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INTRODUCIÓN 

As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de 
coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e 
descuberta. A través delas achegámonos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos 
seus patrimonios culturais. 

A formación lingüística é un instrumento que ten como obxecto falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e 
experiencias, sobre o mundo, é un medio para as relacións interpersoais e o recoñecemento da alteridade, é 
motor do noso pensamento e das nosas reflexións e porta de acceso ao coñecemento. Ten que ser unha 
ferramenta para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo 
e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar 
cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 

O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorpora unha referencia expresa ao plurilingüismo, 
na medida en que a competencia en cada lingua interactúa e se enriquece co coñecemento das outras 
linguas, e contribúe a desenvolver destrezas e capacidades que son a base da competencia en comunicación 
lingüística. Isto, e a alusión igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a diferentes xeitos de 
expresarse e actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do plurilingüismo e da interculturalidade. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e 
culturas e, de xeito específico, os enfoques plurais, transversais e integradores. A súa finalidade é promover 
o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que 
vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Pola 
súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como 
son o recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da 
identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos 
dereitos fundamentais. 

Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada 
unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega. Cómpre 
favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización. O alumnado 
galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e 
castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións 
comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade. 

OS currículos das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Lieteratura presentan contidos 
similares e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que 
requiren un tratamento e un traballo específicos, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola 
afinidade que presentan, precisan seren abordados de maneira parella, e utilizar a mesma terminoloxía nas 
dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado, tal como 
contempla o artigo 8 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario 
de Galicia. 

A área de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de Educación Secundaria 
Obrigatoria e de Bacharelato, estruturada en cinco bloques: 
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O 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 da aula en contextos formais e informais. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción escrita. 

O 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 utilizar os coñecementos lingüísticos como fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade" pretende que o alumnado comprenda os procesos sociolingüísticos, 
identifique os prexuízos para a súa superación. Así mesmo, persegue que recoñeza e empregue termos 
sociolingüísticos de xeito preciso. 

O 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 as 
súas autoras máis salientables, e recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos abordarase desde unha óptica competencial, valorando as relacións 
que cada un ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a partir dos estándares de 
aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación, pola súa parte, será coherente coa diversidade de contidos traballados. Do mesmo xeito, será 
unha avaliación competencial, que terá en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares 
de aprendizaxe, detallados en cada bloque, e as competencias clave. 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
A programación didáctica é elaborada para aplicar no IES Fermín Bouza Brey, un centro público situado na 
localidade de Vilagarcía de Arousa. Como instituto de ensinanza secundaria que é, impártense nel os dous 
ciclos da ESO, mais os dous cursos de bacharelato, divididos nas conseguintes modalidades de Ciencias 
Sociais e Humanidades e Ciencias e Tecnoloxía. Ademais, ten varios ciclos formativos (C. M. Electromecánica 
de vehículos, C.M. Instalacións eléctricas e automáticas, C.M. Mantemento electromecánico, C.S. 
Automatización e robótica, C.S. Mecatrónica) e primeiro e segundo curso de Formación Profesional Básica. 
Trátase, polo tanto, dun centro complexo organizativamente, pero tamén enriquecedor grazas á diversidade 
de alumnado que presenta. 
O Instituto recibe fundamentalmente alumnos/as procedentes da propia localidade de Vilagarcía de Arousa 
ou do ámbito rural que circunda a vila, e pertencentes, na súa maioría, a familias de clase media-baixa, con 
numerosos problemas de desemprego, polo que resulta prioritario facerlles chegar a moitos deles/delas os 
recursos fundamentais, como libros de texto e de lectura, que lles permitan cumprir os obxectivos para o 
presente curso. 
Por outra parte, trátase dun alumnado maioritariamente castelanfalante, sobre todo no que se refire ao 
procedente do núcleo urbano; por iso se fai necesario deseñar estratexias destinadas a erradicar os 
prexuízos cara ao galego e a potenciar o uso desta lingua. 
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3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
As competencias veñen definidas pola Unión Europea (Recomendación do Parlamento europeo e do Consello 
de 18 de decembro de 2006 sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, 2006/962/CE) 
como “unha combinación de coñecementos, capacidades e actitudes adecuadas ao contexto. As 
competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento 
persoais, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. A Organización para a 
Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) determinou a través do informe Definición e selección 
de competencias (1999, 2003) que unha competencia é “a capacidade de responder demandas complexas e 
levar a cabo tarefas diversas de forma adecuada” dado que “supón unha combinación de habilidades 
prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de 
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz”. 
 
A introdución do concepto de “competencias clave para a aprendizaxe permanente” implica unha total 
renovación do proceso de ensino-aprendizaxe, posto que o foco da educación se traslada desde a 
adquisición de contidos propia dun sistema de ensino tradicional até o “saber facer” promulgado polas 
competencias. O coñecemento como ben abstracto deixa de ter sentido se non conta cunha adecuada 
transferencia á práctica.  
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Decreto 86/2015) recoñece as seguintes 
competencias: 

1. Comunicación lingüística (CCL). 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
3. Competencia dixital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
A aprendizaxe baseada en competencias debe caracterizarse pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o 
seu carácter integral. Todas as materias deben traballar todas as competencias e ter como fin último a 
consecución de todas elas no seu máis alto grao, proceso que se desenvolverá ao longo de toda a vida. 
 
A necesidade de traballar as competencias de forma transversal, dinámica e integral motiva que o traballo 
docente se desenvolva a través de situacións de aprendizaxe e de actividades de aprendizaxe integradas. 
Estes dous elementos resultan de particular utilidade nas materias do ámbito lingüístico e, nomeadamente, 
no caso da materia de Lingua Galega e Literatura.  
 
 
3.1. As competencias clave e a materia de Lingua Galega e Literatura 
 
A materia de Lingua Galega e Literatura favorece a posta en práctica das competencias básicas e, polo tanto, 
contribúe poderosamente ao seu desenvolvemento no alumnado non só no que á competencia en 
comunicación lingüística se refire senón tamén canto ás seis restantes. 
A seguir, presentamos unha breve xustificación de como pode a nosa materia contribuír ao proceso de 
desenvolvemento competencial. 
 
▪ Comunicación lingüística 

Como xa sinalamos, resulta evidente que esta é a competencia á que máis e mellor pode contribuír a 
nosa materia. Polo tanto, non cómpre incidirmos nos aspectos que poden ser postos en práctica a 
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través de Lingua Galega e Literatura, mais si debemos sinalar que a plena competencia en 
comunicación lingüística precisa tamén de destrezas que permitan que certos saberes das áreas de 
lingua actúen como vasos comunicantes que faciliten o proceso de aprendizaxe do alumnado e que 
proporcionen, á fin, un mellor aproveitamento de determinados conceptos e estruturas. 
 
Alén disto, hai que recalcar a relevancia do desenvolvemento da comprensión lectora. A lectura 
aparece integrada como habilidade básica desta competencia, mais tamén se lle recoñece o valor 
instrumental imprescindíbel para a consecución das restantes competencias e, en xeral, de calquera 
das actividades que garden relación non só coa educación, senón co desenvolvemento vital persoal. 
 

 Coñecementos sobre o compoñente lingüístico (léxico, gramática, semántica, fonoloxía, 
ortografía e ortoépica), sobre o compoñente pragmático-discursivo e sobre o compoñente 
sociocultural. 

 Desenvolvemento das estratexias de mellora da lectura e de comprensión lectura. 

 Promoción de elementos que faciliten a alfabetización múltiple. 

 Adquisición de valores como o respecto á normas de convivencia, o exercicio activo da 
cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto aos dereitos humanos e ao 
pluralismo e a concepción do diálogo como ferramenta primordial para a convivencia, a 
resolución de conflitos e o desenvolvemento das capacidades afectivas en todos os ámbitos. 

 Curiosidade, interese e creatividade cara á aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas 
inherentes como a lectura, a conversa, a escritura etc. como fontes de pracer relacionadas co 
desfrute persoal. 

 
 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Tradicionalmente esta foi unha das competencias cuxo desenvolvemento resultou desbotado desde 
as materias da área lingüística, dado que se lles presupuña a estas unha menor capacidade de 
actuación; porén, o desenvolvemento do razoamento e do pensamento lóxico e a súa aplicación a 
tarefas claramente integradas nos nosos plans curriculares –como, por exemplo, a análise sintáctica– 
requiren claramente do desenvolvemento destas destrezas. 
 

 Coñecementos sobre os números, a mellora das comprensión dos termos nos conceptos 
matemáticos, as representacións matemáticas como as gráficas. 

 Habilidades como a emisión de xuízos fundados, o seguimento de cadeas argumentais, a 
análise de gráficos e doutras representacións matemáticas, o uso de datos e de 
procedementos científicos para a consecución dun obxectivo que inclúa a chegada a 
conclusións e a toma de decisións seguindo un razoamento dedutivo. 

 O rigor, o respecto aos datos, a veracidade, a valoración do coñecemento científico, etc. 

 
▪ Competencia dixital 

A competencia dixital é un dos eixes do desenvolvemento competencial necesario para 
desenvolverse como cidadán e cidadá activo e integrado na sociedade actual. Desde a materia de 
Lingua Galega e Literatura, da mesma maneira que desde as outras áreas lingüísticas, un dos puntos 
fortes do desenvolvemento desta competencia pasa por ofrecer ao alumnado destrezas de busca, de 
síntese e de análise de información, para alén do manexo competente de diferentes ferramentas e 
recursos informáticos. 
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 Adquisición de coñecementos sobre linguaxes e códigos específicos así como os seus procesos 
de decodificación e de transferencia; acceso a fontes de información e estabelecemento de 
parámetros adecuados de busca, selección e procesamento da información. 

 Interese por participar en traballos colaborativos, motivación e curiosidade pola aprendizaxe 
e tamén mellora do uso das tecnoloxías. 

 
 
▪ Aprender a aprender 

Aprender a aprender é unha das competencias con máis alto grao de transversalidade cuxa 
progresión nas destrezas que require garante a consecución dun obxectivo de alto nivel: o 
recoñecemento do alumno ou da alumna como aprendiz e a análise dos seus puntos fortes e das 
fraquezas que presenta no seu modo de abordar a nosa materia e as materias restantes. 
A adquisición de destrezas suficientes nesta competencia asegura a consecución duns mecanismos 
de aprendizaxe eficaces e aplicábeis a todos os ámbitos vitais. 
 

 Coñecementos sobre estratexias de resumo, análise e síntese que permiten o deseño de 
estratexias de aprendizaxe que permiten unha abordaxe eficaz de diferentes campos e 
saberes. 

 Desenvolvemento de estratexias de planificación, supervisión e avaliación das tarefas levadas 
a cabo. 

 Potenciación da motivación e da confianza. 

 
▪ Competencias sociais e cívicas 

Trátase dunha das competencias máis intrinsecamente relacionadas co currículum de Lingua Galega 
e Literatura, xa que a integración neste dos bloques de Lingua e sociedade e de Coñecemento 
literario fan que a explicación dun e doutro ámbito beban directamente das fontes da interpretación 
e de análise da sociedade en que se insiren. 
Alén dos coñecementos directamente vinculados coa historia de Galiza, o tratamento desta 
competencia desde a nosa materia tamén debe ter con conta o desenvolvemento de actitudes cívicas 
claramente apreciábeis no decorrer diario das aulas e no desenvolvemento de actividades como, por 
exemplo, os debates. 
 

 Adquisición de coñecementos relativos á vida segundo os parámetros dunha determinada 
sociedade; percepción das identidades culturais e nacionais como un proceso sociocultural 
dinámico e cambiante; coñecemento dos acontecementos contemporáneos e dos principais 
acontecementos históricos a nivel tanto local como mundial; comprensión dos fenómenos 
migratorios. 

 Desenvolvemento das destrezas necesarias para comunicarse de forma eficaz en calquera 
ámbito social ou persoal; a capacidade de negociación; a realización de intervencións en 
público adecuadas; a reflexión crítica e creativa. 

 Potenciación de actitudes como a autoconfianza, a integridade, o interese pola comunicación 
intercultural, a tolerancia, a disposición a superar preconceptos, o sentido da 
responsabilidade e a reflexión acerca das mensaxes transmitidas polos medios de 
comunicación. 
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▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
Na sociedade actual resulta imprescindíbel formar persoas que dispoñan das ferramentas necesarias 
para se integraren nela como axentes activos e participativos, con capacidade para tomaren as súas 
propias decisións. 
 
