  e
alumnas que:
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• Presenten dificultades específicas de aprendizaxe.
• Teñan trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH).
• Teñan altas capacidades intelectuais.
• Se viran obrigados/as a incorporarse tardiamente ao noso sistema

educativo.
• Posúan  condicións  persoais  ou  de  historia  escolar  que  así  o

recomenden.

Os  principios  básicos para  o  tratamento  co  alumnado  con  NEAE parten  da
inclusión na aula, da non discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer
o cumprimento destes principios, as  actividades de aprendizaxe integradas
facilitan  a  gradación  da  dificultade,  para  que  cada  alumno  sexa  quen  de
visualizar o seu nivel  de partida e ir  aumentando pouco a pouco o grao de
dificultade na resolución das tarefas. 

O traballo en grupo tamén constitúe un importante apoio para a aprendizaxe
colaborativa  e  cooperativa,  pois  as  debilidades  e  fortalezas  modifícanse  en
base ás aportacións dos restantes compañeiros e compañeiras.

No  Plan  Xeral  de  Atención  á  Diversidade  do  IES  Virxe  do  Mar  aparecen
concretadas todas as medidas xerais de atención ao alumnado que presenta
algunha carencia neste sentido.

3. 10. Accións para a educación en valores e de contribución ao plan de 
convicencia.

A través das lecturas recomendadas e da selección de materiais curriculares 
para cada inidade didáctica, afróntanse distintos aspectos da educación en 
valores tales como:

• Convivencia demogrática e resolución pacífica de conflitos.
• Respecto pola liberdade de conciencia, intimidade e dignidade de todos 

os membros da comunidade educativa.
• Coeducación e rexeitamento de calquera menifestación de 

discriminación e/ou violencia contra as mulleres.
• Alimentación e hábitos de vida saudables.

3. 11. Accións de contribución ao plan Tic do centro.

O artigo  39  do  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia  establece as pautas a seguir  no ámbito  da Educación
dixital:

1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso
das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  na  aula  como  medio
didáctico  apropiado  e  valioso  para  desenvolver  as  tarefas  de  ensino  e
aprendizaxe.
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2.  Os  contornos  virtuais  de  aprendizaxe  que  se  empreguen  nos  centros
docentes  sostidos  con  fondos  públicos  facilitarán  a  aplicación  de  plans
educativos específicos, deseñados polos centros docentes para a consecución
de  obxectivos  concretos  do  currículo,  e  deberán  contribuír  á  extensión  do
concepto de aula no tempo e no espazo.
3.  A  consellería  con  competencias  en  materia  de  educación  ofrecerá
plataformas  dixitais  e  tecnolóxicas  de  acceso  para  toda  a  comunidade
educativa,  que  poderán  incorporar  recursos  didácticos  achegados  polas
administracións educativas e outros axentes para o seu uso compartido.
4.  Os  centros  docentes  que  desenvolvan  o  currículo  nun  contorno  dixital
deberán establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu
proxecto  educativo  e  deberá  contar  coa  aprobación  da  consellería  con
competencias  en  materia  de  educación,  segundo  o  procedemento  que  se
estableza.
En virtude do anteriormente disposto, o Departamento de Lingua
Galega  e  Literatura  promoverá  a  aplicación  da  educación  dixital  a  fin  de
impulsar  novos  métodos  de  ensinanza-aprendizaxe  e  de  construción  do
coñecemento.

O proxecto  dixital  do  Departamento  afondará  no  traballo  iniciado  os  cursos
anteriores:

• Fomentar o uso das TIC como recurso educativo e para a elaboración
de materiais de apoio e utilizar portais educativos e foros de debate para
a formación permanente e o intercambio de experiencias.

• Cambiar  a  metodoloxía  no  proceso  de  ensino-aprendizaxe  que  nos
distancie dos métodos tradicionais e nos achegue a novos métodos nos
que o/a profesor/a  sexa un guía  para a construción de aprendizaxes
estandarizadas, significativas e competencias do propio alumnado.

•  Deseñar e empregar os nosos propios recursos educativos dixitais: blog
do Departamento: larapeta.blogaliza.org, aulas virtuais e obxectos dixitais
de aprendizaxe de alaboración propia.