Ademais do factor directamente relacionado co desenvolvemento económico e empresarial, o 
tratamento desta competencia na nosa materia favorece o desenvolvemento da conciencia da 
avaliación de riscos e da toma de decisións e a capacidade de se comunicar de forma eficaz en 
calquera ámbito. 
 

 Adquisición e mellora de destrezas como a capacidade de análise e de planificación, a 
organización e a toma de decisións, a capacidade de adaptación ao cambio e a resolución de 
problemas, a adquisición de destrezas de comunicación e negociación efectivas, a habilidade 
para traballar individualmente ou dentro dun equipo, o desenvolvemento do pensamento 
crítico. 

 Valores como a potenciación da creatividade e das solucións imaxinativas, a autoestima, a 
autonomía e o esforzo, a motivación á hora de cumprir uns obxectivos sexan estes persoais, 
académicos ou laborais. 

 
 
 
▪ Conciencia e expresións culturais 

Finalmente, a competencia en conciencia e expresións culturais, ao igual que acontece coa 
competencias sociais e cívicas, mantén unha relación máis estreita da nosa materia co currículum. O 
achegamento ao feito literario, o estudo de épocas e períodos artísticos tanto propios como 
vinculante coa historia europea constitúen unha parte importante da nosa materia. 
 
Alén do coñecemento sobre os xéneros literarios, os seus códigos estéticos e o seu desenvolvemento 
histórico, esta competencia tamén se practica mediante a creación de textos de intención literaria. 
 

 Adquisición de coñecementos de historia da cultura desde diferentes disciplinas artísticas incluída a 
literatura, o coñecemento de autores/as, obras e estilos representativos incluíndo o coñecemento de 
autores/as actuais, a identificación das relacións entre as manifestacións artísticas e as sociedades en 
que se insiren, os coñecementos sobre a evolución das ideas estéticas e dos gustos e convencións. 

 Potenciación da imaxinación e desenvolvemento do pensamento creativo, traballo en equipo, 
iniciativa. 

 Actitudes como a valoración da liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o respecto 
polas diferentes manifestacións culturais e artísticas e o interese por participar da vida cultural da 
comunidade. 

 

 
4. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS DA ETAPA 
 

Os obxectivos didácticos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar 
o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente 
planificadas para tal fin. 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 
que lles permitan: 
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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. 
 
l) 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. 

 
m) 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. 

 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión e representación. 
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ñ) 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. 

 
o) 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. 

 
 
4.1. Contribución da materia de Lingua Galega e Literatura á consecución dos obxectivos xerais  
 
As materias do ámbito lingüístico están excepcionalmente dotadas para contribuír á consecución dos 
obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria posto que, alén dos contidos curriculares que lles 
corresponden de forma directa, a integración doutro tipo de contidos mediante textos, debates, actividades 
de creación literaria, etc. resulta especialmente doada e facilita a creación de situacións de aprendizaxe que, 
á súa vez, posibiliten enfoques metodolóxicos diversos. 
 
A estreita vinculación que se estabelece a través de bloques como o de Lingua e sociedade ou Coñecemento 
literario con contidos relacionados coa situación sociolingüística e coa historia de Galiza contribúen a facilitar 
a consecución de obxectivos específicos da nosa comunidade e facilitan a transferencia de coñecementos 
entre  diferentes materias. 
 

 
5. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO: OBXECTIVOS, BLOQUES DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES E COMPETENCIAS 

CLAVE. 
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OBXECTIVOS BLOQUES DE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 

 

 

 

COMPETENCIAS 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

 

d 

e 

h 

l 

ñ 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de calquera 

texto oral ou daqueles propios dos medios de 

comunicación, espe cialmente noticias de actualidade, 

próximas aos intereses do alumnado. 

• Expresión oral: realización de entrevistas. 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea 

xeral de textos orais (noticias de actualidade) e elaborar un resumo. 

• Realizar, seguindo un guión, entrevistas a diferentes persoas sobre o 

uso do teléfono móbil. 

• Anotar e resumir os datos máis relevantes da información obtida nas 

en- trevistas. 

 LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de actualidade). 

• Realiza, seguindo un guión, entrevistas a diferentes persoas sobre o uso do teléfono 

móbil. LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a 

resumos. 

• Anota e resume os datos máis relevantes da información obtida nas entrevistas. 

• Toma notas da información relevante durante o visionamento dos programas. 

CC

L 
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A 

 

 

 
d 

e 
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B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais 

utilizados no ámbito social e educativo (instrucións, 

presentacións de tarefas e breves exposicións orais de 

temáticas variadas). 

• Comprensión oral dunha descrición. 

• Expresión oral: comprensión dun texto instrutivo. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais 

sinxelos dos ámbitos social e educativo, e seguir instrucións para realizar 

tarefas guia- das de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

• Comprender unha descrición oral e expresar plasticamente os datos 

máis relevantes. 

• Escoitar de xeito activo e seguir instrucións para a realización da 
tarefa. 

• Interpretar correctamente un fragmento dun texto instrutivo de 

temática deportiva e realizar deducións sobre o seu contido. 

 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

• Mostra a súa comprensión dunha descrición oral mediante a expresión plástica. 

• Interpreta correctamente un fragmento dun texto instrutivo de temática deportiva e realiza deducións sobre o seu 

contido. LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

• Escoita activamente e segue as instrucións para a realización da tarefa. 

CC

L 

CA

A 
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B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa 

con ac titude de interese, de cooperación e de respecto. 

• Escoita activa das intervencións alleas. 

• A conversa espontánea: características. 

• Recomendacións para manter interaccións orais de 

calida de. 

• A prosodia: o acento, o ton e a entoación. 

• A linguaxe non verbal. 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións orais 

propias e alleas, tanto espontáneas como planificadas. 

• Respectar as quendas de fala. 

• Empregar unha linguaxe non discriminatoria. 

• Coidar os aspectos prosódicos nas intervencións. 

• Valorar e interpretar correctamente a linguaxe non verbal e empregala 

con efi nas conversas. 

• Escoitar con atención e respecto as intervencións alleas. 

• Coñecer as características propias da conversa espontánea, así 

como as pautas xerais para manter interaccións orais eficaces. 

• Valorar positivamente e avaliar as producións orais claras, 

coherentes e adecuadas ao contexto. 

• Recoñecer a relevancia das normas de cortesía, o respecto e o tacto. 

• Recoñecer a importancia de non invadir o espazo físico nas 

conversas. 

• Pronunciar unha serie de palabras adaptando o volume de voz ao 

signi- ficado destas. 

• Ler enunciados con diferentes entoacións, en función da intención 

co- municativa. 

• Asociar diferentes tipos de entoacións a distintos estados de ánimo e 

in- tencións comunicativas. 

• Expresar diferentes mensaxes a través de xestos. 

• Interpretar o significado de diversos xestos correspondentes a 

distintas mensaxes. 

• Analizar en grupo o emprego de linguaxe non verbal contraditoria 

nunha conversa representada. 

• Reflexionar, a partir dun diálogo representado, sobre a importancia 

dos elementos extralingüísticos na comunicación oral. 

 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). 

• Respecta as quendas de fala. 

• Manifesta respecto polas opinións alleas. 

• Emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

• Intervén na orde que lle corresponde. 

• Escoita con atención e actitude respectuosa as intervencións alleas. 

• Coñece as características propias da conversa espontánea, así como as pautas xerais para manter interaccións orais eficaces. 

• Valora positivamente e avalía as producións orais claras, coherentes e adecuadas ao contexto. 

• Recoñece a relevancia das normas de cortesía, o respecto e o tacto. 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da 

linguaxe non verbal. 

• Coida os aspectos prosódicos nas súas intervencións. 

• Recoñece a importancia de non invadir o espazo físico nas conversas. 

• Presta importancia á linguaxe non verbal e obtén información desta. 

• Emprega eficazmente a linguaxe non verbal nas súas interaccións orais espontáneas. 

• Pronuncia unha serie de palabras adaptando o volume de voz ao significado destas. 

• Le enunciados con diferentes entoacións, en función da intención comunicativa. 

• Asocia diferentes tipos de entoacións a distintos estados de ánimo e intencións comunicativas. 

• Expresa diferentes mensaxes a través de xestos. 

• Interpreta o significado de diversos xestos correspondentes a distintas mensaxes. 

• Analiza en grupo o emprego de linguaxe non verbal contraditoria nunha conversa representada. 

• Reflexiona, a partir dun diálogo representado, sobre a importancia dos elementos extralingüísticos na comunicación oral. 

CCL 

CSC 

CAA 

CSI

EE 
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B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios 

de comunicación, con especial atención aos programas 

informativos. 

• Consulta e visionamento comprensivo dun programa 

de televisión dedicado á lingua. 

• Escoita activa dunha noticia. 

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. 

• Consultar e visionar comprensivamente capítulos dun programa de tv 

dedi- cados ás variedades xeográficas do galego. 

• Escoitar unha noticia do telexornal e comparar a variante estándar 

coas variantes dialectais empregadas nela. 

• Tomar notas da información relevante durante o visionamento dos 

pro- gramas. 

 LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias de programas informativos. 

• Consulta e visiona comprensivamente capítulos dun programa de televisión dedicados ás variedades xeográficas do galego. 

• Escoita unha noticia do telexornal e compara a variante estándar coas variantes dialectais empregadas nela. 

CCL 

 
 

 

 

h 

o 

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. 

• Consulta dunha páxina web. 

• Emprego dun programa informático de presentacións. 

• Consulta de medios dixitais sobre lingua. 

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para 

reali- zar exposicións orais planificadas e participar de forma construtiva 

en diversas interaccións comunicativas. 

• Seleccionar contidos tirados dunha páxina web para a planificación 

dun relato oral. 

• Utilizar un programa informático de presentacións para apoiar e 

ilustrar a súa exposición oral. 

• Consultar medios dixitais para obter información sobre as variantes 

lin- güísticas do galego falado fóra de Galicia. 

 LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

• Consulta unha páxina web e selecciona contidos para a planificación dun relato oral. 

• Consulta medios dixitais para obter información sobre as variantes lingüísticas do galego falado fóra de 

Galicia. LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente atractivas. 

• Utiliza un programa informático de presentacións para apoiar e ilustrar a súa exposición oral. 

CD 

CAA 

CSI

EE 

CCL 

 

h 

o 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha 

fonética e prosodia correcta e actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan asociar a ela. 

• Análise e emprego da variante dialectal propia. 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia 

correcta e amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan 

asociar a ela. 

• Analizar de xeito pautado e empregar a variante dialectal propia. 

 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. 

• Analiza de xeito pautado a variante dialectal propia. 

• Emprega a variante dialectal propia, de a posuír. 

CCL 

CA

A 

CCE

C 
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B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións 

espontáneas, adecuados á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 

corrección. 

• Expresión oral: narración breve relacionada coa lectura. 

• Expresión oral: descrición. 

• Saúdos e presentacións. 

• Expresión oral: conversa improvisada. 

• Expresión  oral:  descrición  do  papel  interpretado  

nunha obra teatral / descrición dunha obra de teatro. 

• Expresión oral: descrición fantástica. 

• Expresión oral: exposición breve sobre deportes. 

• Expresión oral: nomes de roupa deportiva. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, 

cohesión e co- rrección. 

• Empregar un rexistro adecuado, coherente, cohesionado e 

gramatical- mente correcto. 

• Falar con fl nunha intervención oral espontánea e presentar unha 

pronuncia correcta. 

• Respectar as regras morfosintácticas do galego no seu discurso oral. 

• Empregar fraseoloxía e léxico adecuado e variado na súa 

intervención oral. 

• Realizar oralmente a descrición dun compañeiro ou compañeira 

empre- gando o léxico tratado na unidade. 

• Intervir oralmente con fluidez, respectando as regras 

morfosintácticas do galego e coidando a pronuncia. 

• Recoñecer e empregar diferentes fórmulas de saúdo en función do 

con- texto e a situación comunicativa. 

• Participar nun diálogo dramatizado representando unha situación 

comu- nicativa propia da vida cotiá con fluidez, corrección, 

adecuación, cohe- sión e coherencia. 

• Incorporar ao seu discurso oral frases feitas traballadas na aula e 

sinóni- mos do campo semántico da vestimenta. 

• Improvisar unha conversa por parellas empregando recursos 

persuasivos e poñendo en práctica as recomendacións xerais para 

manter conversas exitosas. 

• Coidar a súa pronuncia. 

• Describir oralmente a súa participación nunha obra teatral. 

• Describir oralmente o contido da última obra de teatro vista. 

• Describir oralmente un mundo fantástico. 

• Expoñer oralmente, de forma clara, adecuada e gramaticalmente 

correcta, os pros e os contras dun deporte. 

• Dicir en voz alta nomes de vestiario deportivo a partir dunha 

serie de ilustracións. 

 LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, 

con coherencia, cohesión e corrección. 

• Emprega un rexistro adecuado, coherente, cohesionado e gramaticalmente correcto. 

• Recoñece diferentes fórmulas de saúdo. 

• Cubre unha táboa con diferentes fórmulas de saúdo en función do contexto e a situación comunicativa. 

• Participa nun diálogo dramatizado representando unha situación comunicativa propia da vida cotiá con corrección, 

adecuación, cohesión e coherencia. 

• Improvisa unha conversa por parellas empregando recursos persuasivos. 

• Pon en práctica nas súas intervencións as recomendacións xerais para manter conversas exitosas. 

• Expón oralmente, de forma clara, adecuada e gramaticalmente correcta, os pros e os contras dun deporte. 

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). 

• Fala en galego de xeito fluído e cunha pronuncia correcta. 

• Realiza oralmente a descrición dun compañeiro ou compañeira empregando o léxico tratado na unidade. 

• Participa con fluidez en intervencións orais espontáneas. 

• Respecta as regras morfosintácticas do galego nas súas intervencións orais. 

• Coida a súa pronuncia. 

• Pronuncia correctamente as sete vogais, o n velar e o fonema fricativo palatal xordo. 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada). 

• Incorpora ao seu discurso oral frases feitas traballadas na aula. 

• Emprega un léxico rico e adecuado. 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

• Emprega sinónimos do campo semántico da vestimenta. 

• Describe oralmente a súa participación nunha obra teatral. 

• Describe oralmente o contido da última obra de teatro vista. 

• Describe oralmente un mundo fantástico. 

• Di en voz alta nomes de vestiario deportivo a partir dunha serie de ilustracións. 
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B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito 

educativo (pedimento de aclaracións, intercambio de 

opinións e exposición de conclusións). 

• Intercambio de opinións e exposición de conclusións 

en equipo. 

• O faladoiro ou coloquio. 

• Expresión oral: coloquio sobre as tarefas domésticas. 

• Expresión oral: coloquio sobre un tema de interese 

persoal. 

• Reflexión oral sobre o léxico empregado no texto. 

• Organización dun debate sobre deportes e 

participación feminina. 

• Exposición de conclusións sobre o tratamento do 

deporte feminino nun xornal. 

• Reflexión oral sobre a temática da lectura e exposición 

de conclusións. 

• Os alcumes. 

• Expresión oral: reflexión sobre os alcumes. 

• Expresión oral: exposición de resultados das entrevistas. 

• Expresión oral: debate sobre o uso do teléfono móbil 

nos centros escolares. 

• Expresión oral: reflexión en grupo sobre o uso das 

tecno- loxías da comunicación. 

• Expresión oral: debate sobre os medios de transporte. 

• Expresión oral: reflexión sobre o coidado do medio. 

• Expresión oral: faladoiro sobre xénero e deportes. 

• Debate sobre o galego exterior. 

B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito educativo 

(pedir aclaracións, intercambiar opinións e expor conclusións). 

• Reflexionar en equipo, respondendo preguntas e coa axuda dun 

mapa, sobre a distribución e situación sociolingüística dos idiomas. 

• Participar activamente nun coloquio. 

• Expresar a opinión empregando argumentos lóxicos, claros e 

coherentes. 

• Atender instrucións e responder as preguntas da persoa moderadora. 

• Intervir activamente nun debate guiado sobre deportes e 

participación das mulleres, respectando as regras de interacción. 

• Expoñer en voz alta conclusións sobre o tratamento do deporte 

feminino nun xornal. 

• Reflexionar oralmente sobre o arquetipo da meiga en diversos 

xéneros literarios e audiovisuais. 

• Realizar unha posta en común de conclusións respectando as regras 

de interacción e atendendo instrucións. 

• Reflexionar en grupo sobre o emprego de alcumes respectando as 

regras de interacción. 

• Realizar unha posta en común dos resultados obtidos nas entrevistas. 

• Participar activamente nun debate sobre o do teléfono móbil nos 

centros escolares. 

• Respectar as normas de interacción, atender as instrucións do/da 

docente e cinguirse ao tema proposto. 

• Reflexiona en grupo sobre o uso das TIC seguindo un guión e 

respectando as regras de interacción. 

• Participar activamente nun debate sobre o uso dos medios de 
transporte. 

• Elaborar argumentos lóxicos e comprensibles a partir dun tema 

proposto. 

• Reflexionar en grupo sobre as medidas necesarias para que o centro 

de ensino sexa máis ecolóxico. 

• Realizar propostas respectando as regras de interacción. 

• Chegar a acordos para escoller cinco propostas. 

• Explica en voz alta o resultado do debate. 

• Participar activamente nun faladoiro sobre xénero e deportes. 

• Mostrar interese e respecto polas contribucións alleas. 

• Moderar o coloquio repartindo as quendas de palabra. 

• Respectar as quendas de fala. 

• Participar activamente nun debate sobre o galego de fóra de Galicia. 

 LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras de interacción. 

• Reflexiona en equipo sobre distribución e a situación sociolingüística dos idiomas, respondendo preguntas e coa axuda dun 

mapa. 

• Participa activamente no coloquio. 

• Expresa a súa opinión empregando argumentos lóxicos, claros e coherentes. 

• Intervén activamente nun debate guiado sobre deportes e participación feminina. 

• Expón en voz alta conclusións sobre o tratamento do deporte feminino nun xornal. 

• Emprega argumentos lóxicos e coherentes, emitidos de forma clara e no rexistro adecuado. 

• Respecta as quendas de fala. 

• Escoita con interese e respecto as intervencións alleas. 

• Reflexiona oralmente sobre o arquetipo da meiga en diversos xéneros literarios e audiovisuais, respectando as quendas de 

fala. 

• Reflexiona en grupo sobre o emprego de alcumes respectando as regras de interacción. 

• Realiza unha posta en común dos resultados obtidos nas entrevistas. 

• Participa activamente nun debate sobre o uso do teléfono móbil nos centros escolares. 

• Discute en grupo sobre o uso das tecnoloxías da comunicación seguindo un guión. 

• Respecta as regras de interacción na posta en común de opinións. 

• Participa activamente nun debate sobre o uso dos medios de transporte. 

• Elabora argumentos lóxicos e comprensibles a partir dun tema proposto. 

• Respecta as regras de interacción oral. 

• Participa activamente nun faladoiro sobre xénero e deportes. 

• Mostra interese e respecto polas contribucións alleas. 

• Participa activamente nun debate sobre o galego de fóra de Galicia. 

• Respecta as regras de interacción. 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e coloquios. 

• Atende as instrucións e responde as preguntas da persoa moderadora. 

• Segue as pautas para a organización do debate. 

• Atende instrucións e mostra respecto ante as intervencións alleas. 

• Atende as instrucións do/da docente. 

• Segue o guión proposto e cínguese ao tema. 

• Reflexiona en grupo sobre as medidas necesarias para que o centro de ensino sexa máis ecolóxico. 

• Realiza propostas respectando as regras de interacción. 

• Chega a acordos para escoller cinco propostas. 

• Explica en voz alta o resultado do debate. 

• Modera o coloquio repartindo as quendas de palabra. 

CC

L 

CA

A 

CS

C 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  
IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a 

d 

h 

l 

ñ 

OBXECTIVOS BLOQUES DE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES     C
O

M

P
E

T

E
N

C

I
A

S 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

a 

b 

c 

g 

h 

o 

B1.9. Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias 

para falar en público: planificación do discurso, prácticas 

orais for mais e informais. 

• Expresión oral: entrevista por parellas. 

• Expresión oral: planificación e presentación dunha 

narra- ción oral. 

• Planificación e presentación dunha exposición oral 

sobre a historia do seu nome. 

• Planificación do debate. 

• Planificación oral dunha exposición breve. 

• A exposición oral: pasos a seguir. 

• Planificación e realización dunha exposición oral. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións 

formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

• Planificar unha entrevista oral por parellas. 

• Empregar adecuadamente a linguaxe non verbal. 

• Autocontrolar as súas emocións ao falar en público e mostrar 

autocon- fianza. 

• Adecuar a pronuncia á situación comunicativa e empregar un 

rexistro formal. 

• Evitar e corrixir erros no seu discurso oral. 

• Planificar a presentación dun relato oral. 

• Emprega diferentes recursos verbais e non verbais na súa narración 

oral. 

• Realizar unha narración oral cunha secuenciación lóxica e no 

rexistro adecuado, e incorporar léxico formal. 

• Realizar unha exposición oral fluída, coherente e cohesionada e 

grama- ticalmente correcta, mostrando autocontrol das emocións 

ao falar en público. 

• Preparar en grupo e empregar argumentos de forma clara, lóxica e 

co- herente. 

• Planificar, mediante un esquema, unha exposición oral sobre un 

tema dado. 

• Facer un uso adecuado e eficaz da linguaxe non verbal ao falar en 

público e manifestar autocontrol das emocións. 

• Defender a súa postura con autoconfianza e seguridade. 

• Coidar a pronuncia ao falar en público. 

• Empregar un rexistro adecuado e utilizar léxico formal e variado. 

• Seguir un esquema na exposición oral evitando ler. 

• Avaliar as exposicións orais do resto do grupo. 

• Procurar información sobre o tema da exposición, tendo en conta o 

tipo de público ao que se dirixe. 

• Elaborar un guión coa idea central, as ideas secundarias e mais a 

estru- tura da exposición. 

• Practicar en voz alta. 

• Coidar a súa linguaxe non verbal. 

• Realizar unha exposición clara, facer as pausas necesarias e variar o 

ton. 

• Empregar o léxico adecuado. 

• Empregar o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

 LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 

• Planifica, por parellas, unha entrevista oral. 

• Planifica a presentación oral dun conto de medo. 

• Planifica, mediante un esquema, unha exposición oral sobre un tema dado. 

• Procura información sobre o tema da exposición, tendo en conta o tipo de público ao que se dirixe. 

• Elabora un guión coa idea central, as ideas secundarias e mais a estrutura da exposición. 

• Practica en voz alta. 

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. 

• Emprega adecuadamente a linguaxe non verbal. 

• Manifesta autocontrol das emocións e autoconfianza ao falar en público. 

• Prepara a súa posta en escena empregando recursos de ambientación (luz da aula). 

• Fai un uso apropiado e eficaz dos xestos e a mirada. 

• Emprega onomatopeas. 

• Fai un uso adecuado e eficaz da linguaxe non verbal ao falar en público. 

• Defende a súa postura con autoconfianza e seguridade. 

• Coida a súa linguaxe non verbal. 

LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. 

• Utiliza convenientemente as pausas e modula o volume de voz en función dos contidos transmitidos. 

• Coida a pronuncia ao falar en público. 

• Realiza unha exposición clara, fai as pausas necesarias e varía o ton. 

LGB1.9.4. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas producións orais. 

• Realiza unha narración oral cunha secuenciación lóxica, utilizando o rexistro adecuado e incorporando léxico formal. 

• Emprega un rexistro adecuado e utiliza léxico formal e variado. 

• Emprega o léxico adecuado. 

LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

• Emprega un rexistro formal ao falar en público. 

• Segue un esquema na exposición oral e evita ler. 

• Emprega o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

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. 

• Trata de evitar e corrixe erros no seu discurso oral. 

• Realiza unha exposición oral fluída, coherente e cohesionada e gramaticalmente correcta. 

• Evita o uso de castelanismos e emprega un léxico adecuado. 

• Avalía as exposicións orais do resto do grupo. 
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    LGB1.10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a súa opinión. 

• Expresa oralmente a súa opinión sobre un tema de interese social presente no texto. 

• Coa axuda dun texto de apoio, elabora e emite tres argumentos lóxicos. 

• Relaciona oralmente a temática do texto coa súa experiencia persoal de modo comprensible. 

• Improvisa, por parellas, diferentes diálogos adecuados a diversas situacións comunicativas dadas. 

• Participa activamente nunha discusión sobre un tema de interese persoal. 

• Emprega argumentos lóxicos e convincentes. 

• Respecta as quendas de palabra e non interrompe. 

• Emite a súa opinión respectando as normas de cortesía e sen erguer a voz. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 

• Emprega fórmulas de cortesía adecuadas á situación comunicativa. 