3. 12. Accións de contribución ao proxecto Lector do centro.

A comprensión lectora e expresión creativa son habilidades esenciais a adquirir
e fortalecer nas clases de Lingua galega. A lectura comprensiva é a porta ao
coñecemento e sen coñecemento non existe a cidadanía crítica. É por isto polo
que establecemos lecturas obrigatorias, comúns para todo o grupo, e optativas,
a seleccionar polo alumnado. Estas lecturas, como se indicou nos apartados 3.6
e 3.7 son puntuadas nun apartado específico co 15% do total da cualificación
da avaliación. 

As seleccionadas para 1º bacharelato son:
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1.-Os dous de sempre. A. Daniel Rodríguez Castelao. Galaxia

2.-A esmorga. Eduardo Blanco Amor. Ed.Galaxia

3.-O lapis do carpinteiro. Manuel Rivas. Ed. Xerais    

Arredor das obras de lectura obrigatoria organízanse encontros con autores e
autoras, visualización de películas baseadas na obra literaria, visitas a lugares
relacionados  coa  trama  e  debates  orais  ou  virtuais  sobre  determinados
aspectos do libro. 

3. 13. Accións de reforzo/recuperación.

O alumnado que suspenda algunha avaliación recibirá as indicacións oportunas
por  parte  do  profesorado  para  mellorar  o  seu  rendemento  e  acadar  unha
cualificación satisfactoria en relación aos estándares mínimos de aprendizaxe.

Como se indicou nos apartados 3.6 e 3.7 a avaliación é contínua, polo que o
alumnado que aprobe unha avaliación recupera a anterior, e viceversa: se hai
retroceso  e  non  progreso  no  proceso  de  aprendizaxe,  a  cualificación
responderá á nova capacitación na resolución dos estándares de aprendizaxe. 

3. 14. Materiais e recursos didácticos.

Libro de texto: Lingua e Literatura 1 Bacharelato. Baía Edicións
 

O libro de texto será completado con material moi diverso e en distintos 
soportes:

◦ Fichas de traballo 

◦ Presentacións  dixitais  preparadas  polo  profesoradoou  polo  propio
alumnado.

◦ Vídeos e outros materiais audiovisuais aloxados na Rede.

◦ Páxinas  Web e  blogues  sobre  aspectos  literarios,  históricos  ou  sobre
temas de actualidade.

◦ Selección  de  artigos  de  prensa  impresa  ou  dixital  ou  de  documentos
referidos á actualidade.

◦ Obras literarias axeitadas á idade e madurez intelectual do alumnado.

◦ Selección de textos literarios (poéticos, narrativos e teatrais) para a súa
lectura e análise.
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3. 15. Actividades complementarias e extraescolares.

O departamento de Lingua e literatura galegas organiza distintas actividades
complementarias  e  extraescolares  destinadas  a  facilitar  a  adquisición  das
competencias clave e os estándares de aprendizaxe por parte do alumnado. 

A  literatura,  o  Plan  lector,  a  situación  sociolingüística  de  Galicia,  o  autor
homenaxeado  nas  Letras  Galegas...son  temas  que  vertebran  actividades
complementarias e extraescolares de moito interese e que se van organizando
ao longo do curso, nalgunhas ocasións polo propio Departamento de Lingua,
noutras polo IES Virxe do Mar e en ocasións por institucións diversas que nos
convidan e ofrecen a posibilidade de participar destes itinerarios que a día de
hoxe non están deseñados nin son coñecidos, polo que non podemos concretar
neste documento.
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4. PROCEDEMENTO E INDICADORES PARA A AVALIACIÓN 
DA PROPIA PROGRAMACIÓN E DA PRÁCTICA DOCENTE.

Cunha periodicidade mensual, celebraranse reunións de departamento nas
que se fará unha análise polo miúdo do desenvolvemento do curso en cada un dos
niveis e grupos. Tomarase nota das posibles modificacións a considerar no futuro e
procurarase corrixir aqueles aspectos que poden ser obxecto de mellora. As fontes
de información para a análise serán o propio alumnado, os resultados académicos
acadados  e  calquera  outra  información  facilitada  por  distintos  membros  da
comunidade educativa que poida ser relevante na toma de decisións relacionadas
coa programación do departamento de Lingua e literatura galegas.