• Dramatiza diferentes situacións comunicativas empregando os rexistros adecuados para saudar. 

• Utiliza fórmulas de cortesía e respecta as regras básicas da comunicación oral nunha situación comunicativa dada. 

• Formula invitacións e acepta rexeitamentos con educación e cortesía. 

• Responde a convites e pide aclaracións facendo uso das normas de cortesía. 

• Participa eficazmente en conversas informais intercambiando información sobre gustos ou experiencias vitais. 

• Dá e interpreta instrucións para chegar dun punto a outro nun plano dado. 

Ofrece instrucións claras sobre percorridos 

   B1.10. Construción de discursos adecuados, 

cohesionados e co-    B1.10. Producir 

discursos breves e comprensibles sobre 

temas da vida cotiá, de herentes desde o 

punto de vista comunicativo, sobre temas 

de    interese persoal ou social. 

interese persoal ou social da vida cotiá e 

educativa. •  Expresar a opinión sobre un tema de interese social mediante argumentos 

• Reflexión oral a partir dos textos. lóxicos, coa axuda dun texto de apoio. 

• Expresión oral: improvisación de 

diálogos dramatizados. •  Relacionar oralmente a temática do texto coa súa experiencia persoal de 

• Expresión oral: diálogo dramatizado. modo comprensible. 

• Expresión oral: discusión sobre un tema 

de interese persoal. •  Participar en diálogos espontáneos e empregar fórmulas de cortesía ade- 

• Expresión oral: formulación de 

invitacións e aceptación ou cuadas a diferentes situacións comunicativas dadas. 

rexeitamento destas. •  Dramatizar  diferentes  situacións  comunicativas  empregando  diversos 

• Pedir e dar información: pautas. rexistros para saudar. 

• Actividades de expresión oral. •  Utilizar fórmulas de cortesía e respectar as regras básicas da comunica- ción oral nunha situación comunicativa dada. 
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B2.1. Aplicación de técnicas de análise do contido e 

estratexias de lectura comprensiva. 

• Actividades de comprensión textual. 

• Análise de textos breves. 

• Procurar información complementaria. 

• O subliñado: pautas para subliñar con eficacia. 

• O resumo: pautas para a súa realización. 

• Interpretación  de  iconas  empregadas  na  

comunicación dixital. 

• Lectura comprensiva dun texto sobre medios de 
transporte. 

• Actividades de reflexión sobre o texto e estudo do 
léxico. 

• Lectura comprensiva de textos sobre o < coidado do 
medio. 

• Lectura comprensiva dun texto sobre deportes 
olímpicos. 

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

compren- siva. 

• Reconstruír o sentido global do texto respondendo preguntas. 

• Buscar nun dicionario palabras destacadas na lectura e explicar o 

seu significado. 

• Reflexionar sobre o contido da lectura comparando a súa situación 

coa do protagonista. 

• Identificar os elementos da comunicación en imaxes que representan 

si- tuacións comunicativas. 

• Distinguir entre comunicación verbal nas situacións 

comunicativas en que participa habitualmente. 

• Diferenciar entre símbolos e signos de forma guiada. 

• Resumir nun esquema o contido dun cómic. 

• Recoñecer a intención comunicativa a partir do contexto. 

• Sintetizar a mensaxe dun cómic. 

• Asociar termos do texto coas súas definicións. 

• Interpretar a linguaxe gráfica dun cómic. 

• Resumir o contido do texto en cinco liñas. 

• Propoñer un título alternativo xustificado. 

• Reconstruír o sentido global do texto constestando preguntas. 

• Procurar o léxico descoñecido nun dicionario impreso ou dixital, 

explicar o seu significado e incorporalo á súa produción escrita. 

• Deducir o significado de frases feitas polo contexto. 

• Resumir o contido dun libro e dun filme do seu interese. 

• Recoñecer o tema dun texto. 

• Compoñer o esquema xerarquizado de ideas dun texto dado. 

• Procurar de forma eficaz información complementaria en Internet. 

• Cualificar como verdadeiras ou falsas varias afirmacións relativas á 

lec- tura. 

• Converter afirmacións falsas en verdadeiras, de acordo co sentido 

do texto. 

• Resaltar as ideas máis importantes dun texto mediante o subliñado. 

• Extraer e anotar as ideas máis importantes dun texto. 

• Facer un resumo dun texto seguindo as pautas propostas na unidade. 

• Atribuírlles aos personaxes do relato unha serie de adxectivos 

dados e clasificar estes segundo se refiran ao aspecto físico ou ao 

carácter. 

• Sinalar os parágrafos que compoñen o texto. 

• Realizar, seguindo unhas pautas, un esquema coa información máis 

re- levante do texto. 

• Responder correctamente preguntas relativas ao contido da lectura. 

• Explicar, empregando o propio léxico, enunciados tirados da lectura. 

• Interpretar o significado de iconas empregadas na comunicación 
dixital. 

• Buscar as palabras acaídas ás definicións dunha serie e escribir unha 

ora- ción con cada unha. 

• Reparar no significado das palabras para a interpretación dun 
caligrama. 

• Interpretar o significado dos elementos gráficos presentes nun poema. 

• Localizar nun texto palabras relacionadas cos medios de transporte. 

• Recoñecer no texto a familia léxica de automóbil e completala con 

outros termos. 

• Reflexionar sobre as alternativas ao uso do automóbil empregando 

léxico dos medios de transporte. 

• Elaborar un esquema recollendo as vantaxes e inconvenientes do 

uso do automóbil. 

• Reparar no significado de varias palabras destacadas na lectura e 

escribir un enunciado con cada unha delas, coa axuda do dicionario. 

• Ler comprensivamente textos sobre o coidado do medio e 

recoñecer o significado de léxico pertencente a este campo 

semántico. 

• Ler comprensivamente un texto de temática deportiva e identificar 

os deportes representados nunha serie de pictogramas incluídos nel. 

 LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos. 

• Resume o contido dun cómic cubrindo un esquema. 

• Resume o contido do texto en cinco liñas. 

• Propón un título alternativo e xustifica loxicamente a súa proposta. 

• Resalta as ideas máis importantes dun texto mediante o subliñado. 

• Extrae e anota as ideas máis importantes dun texto. 

• Fai un resumo dun texto seguindo as pautas propostas na unidade. 

• Sinala os parágrafos que compoñen o texto. 

• Realiza, seguindo unhas pautas, un esquema coa información máis relevante do 

texto. LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos 

contextuais explícitos. 

• Recoñece a intención comunicativa a partir do contexto. 

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas. 

• Responde correctamente preguntas relativas ao contido da lectura. 

• Sintetiza a mensaxe dun cómic. 

• Reconstrúe o sentido global do texto respondendo preguntas. 

• Resume o contido dun libro e un filme do seu interese. 

• Recoñece o tema dun texto. 

• Compón o esquema xerarquizado de ideas dun texto dado. 

• Cualifica como verdadeiras ou falsas varias afirmacións relativas á lectura. 

• Converte afirmacións falsas en verdadeiras, de acordo co sentido do texto. 

LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o significado polo contexto. 

• Busca nun dicionario impreso ou dixital palabras destacadas na lectura e explica o seu significado. 

• Une palabras tiradas do texto coas súas definicións. 

• Procura nun dicionario, impreso ou dixital, palabras destacadas na lectura, achega o seu significado e constrúe unha 

oración con cada unha. 

• Deduce polo contexto o significado de varias frases feitas. 

• Explica o significado que teñen no texto varios termos, coa axuda do dicionario. 

• Busca na lectura as palabras acaídas ás definicións dunha serie e escribe unha oración con cada unha. 

• Repara no significado das palabras para interpretar un caligrama. 

• Localiza nun texto palabras relacionadas cos medios de transporte. 

• Recoñece no texto a familia léxica de automóbil e complétaa con outros termos. 

• Le comprensivamente textos sobre o coidado do medio e recoñece o significado de léxico pertencente a este campo 

semántico. LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas etc.). 

• Identifica os elementos da comunicación a partir de imaxes que representan situacións comunicativas. 

• Distingue entre comunicación verbal e comunicación non verbal reflexionando sobre as situacións comunicativas en que 

participa habitualmente. 

• Diferencia, de forma guiada, entre símbolos e signos a partir de iconas. 

• Interpreta a linguaxe gráfica dun cómic de xeito global. 

• Indica a función que representan diferentes iconas empregadas na comunicación dixital. 

• Explica o significado dos elementos gráficos presentes nun poema. 

• Le comprensivamente un texto de temática deportiva e identifica os deportes representados nunha serie de pictogramas 

incluídos nel. 

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. 

• Procura eficazmente información complementaria en Internet. 

LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da lectura. 

• Reflexiona sobre o contido da lectura comparando a súa situación coa do protagonista. 

• Atribúelles aos personaxes do relato unha serie de adxectivos dados. 

• Clasifica unha serie de adxectivos segundo se refiran ao aspecto físico ou ao carácter. 

• Explica, empregando o propio léxico, enunciados tirados da lectura. 

• Reflexiona sobre as alternativas ao uso do automóbil empregando léxico dos medios de transporte. 

• Elabora un esquema recollendo as vantaxes e inconvenientes do uso do automóbil. 
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B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da 

vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á 

experien- cia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de 

móbil, normas e instrucións de uso. 

• Normas e instrucións de uso: características dos textos 

ins- trutivos. 

• A función apelativa. 

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das 

relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado: 

mensaxes electróni- cas ou de móbil e normas e instrucións de uso. 

• Ler comprensivamente un texto instrutivo e mostrar a súa correcta 

inter- pretación respondendo preguntas. 

• Recoñecer como verdadeiros ou falsos varios enunciados relativos á 

lec- tura. 

• Corrixir enunciados falsos relativos á lectura para convertelos en 

verda- deiros, conforme o sentido do texto. 

• Explicar as características do texto instrutivo a partir do texto de 

lectura do inicio da unidade. 

• Completar unha receita cunha serie de verbos dados e seguindo as 

nor- mas de redacción do texto instrutivo. 

• Ler e mostrar explicitamente a súa comprensión das normas de uso 

da plataforma pública galega de libros electrónicos. 

 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. 

• Le comprensivamente un texto instrutivo e mostra a súa correcta interpretación respondendo preguntas. 

• Recoñece como verdadeiros ou falsos varios enunciados relativos á lectura. 

• Corrixe enunciados falsos relativos á lectura para convertelos en verdadeiros, conforme o sentido do texto. 

• Explica as características do texto instrutivo a partir do texto de lectura do inicio da unidade. 

• Completa o texto dunha receita cunha serie de verbos dados e seguindo as normas de redacción do texto instrutivo. 

• Le e mostra explicitamente a súa comprensión das normas de uso da plataforma pública galega de libros electrónicos. 
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B2.3. Comprensión, interpretación e síntese de textos dos 

medios de comunicación, fundamentalmente textos 

narrativos. 

• Os textos xornalísticos. 

• Clasificación dos textos xornalísticos: informativos, de 

opinión e mixtos. 

• As seccións dun xornal. 

• Os seis W. 

• A reportaxe: definición e características. 

• Estrutura da reportaxe. 

• Lectura e análise dunha reportaxe. 

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de 

comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura 

descritiva e secuencial. 

• Ler e manifestar explicitamente a comprensión e interpretación 

lóxica do texto. 

• Distinguir entre textos xornalísticos informativos e de opinión. 

• Analizar noticias seguindo unhas pautas básicas. 

• Ler e manifestar explicitamente a comprensión e interpretación 

lóxica do texto. 

• Coñecer as características principais e a estrutura habitual da 
reportaxe. 

• Ler e mostrar explicitamente a súa comprensión do sentido global 

dunha reportaxe. 

• Analizar, seguindo unhas pautas, unha reportaxe atendendo aos seus 

tra- zos formais e estruturais e ao seu contido. 

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

de estru- tura descritiva e secuencial. 

• Le e manifesta explicitamente a comprensión e interpretación lóxica do texto. 

• Distingue entre textos xornalísticos informativos e de opinión. 

• Analiza noticias comprobando se responden aos «seis W» e aos criterios de redacción xerais. 

• Le e manifesta explicitamente a comprensión e interpretación lóxica do texto. 

• Coñece as características principais e a estrutura habitual da reportaxe. 

• Le e mostra explicitamente a súa comprensión do sentido global dunha reportaxe. 

• Analiza, seguindo unhas pautas, unha reportaxe atendendo aos seus trazos formais e estruturais e ao seu contido. 
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B2.4. Comprensión e interpretación de textos do ámbito 

educa tivo, especialmente, descritivos, narrativos e 

expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 

educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias en 

diversos soportes. 

• Investigación sobre plurilingüismo en Europa. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito 

educativo do alumnado, especialmente, textos descritivos, narrativos e 

expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs educativas, e 

información de dicionarios e enciclopedias en distintos soportes. 

• Utilizar a información extraída de Internet para realizar tarefas de 

inves- tigación sobre plurilingüismo. 

• Realizar tarefas de aprendizaxe guiadas combinando a consulta 

dun mapa lingüístico con outras fontes. 

 LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs educativas, información de dicionarios, 

glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

• Utiliza a información obtida a través de Internet para realizar tarefas de investigación sobre plurilingüismo e tirar 

conclusións. LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía. 

• Realiza tarefas de aprendizaxe guiadas consultando un mapa lingüístico de Europa e completando a información con 

buscas noutras fontes. 
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B2.5. Utilización guiada da biblioteca e das TIC para obter 

infor- mación e consultar modelos de composición escrita. 

• Os xornais dixitais. 

• Utilización de recursos dixitais. 

B2.5. Utilizar de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter 

información e consultar modelos de composición escrita. 

• Coñecer e empregar enderezos dixitais para a consulta de xornais 

elec- trónicos. 

• Utilizar unha páxina web para realizar unha actividade de ampliación. 

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

• Coñece e emprega enderezos dixitais para a consulta de xornais electrónicos. 

• Utiliza unha páxina web para realizar unha actividade de ampliación. 
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B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que 

transmitan prexuízos ou usos lingüísticos discriminatorios, 

especial- mente, os que aparecen nos medios de 

comunicación. 

• Reflexión sobre o texto. 

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que 

transmi- ten prexuízos e reflexionar sobre os usos lingüísticos 

discriminatorios. 

• Reflexionar, mediante a elaboración e comparación de dous titulares, 

so- bre os prexuízos sexistas no tratamento da información 

deportiva. 

 LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos lingüísticos 

discrimi- natorios. 

 
LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais e 

sexistas. 

• Reflexiona, a través da elaboración e comparación de dous titulares, sobre os prexuízos sexistas no tratamento da 

información deportiva. 
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B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo 

adecua- dos á situación comunicativa, aos patróns fonéticos 

do galego e aos signos de puntuación. 

• Lectura expresiva dun texto narrativo. 

• Lectura en voz alta do texto instrutivo. 

• Lectura en voz alta dun fragmento dun texto instrutivo 

de elaboración propia. 

• Gravación dunha variedade xeográfica. 

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

situación comunicativa. 

• Ler en voz alta o texto instrutivo coa dicción, entoación e ritmo 

adecua- dos, así como con respecto pola puntuación e pola fonética 

do galego. 

• Realizar unha gravación explicando e mostrando a súa variedade 

xeo- gráfica. 

 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. 

• Realiza unha gravación explicando e mostrando a súa variedade xeográfica. 
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B2.8. Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, 

para producir textos adecuados, coherentes, cohesionados e 

correc- tos gramaticalmente. 

• A adecuación. 

• A coherencia. 

• A  comunicación  e  os  seus  elementos:  emisor,  

receptor, mensaxe, código e canle. 

• Da palabra ao texto: palabra, frase, oración, 

parágrafo e texto. 

• Reflexión sobre o texto: rexistros lingüísticos. 

• O tema. 

• O título. 

• A idea principal. 

• Expresión escrita: recensión do argumento dun filme. 

• Expresión escrita: planificación dunha reportaxe. 

• Expresión escrita: organización dun texto instrutivo. 

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos 

adecua- dos, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

• Seleccionar e organizar textualmente ideas para redactar un texto 

co- herente. 

• Identificar de forma guiada os factores que determinan o rexistro 

lin- güístico. 

• Empregar diferentes rexistros lingüísticos en función da situación 

comu- nicativa. 

• Extraer o tema dun texto. 

• Sinalar a organización das ideas por parágrafos nun texto. 

• Distinguir a palabra, a frase, a oración e o parágrafo. 

• Identificar expresións coloquiais no texto e escribir as súas variantes 

for- mais. 

• Propoñer un título alternativo para un texto. 

• Redactar un texto expositivo breve empregando un esquema 

xerarqui- zado de ideas. 

• Escribir un resumo do argumento dun filme seguindo as pautas 

propostas na unidade. 

• Realizar unha tarefa de documentación utilizando notas. 

• Reparar na orde secuencial como elemento básico do texto 

instrutivo e organizar un escrito a partir dunha serie de instrucións 

redactadas. 

 LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido do texto. 

• Selecciona ideas e organízaas textualmente para elaborar un texto coherente. 

• Extrae o tema dun texto. 

• Propón un título alternativo para un texto. 

• Redacta un texto expositivo breve empregando un esquema xerarquizado de ideas. 

• Escribe un resumo do argumento dun filme seguindo as pautas propostas na unidade. 

• Realiza unha tarefa de documentación utilizando notas. 

• Repara na orde secuencial como elemento básico do texto instrutivo. 

• Organiza un texto instrutivo a partir dunha serie de instrucións escritas dadas. 

 
LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación comunicativa. 

• Identifica de forma guiada os factores que determinan o rexistro empregado nun texto dado: contexto, tema, destinatario e 

inten- ción comunicativa. 

• Escribe unha serie de expresións en diferentes rexistros lingüísticos. 

• Identifica no texto expresións coloquiais e escribe unha variante formal para cada unha. 

 
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). 

• Sinala a organización das ideas por parágrafos nun texto. 

• Delimita as oracións nos parágrafos dun texto. 

• Distingue entre oracións e frases. 

 
LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 
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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. 

• Expresión escrita: redacción dun texto breve sobre a 

temá tica da lectura. 

• Expresión escrita: redacción dun texto instrutivo. 

• Expresión escrita: redacción dunha receita. 

• Expresión escrita: redacción de diversos textos 

instrutivos propios da vida cotiá. 

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. 

• Redactar un texto breve sobre o deporte tratado na lectura. 

• Redactar, seguindo o modelo proposto, as instrucións do seu xogo 

fa- vorito. 

• Redactar, seguindo un modelo, a receita da súa comida preferida. 

• Escribe en grupo diferentes textos instrutivos propios da vida cotiá. 

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

• Redacta un texto breve sobre o deporte tratado na lectura. 

• Redacta, seguindo o modelo proposto, as instrucións do seu xogo favorito. 

• Redacta, seguindo un modelo, a receita da súa comida preferida. 

• Escribe en grupo diferentes textos instrutivos propios da vida cotiá. 
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B2.10. Produción, a partir dun modelo, de textos propios 

dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, 

en for- mato papel ou dixital. 

• Expresión escrita: redacción dunha crónica deportiva. 

• Expresión escrita: redacción de titulares. 

• Expresión escrita: redacción dunha noticia. 

• Expresión escrita: redacción dunha reportaxe. 

B2.10. Producir, a partir dun modelo, textos propios dos medios de 

comunica- ción, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

• Escribir adecuadamente, a partir dun modelo, unha crónica deportiva. 

• Consultar en grupo un xornal local e analizar a presenza das 

mulleres na sección de deportes. 

• Escribir adecuadamente tres titulares sobre temas de actualidade. 

• Redactar unha noticia seguindo as pautas de resposta aos «seis W». 

• Coñecer e analizar a estrutura dun xornal coa axuda dun cadro. 

• Realizar unha reportaxe en grupo sobre un tema de actualidade 

local a partir do modelo traballado na aula. 

• Emprega xornais para documentarse. 

• Acompaña a reportaxe de información gráfica. 

 LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en 

formato papel ou dixital. 

• Escribe adecuadamente, a partir dun modelo, unha crónica deportiva. 

• Escribe tres titulares sobre temas de actualidade. 

• Redacta unha noticia seguindo as pautas de resposta aos «seis W». 

• Realiza unha reportaxe en grupo sobre un tema de actualidade local a partir do modelo traballado na aula. 

 
LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos paratextuais que acompañan as noticias. 

• Consulta en grupo un xornal local e analiza a presenza das mulleres na sección de deportes. 

• Analiza a estrutura dun xornal e completa un cadro con información sobre as seccións, contidos e páxinas. 

• Emprega xornais para documentarse. 

• Acompaña a reportaxe de información gráfica. 
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B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos 

pro pios da vida  educativa,  especialmente, resumos,  

exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 

aprendizaxes realizadas. 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida 

edu- cativa, 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 educativa, 

especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 
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B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de 

textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos 

e exposicións de ideas e conceptos. 

• Expresión escrita: redacción dun breve texto instrutivo. 

• Expresión escrita: narración breve sobre a temática da 

lec- tura. 

• Expresión escrita: redacción dun guión de banda 
deseñada. 

• Expresión escrita: descrición breve. 

• Expresión escrita: creación dun diálogo relacionado 

coa lectura. 

• A descrición. 

• Pautas para facer descricións. 

• Clases de descricións: descrición obxectiva ou 

denotativa e descrición subxectiva ou connotativa. 

• Redacción de textos descritivos (descrición obxectiva e 

su- bxectiva). 

• Expresión escrita: redacción dun breve texto explicativo 

so- bre o contido da lectura. 

• Expresión escrita: redacción dun breve texto de 

opinión sobre consumo. 

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de 

feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

• Escribir un texto instrutivo de dez liñas. 

• Redactar un breve texto narrativo. 

• Redactar un guión de banda deseñada. 

• Redactar un breve texto relacionado coa lectura. 

• Escribir unha receita en grupo seguindo unhas pautas. 

• Redactar adecuadamente unha autodescrición breve, atendendo aos 

seus trazos físicos e psicolóxicos. 

• Escribir adecuadamente un texto dialogado relacionado coa lectura. 

• Identificar os trazos lingüísticos propios do texto descritivo. 

• Distinguir entre descrición obxectiva e subxectiva e empregar 

ambos os enfoques na súa produción escrita, baseándose nunha 

única imaxe. 

• Redactar adecuadamente un breve texto explicando o propio uso da 

tec- noloxía. 

• Redactar adecuadamente, e empregando argumentos lóxicos, un 

breve texto de opinión sobre consumo. 

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

• Escribe un texto instrutivo de dez liñas. 

• Redacta un guión para dúas viñetas de continuación do cómic lido. 

• Escribe, seguindo unhas pautas, unha receita en grupo. 

• Redacta un texto breve relacionado co tema da lectura. 

• Redacta adecuadamente unha autodescrición breve, atendendo aos seus trazos físicos e psicolóxicos. 

• Escribe adecuadamente un texto dialogado relacionado coa lectura. 

• Identifica os trazos lingüísticos propios do texto descritivo. 

• Compara tres textos descritivos e identifica neles o obxecto da descrición, así como a presenza de adxectivos e 

comparacións. 

• Distingue entre descrición obxectiva e subxectiva e ofrece exemplos dos dous tipos a partir de textos. 

• Realiza unha descrición breve baseada nunha imaxe. 

• Recoñece razoadamente na produción escrita propia os trazos da descrición obxectiva ou subxectiva e realiza as 

transformacións necesarias para empregar ambos os enfoques. 

• Redacta un texto breve explicando o propio uso da tecnoloxía. 

• Redacta un texto breve opinando, con argumentos lóxicos, sobre o consumo. 
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B2.13. Uso, con progresiva autonomía, das TIC 

(procesadores de textos e correctores ortográficos) na 

planificación, revisión e presentación dos escritos. 

• Emprego do procesador de textos. 

• Edición dun libro de receitas. 

• Edición dun «manual de supervivencia». 

B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC (procesadores de texto 

e co- rrectores ortográficos) para planificar, revisar e mellorar a 

presentación dos escritos. 

• Empregar un procesador de textos na creación dun guión. 

• Usar o procesador de textos para darlle un formato adecuado a 

unha crónica. 

• Utilizar o procesador de textos para darlle un formato adecuado a 

unha reportaxe. 

• Empregar o procesador de textos para crear un documento co 

conxunto das obras teatrais creadas na clase. 

• Elaborar en grupo un documento dixital compilando as receitas 

redac- tadas na clase. 

• Elaborar en grupo un «manual de supervivencia» compilando 

diversos textos instrutivos propios da vida cotiá. 

 LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos para organizar os contidos e 

mellorar a presentación. 

• Emprega un procesador de textos na creación dun guión de banda deseñada. 

• Usa o procesador de textos para darlle un formato adecuado á cronica. 

• Utiliza o procesador de textos para darlle un formato adecuado á reportaxe. 