Nesta avaliación da programación teranse en conta indicadores de logro dos
seguintes compoñentes: consecución dos estándares de aprendizaxe, adquisición
das  competencias  clave,  instrumentos  de  avaliación,  criterios  de  avaliación  e
cualificación, materiais de aprendizaxe.

Ao finalizar ocurso, poderase pasar ao alumnado a enquisa de satisfacción  
académica deseñada pola xefa deste departamento.
Pedirase ao alumnado que valore en escalas de 1 a 5, sendo 1 (mal), 2 (regular), 3
(suficiente),  4  (ben)  e  5  (moi  ben),  cuestións  que  versan  sobre  os  diferentes
aspectos do desenvolvemento da programación curricular. En concreto, pregúntase
directamente:

1. Como valoras o sistema de avaliación?
2. Como valoras os criterios de avaliación aplicados? 
3. Como valoras a información subminstrada sobre a programación e todo o

relativo a revisión e reclamación sobre probas e avaliación final? 
4. Como valoras os recursos empregados.
5. Como foi a información subministrada pola profesora?
6. A claridade na exposición dos contidos por parte da profesora estivo... ?
7. Como valoras a relación entre a información proporcionada pola profesora e

as  arefas de avaliación ?
8. Como valoras  a  relación  da  profesora  co  alumnado  e  o  clima  de  aula

creado? 
9. Como valoras a accesibilidade da profesora fóra do horario da clase de

Lingua galega?
10. Como valoras a utilidade para a túa apredizaxe da aula virtual? 
11. Como valoras a utilidade para a túa aprendizaxe do blog de aula? 
12. Como valoras para a túa aprendizaxe o libro de texto? 
13. Como valoras para a túa aprendizaxe as actividades complementarias e

extraescolares? 
14. Como valoras a aprendizaxe obtida en relación cos teus coñecementos

previos? 
15. Como valoras a relación entre os coñecementos acadados e a cualificación

outorgada pola profesora? 
16. Como valoras o cumprimento das túas expectativas nesta materia? 
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Asinan esta programación as persoas compoñentes do Departamento:

Dona María Teresa Vilar Álvarez          Don Xavier Castro Rodríguez            

Dona Olga Amigo Devesa  
Xefa de Departamento.

Noia,  novembro de 2015.
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ANEXO
Eva Méndez Lombardía, profesora de Lingua Galega e Literatura do IES Virxe do
Mar de Noia, declaro que

RENUNCIO  EXPRESAMENTE  A  PARTICIPAR  NA  ELABORACIÓN  DA
PROGRAMACIÓN  LOMCE  DO  CURSO  2015-2016,  ASÍ  COMO  A FACER  O
SEGUIMENTO NOS CURSOS QUE ME CORRESPONDEN: 1º DE ESO-B ,  1º
ESO-C E OS TRES CURSO DE 1º DEBACHARELATO POLOS MOTIVOS QUE A
CONTINUACIÓN EXPOÑO:

1. Por  considerar  un  dereito  irrenunciable  para  o  alumnado  e  para  o
profesorado saber  cando menos os contidos, a metodoloxía , e materiais
pedagóxicos ,así como os criterios de avaliación que se están aplicando de
cara á 1ª avaliación que terá lugar os días 16 e 17 de decembro de 2015. A
29 de outubro seguimos cun desconcerto total sobre como abordar a nova
programación, polo que é bastante improbable que estea dispoñible antes
da avaliación,  e en tal  caso será froito dunha premura que se confronta
substancialmente coa idoneidade que se nos demanda. A min persoalmente
todo isto estame xerando unha gran vulnerabilidade ante o meu alumnado e
ante  min  mesma  porque,  a  unha  semana  da  data  de  realización  dos
primeiros exames, non sei  explicarlles aos meus alumnos nin  como nin de
que os vou avaliar. Nos meus 29 anos de experiencia docente nunca tal
cousa me pasou.