 
LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e revisar a ortografía. 

• Emprega o procesador de textos para crear un documento co conxunto das obras teatrais creadas na clase. 

• Elabora en grupo un documento dixital compilando as receitas redactadas na clase. 

• Elabora en grupo un «manual de supervivencia» compilando diversos textos instrutivos propios da vida cotiá. 
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B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da lingua cunha 

actitude activa e de confianza. 

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

con- fianza. 
 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. 
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B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico 

suficiente mente amplo e preciso, con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos 

léxicos traballados na aula. 

• Reflexión lingüística: fraseoloxía. 

• O léxico relacionado coa escola. 

•  Os antónimos. 

• O campo semántico dos animais. 

• Sufixos: -eiro, -eira. 

• Reflexión lingüística: os estranxeirismos. 

• Reflexión lingüística: frases feitas. 

• O campo semántico da casa. 

•  Os sufixos. 

• O campo semántico do corpo humano. 

• Palabras tabú e eufemismos. 

• Os sinónimos. 

• Frases feitas a partir de partes do corpo. 

• Reflexión lingüística: o sentido figurado. 

• Análise de alcumes. 

• Léxico relativo aos nomes de parentesco. 

• Fraseoloxía: refráns e frases feitas relacionados co 

desenvolvemento das conversas. 

• O léxico do tempo cronolóxico e atmosférico. 

• Léxico relativo aos medios de transporte. 

• Familia léxica. 

• Palabras polisémicas. 

• Reflexión lingüística: palabras homófonas. 

• Reflexión lingüística: fraseoloxía. 

• Léxico relacionado coa alimentación. 

• Léxico relacionado coas árbores e  as plantas. 

• As palabras compostas. 

• O léxico da paisaxe: a paisaxe erural e  a paisaxe urbana. 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da 

fraseoloxía e vocabulario traballado na aula. 

• Ampliar o vocabulario mediante a comprensión e adquisición de 

novas frases feitas. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado coa escola. 

• Relacionar imaxes con expresións relativas á aula e o centro de 

ensino. 

• Asociar termos coas súas definicións. 

• Apreciar as relacións de antonimia e empregar antónimos. 

• Clasificar palabras en campos semánticos. 

• Identificar o campo léxico dos animais e ampliar o seu coñecemento 

des- te. 

• Relacionar a sufixación coa formación de palabras no campo léxico 

dos animais. 

• Relacionar substantivos con verbos propios do campo léxico dos 
animais. 

• Adquirir novo léxico mediante o emprego da sinonimia. 

• Identificar e ampliar o seu coñecemento do campo léxico dos animais. 

• Recoñecer estranxeirismos e empregar solucións galegas para 

préstamos innecesarios. 

• Ampliar o seu vocabulario mediante a comprensión e adquisición de 

no- vas frases feitas. 

• Identificar e ampliar o seu coñecemento do campo léxico da casa.. 

• Identificar e ampliar o seu coñecemento do campo léxico do corpo 

hu- mano. 

• Coñecer nomes de partes do corpo e asocialos a imaxes. 

• Identificar e emparellar, mediante sinonimia, palabras tabú e 

eufemismos relacionados co corpo humano. 

• Recoñecer e empregar nas súas producións orais e escritas frases 

feitas relacionadas co corpo. 

• Asimilar o concepto de sentido figurado. 

• Identificar o sentido figurado e coñecer o significado literal de varias 

pa labras extraídas dun texto. 

• Identificar e ampliar o seu coñecemento do campo semántico do 

corpo humano. 

• Realizar unha listaxe de alcumes e analizar o seu significado 

reparando nas diferenzas de xénero reflectidas neles. 

• Ampliar o seu coñecemento do léxico relativo ao tempo atmosférico e 
cronolóxico. 

• Ampliar o coñecemento do léxico relativo á alimentación. 

• Ampliar o coñecemento do léxico relacionado coas árbores e as 
plantas. 

• Ampliar o coñecemento do léxico relacionado coa paisaxe. 

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

• Comprende o significado de frases feitas destacadas na lectura. 

• Define frases feitas formadas a partir do mesmo substantivo. 

• Constrúe enunciados lóxicos coas frases definidas. 

• Identifica e amplía o seu coñecemento do campo léxico do ensino. 

• Relaciona imaxes con expresións relativas á aula e o centro de ensino. 

• Achega a palabra precisa para unha serie de definicións. 

• Relaciona antónimos en series dadas. 

• Agrupa unha serie de palabras por campos semánticos. 

• Identifica en textos o campo léxico dos animais e amplía o seu coñecemento deste. 

• Identifica os sufixos que achegan o significado de «lugar onde viven os animais». 

• Relaciona substantivos con verbos propios do campo léxico dos animais. 

• Adquire novo léxico mediante a relación de termos por sinonimia. 

• Identifica e relaciona verbos e substantivos do campo léxico dos animais. 

• Recoñece no texto estranxeirismos e achega solucións galegas para unha serie de préstamos innecesarios. 

• Amplía o seu vocabulario relacionando varias frases feitas cos seus significados. 

• Identifica e amplía o seu coñecemento do campo léxico da casa.. 

• Identifica e amplía o seu coñecemento do campo semántico do corpo humano. 

• Asocia imaxes con denominacións de partes do corpo humano. 

• Recoñece o significado de frases feitas relacionadas co corpo e emprégaas na súa produción oral e escrita. 

• Evidencia a asimilación do concepto de sentido figurado. 

• Explica o sentido figurado, así como o significado literal, de varias palabras extraídas do texto. 

• Identifica no texto o vocabulario referido ao corpo humano. 

• Realiza unha listaxe de alcumes e analiza o seu significado. 

• Reflexiona sobre as diferenzas de xénero reflectidas na forma e emprego dos alcumes. 

• Amplía o seu coñecemento do léxico relativo aos nomes de parentesco.. 

• Explica o significado de varios refráns e frases feitas relacionados co desenvolvemento das conversas. 

• Reflexiona, a partir dos refráns e frases feitas, sobre a importancia de practicar as normas elementais para ter éxito nas 

conversas. 

• Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado co tempocronolóxico e atmosférico. 

• Amplía o seu coñecemento do léxico relativo aos medios de transporte. 

• Escribe verbos e substantivos do campo semántico dos medios de transporte. 

• Elabora por parellas, seguindo unhas pautas, o campo semántico dos vehículos terrestres. 

• Indica dous significados diferentes para varios verbos polisémicos e constrúe cadanseu enunciado. 

• Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado coa alimentación. 

• Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado coas árbores e as plantas. 

• Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado coa paisaxe. 
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 • Coñecer denominacións de pezas de roupa e calzado e agrupalas 

segundo o seu significado a través de imaxes. 

• Recoñecer o que é un campo semántico e clasificar substantivos e 

adxec- tivos relacionados coa vestimenta. 

• Ampliar o seu coñecemento de verbos relativos á roupa mediante a 

uti- lización de sinónimos. 

• Identificar nun texto descritivo léxico relativo á vestimenta. 

• Comentar e describir a vestimenta propia de diversas tribos 

urbanas a partir de imaxes. 

• Coñecer o significado de frases feitas relacionadas coa vestimenta. 

• Coñecer o significado de varios refráns e frases feitas 

relacionados co desenvolvemento das conversas e reflexionar, a 

partir destes, sobre a importancia de practicar as normas 

elementais na interacción oral es- pontánea. 

• Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado coas novas 

tecnoloxías e incorporalo ás súas producións orais e escritas. 

• Coñecer e asociar a imaxes as denominacións de varios dispositivos 

tec- nolóxicos. 

• Coñecer o significado de diversos termos relacionados coas 

computado- ras e a comunicación por Internet. 

• Recoñecer a presenza de estranxeirismos no léxico das tecnoloxías. 

• Ampliar o seu coñecemento do léxico relativo aos medios de 

transporte. 

• Coñecer verbos e substantivos do campo semántico dos medios de 

trans- porte. 

• Coñecer as denominacións das partes dun automóbil e asocialas a 

unha imaxe. 

• Elaborar por parellas, seguindo unhas pautas, o campo semántico 

dos vehículos terrestres. 

• Indicar dous significados diferentes para varios verbos 

polisémicos e construír cadanseu enunciado. 

• Recoñecer no texto dous pares de palabras homófonas. 

• Escribir unha oración con cada unha das palabras homófonas 

destacadas no texto, demostrando que coñece o seu significado. 

• Asociar unha serie de refráns cos seus significados. 

• Identificar no texto fragmentos escritos nun rexistro culto. 

• Reescribir enunciados empregando diferentes rexistros (culto, 

coloquial e vulgar). 

• Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado co coidado do 
medio. 

• Nomear e clasificar imaxes de obxectos de uso cotián nun cadro con 

ilus- tracións de colectores ecolóxicos. 

• Recoñecer nun texto termos relativos ao coidado do medio e 

asocialos ás definicións dunha serie. 

• Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado cos deportes. 

• Asociar as ilustracións dunha serie coas correspondentes 

denominacións de deportes. 

• Clasificar termos relacionados coa actividade física en campos 

semánti- cos dos deportes. 

• Escribir as instrucións dunha táboa de exercicios físicos dada 

empregando os verbos dunha listaxe. 

 • Recoñece no texto dous pares de palabras homófonas. 

• Escribe unha oración con cada unha das palabras homófonas destacadas no texto, demostrando que coñece o seu 

significado. 

• Asocia unha serie de refráns cos seus correspondentes significados. 

• Identifica no texto fragmentos escritos nun rexistro culto. 

• Reescribe enunciados empregando diferentes rexistros (culto, coloquial e vulgar). 

• Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado co coidado do medio. 

• Nomea e clasifica imaxes de obxectos de uso cotián nun cadro con ilustracións de colectores ecolóxicos. 

• Recoñece nun texto termos relativos ao coidado do medio e asóciaos ás definicións dunha serie. 

• Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado cos deportes. 

• Asocia as ilustracións dunha serie con denominacións de deportes. 

• Clasifica termos relacionados coa actividade física en campos semánticos dos deportes. 

• Escribe as instrucións dunha táboa de exercicios físicos dada empregando os verbos dunha listaxe. 
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B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial 

atención a posibles interferencias. 

• O alfabeto: letras e dígrafos. 

• Vogais e consoantes. 

• Os sons vocálicos do galego. 

• Práctica de pronuncia. 

• Vogais abertas e pechadas en pares diacríticos. 

• Pronuncia de x / s. 

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

• Nomear en voz alta, prestando atención á pronuncia, os nomes dos 

elementos máis comúns na aula. 

• Pronunciar adecuadamente na lectura as vogais tónicas. 

• Ler palabras de acentuación dubidosa prestando atención á pronuncia. 

• Diferenciar a pronuncia de pares diacríticos con distinto grao de 

abertura nas vogais. 

• Ler en voz alta palabras con x ou s prestando atención á pronuncia. 

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

• Nomea en voz alta, prestando atención á pronuncia, os nomes dos elementos máis comúns da aula. 

• Le en voz alta prestando atención ao grao de abertura das vogais tónicas. 

• Relaciona oralmente imaxes con substantivos do campo semántico tratado prestando atención á pronuncia. 

• Le palabras de acentuación dubidosa prestando atención á pronuncia. 

• Diferencia a pronuncia de pares diacríticos con distinto grao de abertura nas vogais. 

• Le un poema en voz alta fixándose na pronuncia das palabras con r. 

• Le en voz alta palabras con x ou s prestando atención á pronuncia. 
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B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de 

consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, 

especialmente so- bre clases de palabras e normativa. 

• Procura de información sobre onomástica. 

• Emprego do dicionario. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de 

consulta en calquera soporte, para resolver dúbidas e para progresar na 

aprendizaxe autónoma. 

• Buscar información en diversas fontes dixitais e impresas sobre a 

orixe e significado do seu nome. 

• Empregar o dicionario para contrastar o significado de termos 

homó- fonos. 

 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. 

• Busca información en diversas fontes dixitais e impresas sobre a orixe e significado do seu nome. 

• Emprega o dicionario para contrastar o significado de termos homófonos. 
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B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. 

• Reflexión lingüística: o til diacrítico. 

• Reflexión lingüística: formas verbais. 

• Reflexión lingüística: colocación dos pronomes. 

• Reflexión lingüística: o modo imperativo. 

• Reflexión lingüística: prefixos. 

• A sílaba. Tipos de sílabas e tipos de palabras segundo o 

seu número de sílabas. 

• Ditongo, tritongo e hiato. 