2. Porque  me  parece  un  auténtico  despropósito  obrigarnos  a  facer  unha
programación cunhas premisas que a fan totalmente inviable, incompresible
e inasequible para o alumnado, para o profesorado e para a comunidade
educativa en xeral.  Confeso a miña total  incapacidade para colaborar na
elaboración  dun  documento  urxente  que  se  supón  que  pasará  de  200
páxinas, e xa non digamos para pólo en práctica no día a día na aula.No
meu pouco entender, unha programación funcional non debería sobrepasar
as 20 páxinas.

3. A filosofía do documento está pensada para un ideal de ensino que dista
moito  de  ser  real.  Por   exemplo,a  expresión  oral,  de  vital  importancia,
pódese valorar cando a ratio por aula é de 12-15 alumnos; é dificilmente
valorable cando esta ratio sobe a 30 alumnos por aula e impracticable cando
a profesora- como no meu caso- ten un total de 150 alumnos. Para poder
outorgarlle en cada avaliación unha valoración cuantificable e obxectiva de 1
punto,  tería que prescindir dalgún dos outros bloques de contidos, porque,
por exemplo, a unha clase de 32 alumnos levaríalles como mínimo 16 días
facer unha exposición oral (case a metade do tempo do trimestre). Neste
mesmo  bloque  de  comunicación  oral   preténdese  cuantificar  de  forma
obxectiva e numérica unha serie de coñecementos que,  pola  súa propia
abstracción, son dificilmente cuantificables. Como lle cuantifico a un neno/a
de doce anos a mirada, a xesticulación e o dominio das emocións nunha
escala do 1 ao 10? Como llo cuantifico a un tartamudo? como a un que ten
adaptación curricular? (Estou falando de casos reais)
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4. Outro tanto se podería dicir coa secuenciación de contidos: poñerlle unha
roda a un coche nun taller leva máis ou menos o mesmo tempo. Pero nós
non traballamos con rodas, traballamos con rapaces (algún con adaptacións
curriculares) Cada alumno, cada grupo ten o seu ritmo. Se a filosofía da
LOMCE  é  respectar  estes  ritmos,  como  é  posible  que  se  nos  esixan
tempos?

5. A excesiva carga lectiva, con ratios que rondan os 30 alumnos por aula,  fai
inviable que poidamos anotar todas as tarefas que en cada momento está
facendo cada un deles na clase. Lembremos que a duración dos períodos
lectivos é  de 50 minutos e este exceso de celo implicaría ter que dedicar a
notacións unha media  mínima de 10-15 minutos por clase. A isto hai que
sumarlle que estamos tratando con nenos  e adolescentes que esixen  a
nosa atención constante, e non sempre é doado pararse a facer anotacións.

6. Para  finalizar,  gustaríame  redundar  no  punto  primeiro  desta  exposición.
Todo  parece  apuntar  a  que  na  primeira  avaliación  terei  que  avaliar  os
alumnos consonte os criterios da anterior programación, dado que as probas
escritas  teño  que  ilas  realizando  ao  longo  do  trimestre  .  Tanto  por
necesidade de tempo (ao longo da avaliación teño que corrixir un total de
350 exames) como por criterios pedagóxicos non podo pospor todas estas
probas  para  os  últimos  días.  Sendo  isto  así,  ata  que  punto  é  viable  e
conveniente cambiar os criterios a mediados de curso para adaptalos á nova
programación?

Podería  seguir  enumerando o  que  ao  meu modo  de  ver  son  auténticas
incongruencias, pero sirvan as expostas como xustificación á miña actitude.
Asumo as consecuencias que se poden derivar desta falta de acatamento
tanto ao Departamento como á Administración e ao propio Instituto, pero
sinceramente  síntome incompetente e impotente para afrontar un labor que
me supera. Por conseguinte, este ano seguirei dando as clases seguindo a
programación do curso pasado , tal e como lle expliquei ao meu alumnado.
Fágome cargo de que esta disociación me pode levar a ter reclamacións a
finais de curso, circunstancia que procurei redimir procurando involucrar o
menos posible a terceiras persoas que se poidan ver afectadas .

Para o curso que vén , coa programación nova feita e con todo o verán para
prepararme  pedagóxica  e  emocionalmente  ,  estarei  en  condicións  de
afrontar os retos que se me esixen, aínda que non concorde con eles.
                                           

                                           Asdo. Eva Méndez Lombardía

                                            En Noia, a 29 de outubro de 2015
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