• Normas para a partición de palabras a final de liña. 

• As regras de acentuación ortográfica. 

• Reflexión lingüística: ditongos e hiatos. 

• Reflexión lingüística: terminacións -cia / -za e -cio / -zo. 

• Reflexión lingüística: grupo -cc-. 

• Reflexión lingüística: feminino dos substantivos 

rematados en -ón. 

• Reflexión lingüística: conxuncións comparativas. 

• A diérese. 

• Reflexión lingüística: uso do h. 

• Uso gráfico e pronuncia de c / z / qu. 

• Algunhas palabras rematadas en -zo e -za. 

• Uso de cc / ct. 

• Algunhas palabras que manteñen os grupos cultos tras 

as vogais i, u. 

• Uso de b. 

• Uso de v. 

• O punto: punto e seguido, punto e á parte e punto final. 

• Uso de r / rr. 

• A coma. 

• O punto e coma. 

• Reflexión lingüística: grupos consonánticos con l / r. 

• Uso de x / s. 

• Os dous puntos. 

• Os puntos suspensivos. 

• Ortografía dos signos de interrogación e exclamación. 

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

galega. 

• Reflexionar a partir do texto sobre as normas ortográficas e 

morfolóxicas do galego. 

• Distinguir gráfica e semanticamente palabras con acentuación 
diacrítica. 

• Recoñecer o tempo, modo, persoa e número de varias formas verbais. 

• Coñecer as normas de colocación dos pronomes átonos. 

• Coñecer e distinguir as letras do abecedario. 

• Asociar ludicamente as letras coa súa experiencia persoal. 

• Ordenar palabras alfabeticamente. 

• Recoñecer no texto formas de imperativo e distinguir entre persoas 

de singular e plural. 

• Identificar prefixos e coñecer o seu significado. 

• Recoñecer a sílaba tónica das palabras e clasificalas coa axuda dun 

cadro. 

• Explicar as regras de acentuación que operan en palabras destacadas 

nun texto. 

• Escribir correctamente palabras de acentuación dubidosa nun texto 
breve. 

• Distinguir entre ditongos e hiatos en palabras do texto. 

• Reparar, a partir do texto, no emprego das terminacións cia / -za e -

cio / 

-zo e completar correctamente unha serie de palabras. 

• Distinguir o emprego de -c- e -cc- e completar correctamente unha 

serie de palabras. 

• Coñecer e empregar axeitadamente as regras de formación do 

feminino dos substantivos rematados en -ón. 

• Coñecer e aplicar adecuadamente as normas de emprego das 

conxun- cións comparativas como e coma nunha serie de 

enunciados. 

• Recoñecer nun texto e coñecer o significado de pares diacríticos. 

• Empregar correctamente o til diacrítico na acentuación de enunciados. 

• Empregar de forma precisa a diérese en enunciados. 

• Empregar correctamente o h na súa produción escrita. 

• Empregar adecuadamente c, z e qu en palabras dadas e explicar o seu 

uso en textos, segundo a súa pronuncia sexa forte ou feble. 

• Usar adecuadamente os grupos cc / ct en enunciados dados. 

• Respectar as regras de uso de b e v para completar correctamente 

series de palabras. 

• Reescribir un texto utilizando adecuadamente o b e o v. 

• Conxugar e escribir correctamente o presente de indicativo do verbo 

ir. 

• Escribir un texto de dez liñas utilizando adecuadamente palabras 

dadas con b e v. 

• Recoñecer as regras de acentuación e explicar o seu uso en dous 
poemas. 

• Empregar adecuadamente o h na escrita das palabras correspondentes 

ás definicións dunha serie. 

• Comentar os cambios de significado en varios enunciados 

dependendo da súa puntuación. 

• Corrixir, coa axuda dun cadro, unha serie de palabras con ortografía 

inco- rrecta en canto ao uso do h. 

• Puntuar axeitadamente un texto dado. 

• Clasificar as palabras con r dun poema segundo a súa pronuncia 

sexa vibrante simple ou múltiple. 

• Coñecer as normas de uso de r e rr e empregalas para completar 

unha serie de palabras. 

• Coñecer as pautas de uso da coma e engadir as que sexan precisas 

nunha serie de enunciados. 

• Coñecer as pautas de uso do punto e coma e puntuar unha serie de 

enun- ciados empregando coma ou punto e coma. 

• Colocar os puntos e coma precisos nun texto. 

• Reparar en palabras do texto con grupos consonánticos formados 

por l 

ou r e completar axeitadamente unha serie de palabras. 

• Lembrar, a partir do texto, as regras de formación do plural de 

palabras rematadas en l e cambiar correctamente o número das 

palabras dunha serie dada. 

• Clasificar os ditongos e hiatos de varias palabras extraídas do 

texto e dividilas en sílabas. 

• Completar unha serie de enunciados empregando x ou o s. 

• Explicar a diferenza de significado en pares de palabras con x / s, 

coa axuda do dicionario. 

• Introducir axeitadamente os dous puntos en enunciados. 

• Engadir os puntos suspensivos precisos nun texto. 

 LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

• Reflexiona a partir do texto sobre as normas ortográficas e morfolóxicas do galego. 

• Localiza en enunciados tirados do texto palabras con til diacrítico e achega o seu significado. 

• Relaciona formas verbais do texto cos seus tempos e modos correspondentes e indica a persoa e número de cada unha. 

• Identifica no texto pronomes en posición proclítica e explica o motivo da anteposición. 

• Coñece e distingue as letras do abecedario. 

• Asocia ludicamente as letras coa súa experiencia persoal. 

• Ordena palabras alfabeticamente. 

• Recoñece no texto formas verbais de imperativo e distingue entre persoas de singular e plural. 

• Sinala os prefixos nunha serie de palabras e explica o seu significado. 

• Clasifica as palabras subliñadas nun texto segundo o seu número de sílabas. 

• Recoñece a sílaba átona nas palabras e clasifica tipoloxicamente as sílabas. 

• Diferencia os ditongos, tritongos e hiatos nas palabras. 

• Coñece e aplica as normas para a partición de palabras a final de liña. 

• Recoñece a sílaba tónica das palabras e clasifícaas en agudas, graves ou esdrúxulas coa axuda dun cadro. 

• Explica as regras que rexen a acentuación de palabras destacadas nun texto. 

• Emprega correctamente palabras de acentuación dubidosa na escrita dun texto breve. 

• Recoñece nun texto palabras con til e explica o significado dos dous membros do par diacrítico. 

• Acentúa correctamente unha serie de enunciados empregando til diacrítico. 

• Emprega de forma precisa a diérese nunha serie de enunciados. 

• Completa unha serie de palabras empregando h nos casos precisos. 

• Localiza os c, z e qu empregados nun texto e clasifícaos segundo a súa pronuncia sexa feble ou forte. 

• Completa correctamente un grupo de palabras empregando c, z e qu. 

• Usa adecuadamente cc / c e ct / t para completar palabras en viñetas. 

• Utiliza axeitadamente cc / c e ct / t para completar palabras en enunciados. 

• Completa series de palabras respectando as regras de uso de b e v. 

• Reescribe un texto utilizando adecuadamente o b e o v. 

• Conxuga e escribe correctamente o presente de indicativo do verbo ir. 

• Escribe un texto de dez liñas utilizando adecuadamente palabras dadas con b e v. 

• Explica a acentuación gráfica das palabras en dous poemas. 

• Emprega adecuadamente o h na escrita das palabras correspondentes ás definicións dunha serie. 

• Comenta os cambios de significado en varios enunciados dependendo da súa puntuación. 

• Clasifica as palabras con r dun poema segundo a súa pronuncia sexa vibrante simple ou múltiple. 

• Emprega correctamente r ou rr para completar unha serie de palabras. 

• Engade axeitadamente comas nunha serie de enunciados. 

• Puntúa unha serie de enunciados empregando coma ou punto e coma. 

• Coloca os puntos e coma precisos nun texto. 

• Repara en palabras do texto con grupos consonánticos formados por l ou r. 

• Completa axeitadamente unha serie de palabras con l ou r. 

• Lembra, a partir do texto, as regras de formación do plural de palabras rematadas en l. 

• Forma correctamente o plural dunha serie de palabras rematadas en l. 

• Clasifica os ditongos e hiatos de varias palabras extraídas do texto e divídeas en sílabas. 

• Completa unha serie de enunciados empregando o x ou o s. 

• Explica a diferenza de significado en pares de palabras con x / s, coa axuda do dicionario. 

• Introduce axeitadamente os dous puntos en enunciados. 

• Engade os puntos suspensivos precisos nun texto. 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

• Clasifica palabras do texto segundo teñan ditongo ou hiato. 

• Completa correctamente unha serie de palabras empregando as terminacións -cia / -za e -cio / -zo. 

• Completa correctamente unha serie de palabras empregando -c- ou -cc-. 

• Forma axeitadamente o femininino dunha serie de substantivos rematados en -ón. 

• Emprega axeitadamente como ou coma nunha serie de enunciados. 

• Corrixe, coa axuda dun cadro, unha serie de palabras con ortografía incorrecta en canto ao uso do h. 

• Puntúa axeitadamente un texto dado. 

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

cohesión textual. 

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 
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B3.6. Recoñecemento, uso e explicación das categorías 

grama ticais básicas (substantivo, adxectivo cualificativo, 

verbo, ad verbio, etc.) así como a diferenza entre palabras 

flexivas e non flexivas para a creación e comprensión de 

textos. 

• O substantivo. 

• Clasificación semántica dos substantivos. 

• O xénero: formación do feminino e substantivos 

invariables. 

• O número: formación do plural. 

• O adxectivo: o epíteto e o adxectivo especificativo. 

• Graos do adxectivo. 

• Reflexión lingüística: palabras derivadas. 

• Reflexión lingüistica: adxectivos rematados en -ente. 

• Os determinantes: determinantes e pronomes. Artigos, 

demostrativos, posesivos, numerais e indefinidos. 

• Contraccións dos determinantes coas preposicións. 

• O uso do artigo cos posesivos. 

• O pronome persoal. 

• Pronomes persoais tónicos: definición, formas e 

funcións. 

• Pronomes persoais átonos: definición, formas e funcións. 

• Casos en que o pronome vai antes do verbo. 

• Te e che. 

• Pronome átono de terceira persoa en función de CD. 

• Conxuncións comparativas ca e coma. 

• Contraccións  dos  pronomes  de  complemento  

directo  e complemento indirecto. 

• Reflexión lingüística: perífrases verbais. 

• Os verbos regulares. Diferenzas cos verbos irregulares. 

• As conxugacións. 

• Partes das formas verbais: raíz, vogal temática, 

desinencias. 

• O tempo verbal: presente, pasado (pretérito, 

copretérito e antepretérito) e futuro. O pospretérito. 

• O modo verbal. 

• Reflexión lingüística: prefixos de negación; a raíz 

«fobia». 

• Reflexión lingüística: adxectivos. Concordancia cos 

subs- tantivos. 

• O verbo: alternancias vocálicas. 

• Os verbos irregulares. 

• Verbos que se conxugan como pedir. 

• Verbos que se conxugan como seguir. 

• Verbos que se conxugan como durmir. 

• Formais infinitas. Flexión de xénero e número no 

participio. 

• Perífrases verbais. Reflexión lingüística: colocación dos 

pro- nomes átonos. 

• Reflexión lingüística: verbos con alternancia vocálica. 

• Reflexión lingüística: sufixos -ismo e -ista. 

• Palabras compostas. 

• Os adverbios. 

• As locucións adverbiais. 

• As preposicións. 

• Contraccións das preposicións con determinantes e 

prono- mes. 

• Os prefixos. Prefixos re-, eco- e bio-. 

• Reflexión lingüística: formación do plural das palabras 

re- matadas en l. 

• Reflexión lingüística: palabras compostas do ámbito 

dos deportes. 

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

utili- zar este coñecemento para distinguir erros e diferenciar as 

flexivas das non flexivas. 

• Identificar en textos as categorías gramaticais substantivo e adxectivo. 

• Recoñecer substantivos segundo a súa clasificación semántica. 

• Empregar correctamente as regras de formación do feminino e o 

plural en enunciados. 

• Coñecer o xénero de substantivos invariables e empregalos 

correctamen- te en oracións. 

• Distinguir entre adxectivos explicativos e especificativos e construír 

ora- cións con ambos os tipos. 

• Recoñecer os graos do adxectivo e realizalos correctamente. 

• Recoñecer palabras derivadas e empregar a derivación para crear 

novos termos. 

• Identificar adxectivos rematados en -ente e coñecer os seus 
antónimos. 

• Recoñecer e distinguir os determinantes nun texto. 

• Identificar nun texto as contraccións das preposicións cos artigos e 

reali- zalas correctamente na escrita. 

• Escribir axeitadamente os numerais cardinais e ordinais 

correspondentes a números dados. 

• Empregar os indefinidos adecuados en enunciados, aplicando as 

normas de concordancia co substantivo. 

• Identificar e clasificar os pronomes tónicos e átonos dun texto. 

• Substituír frases en oracións por pronomes átonos, distinguindo as 

fun- cións de complemento directo e indirecto. 

• Reescribir pares de oracións empregando correctamente 

conxuncións comparativas. 

• Empregar as formas pronominais axeitadas e no lugar correcto en 

enun- ciados. 

• Recoñecer o xénero das palabras rematadas en -axe. 

• Recoñecer o xénero dos substantivos invariables e empregar 

adecuada- mente o xénero dos artigos para completar enunciados. 

• Realizar correctamente as contraccións das preposicións cos artigos 

en enunciados. 

• Identificar en enunciados as perífrases verbais con significado de 

futuro, inicio dunha acción, acción rematada ou repetición. 

• Distinguir nun texto entre verbos regulares e irregulares. 

• Recoñecer a conxugación á que pertencen os verbos destacados nun 

tex- to. 

• Identificar a raíz e as desinencias de formas verbais dadas. 

• Distinguir os verbos nun texto, recoñecer o tempo verbal 

empregado, convertelo ao presente e explicar os cambios de 

significado. 

• Identificar a persoa, tempo e modo de formas verbais dadas. 

• Reflexionar, a partir do texto, sobre a formación de palabras 

derivadas. 

• Formar os contrarios dunha serie de palabras empregando prefixos 

de negación. 

• Coñecer o significado de palabras formadas sobre a raíz «fobia». 

• Localizar nun texto formas verbais con alternancias vocálicas. 

• Identificar adxectivos en enunciados procedentes do texto e 

comprobar a súa concordancia en xénero e número cos 

substantivos. 

• Conxugar en presente de indicativo verbos con alternancias vocálicas. 

• Identificar no texto verbos irregulares e sinalar a súa raíz. 

• Conxugar verbos irregulares tirados do texto en presente, pretérito e 

fu- turo de indicativo. 

• Identificar en viñetas perífrases verbais. 

• Substituír as perífrases verbais dun texto por unha forma verbal 

simple e observar as diferenzas de significado. 

• Relacionar unha serie de perífrases verbais cos seus significados. 

• Respectar as regras de colocación do pronome átono na escrita de 

enun- ciados. 

• Reparar, a partir do texto, na alternancia vocálica de verbos da 

terceira conxugación e escribir o presente de indicativo de tres 

verbos dados. 

• Reparar, a partir do texto, na derivación como proceso de 

formación de palabras mediante o recoñecemento dos sufixos -

ismo e -ista, escribir tres palabras derivadas con cada un deles e 

explicar o seu significado. 

• Recoñecer o procedemento de formación de palabras compostas a 

partir de termos do campo semántico estudado na unidade. 

• Explicar o significado de varias palabras compostas e constrastar as 

súas definicións empregando o dicionario. 

• Completar enunciados empregando adverbios destacados nun texto. 

• Agrupar adverbios en series. 

 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. 

• Identifica substantivos nun texto segundo a súa clasificación semántica. 

• Emprega correctamente as regras de formación do feminino e o plural na construción de enunciados. 

• Recoñece o xénero de substantivos invariables e emprégaos correctamente en oracións. 

• Identifica adxectivos nun texto. 

• Distingue entre adxectivos explicativos e especificativos e constrúe oracións con ambos os tipos. 

• Transforma correctamente o grao dos adxectivos extraídos dun texto. 

• Analiza a morfoloxía de palabras derivadas presentes no texto. 

• Crea palabras derivadas a partir dunha serie dada. 

• Recoñece na lectura adxectivos rematados en -ente, explica o seu significado e procura os seus antónimos. 

• Recoñece e distingue os diferentes tipos de determinantes nun texto. 

• Identifica nun texto as contraccións das preposicións cos artigos e realízaas correctamente para completar enunciados. 

• Escribe os numerais cardinais e ordinais correspondentes a números dados. 

• Emprega os indefinidos adecuados para completar enunciados, aplicando as normas de concordancia co substantivo. 

• Localiza e clasifica os pronomes tónicos e átonos dun texto. 

• Substitúe frases en oracións por pronomes átonos, distinguindo as funcións de complemento directo e indirecto. 

• Reescribe pares de oracións empregando correctamente conxuncións comparativas. 

• Emprega as formas pronominais axeitadas e no lugar correcto en enunciados. 

• Recoñece, a partir do texto, o xénero das palabras rematadas en -axe. 

• Completa unha serie de enunciados empregando adecuadamente o xénero dos artigos ante substantivos invariables. 

• Realiza correctamente as contraccións das preposicións cos artigos en enunciados. 

• Identifica en enunciados as perífrases verbais con significado de futuro, inicio dunha acción, acción rematada ou repetición. 

• Clasifica os verbos subliñados nun texto en irregulares e regulares. 

• Sinala a conxugación á que pertencen os verbos destacados nun texto. 

• Identifica a raíz e mais as desinencias de varias formas verbais dadas. 

• Localiza os verbos nun texto. 

• Recoñece o tempo verbal empregado nos verbos dun texto, convérteos ao presente e explica os cambios de significado 

producidos. 

• Indica o modo de formas verbais dadas. 

• Clasifica formas verbais dadas segundo a persoa, o tempo e o modo. 

• Reflexiona, a partir do texto, sobre a formación de palabras derivadas. 

• Forma os contrarios dunha serie de palabras empregando prefixos de negación. 

• Indica o significado de palabras formadas sobre a raíz «fobia». 

• Identifica adxectivos en enunciados procedentes do texto e comproba a súa concordancia en xénero e número cos 

substantivos. 

• Localiza nun texto formas verbais con alternancias vocálicas. 

• Conxuga en presente de indicativo verbos con alternancias vocálicas. 

• Identifica no texto verbos irregulares e sinala a súa raíz. 

• Conxuga verbos irregulares tirados do texto en presente, pretérito e futuro de indicativo. 

• Identifica en viñetas perífrases verbais. 

• Substitúe as perífrases verbais dun texto por unha forma verbal simple e sinala as diferenzas de significado. 

• Relaciona unha serie de perífrases verbais cos seus significados. 

• Coloca pronomes átonos no lugar adecuado nunha serie de enunciados. 

• Repara, a partir do texto, na alternacia vocálica dun verbo da terceira conxugación. 

• Conxuga o presente de indicativo de tres verbos con alternancia vocálica. 

• Repara, a partir do texto, en dúas palabras derivadas mediante os sufixos -ismo e -ista. 

• Escribe tres palabras derivadas con cada un dos sufixos e explica o seu significado. 

• Recoñece o procedemento de formación de palabras compostas a partir de termos do campo semántico estudado na unidade. 

• Explica o significado de varias palabras compostas e contrasta as súas definicións empregando o dicionario. 

• Completa enunciados empregando adverbios destacados nun texto. 

• Agrupa adverbios en series. 

• Agrupa locucións adverbiais segundo o seu significado. 

• Localiza as preposicións nun texto. 

• Identifica nun texto as contraccións de preposicións con determinantes. 

• Explica a diferenza de significado en pares de enunciados con distintas preposicións. 

• Repara en dous substantivos invariables presentes no texto. 

• Indica o xénero dos substantivos invariables dunha serie. 

• Identifica a función dos prefixos na formación de palabras e coñece o significado dos máis frecuentes no campo semántico 

tratado na unidade (re-, eco- e bio-). 

• Emprega os prefixos estudados para formar palabras a partir dunha serie de termos dada. 

• Repara, a partir do texto, no procedemento de formación de palabras mediante a composición. 

• Achega cinco palabras compostas pertencentes ao ámbito dos deportes e indica os lexemas que as forman. 
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 • Agrupar locucións adverbiais segundo o seu significado. 

• Localizar as preposicións nun texto. 

• Identificar nun texto as contraccións de preposicións con 

determinantes. 

• Explicar a diferenza de significado en pares de enunciados con 

distintas preposicións. 

• Reparar en dous substantivos invariables presentes no texto. 

• Coñecer o xénero dos substantivos invariables dunha serie. 

• Identificar a función dos prefixos na formación de palabras e 

coñecer o significado dos máis frecuentes no campo semántico 

tratado na unidade (re-, eco- e bio-). 

• Formar palabras mediante a prefixación, a partir dunha serie de 

termos dada. 

• Reparar no procedemento de formación de palabras mediante a 

compo- sición, achegar cinco palabras compostas pertencentes ao 

ámbito dos deportes e indicar os lexemas que as forman. 
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B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión dos mecanismos da 

cohe sión textual como a deíxe persoal. 

• A cohesión. 

• Mecanismos de cohesión textual: a anáfora ou 

repetición; a deíxe (deíxe de persoa, de espazo e de 

tempo) e a subs titución. 

B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre os mecanismos da cohesión 

textual como a deíxe persoal. 

• Recoñecer e distinguir mecanismos de cohesión textual en textos 
dados. 

• Diferenciar entre deícticos de persoa, espazo e tempo. 

• Aplicar mecanismos de substitución en enunciados para evitar 

repeti- cións. 

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

• Recoñece nun texto mecanismos de cohesión textual. 

• Distingue entre mecanismos de repetición, substitución e deíxe e identifícaos en textos dados. 

• Diferencia entre deícticos de persoa, espazo e tempo e identifícaos nun texto. 

• Aplica mecanismos de substitución en enunciados para evitar repeticións. 
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B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos conectores 

textuais máis comúns, en particular os temporais e 

explicativos. 

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. CC
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B3.9. Coñecemento das regras de concordancia e das 

funcións sintácticas principais no seo da oración para 

elaborar enuncia- dos cun estilo cohesionado e correcto. 

• A concordancia co substantivo. 

• A frase substantiva. 

• A frase nominal. 

• A concordancia co adxectivo. 

• A frase adxectiva. 

• A concordancia do verbo co suxeito. 

• A frase adverbial. 

• A frase preposicional. 

• O suxeito e o predicado. Unidades que desempeñan a 

fun- ción de suxeito. 

• A concordancia. 

• Unidades  que  desempeñan  a  función  de  predicado.  

Os complementos. 

• O complemento directo: verbos transitivos e 

intransitivos. Elementos que desempeñan a función de 

CD. 

• O complemento indirecto. Elementos que desempeñan 

esta función. 

• Contracción dos pronomes de complemento directo cos 

de complemento indirecto. 

• O complemento circunstancial: clasificación e 

elementos que desempeñan esta función. 

B3.9. Coñecer as regras de concordancia e das funcións sintácticas 

principais no seo da oración para elaborar enunciados cun estilo 

cohesionado e correcto. 

• Usar as regras de concordancia en frases nominais e adxectivas 

identifi- cando os seus compoñentes. 

• Identificar a concordancia entre suxeitos e verbos nun texto. 

• Identificar as frases preposicionais en enunciados e clasificar os seus 

ele- mentos en relatores e termos. 

• Recoñecer nun texto verbos en función de predicado. 

• Localizar no texto os suxeitos correspondentes aos predicados 

destacados nel. 

• Analizar, coa axuda dun cadro, as relacións sintácticas anteriores. 

• Sinalar o suxeito nas oracións dunha serie e identificar a unidade 

que desempeña esta función. 

• Sinalar o predicado nas oracións dunha serie. 

• Identificar razoadamente suxeitos elididos nun texto. 

• Identificar o predicado e os complementos nas oracións dunha serie, 

coa axuda dun cadro. 

• Identificar os complementos directos nun texto. 

• Recoñecer as unidades que desempeñan a función de complemento 

di- recto nun texto. 

• Substituír os complementos directos por pronomes en enunciados. 

• Substituír os complementos indirectos por pronomes en enunciados. 

• Identificar os complementos circunstanciais nunha serie de 

enunciados e indicar de que tipo son. 

• Recoñecer as unidades que desempeñan a función de complemento 

cir- cunstancial en enunciados. 

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

• Usa as regras de concordancia en frases nominais e adxectivas e recoñece os seus compoñentes. 

• Identifica as frases preposicionais en enunciados e clasifica os seus elementos en relatores e 

termos. LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da oración. 

• Identifica o suxeito correspondente a cada un dos verbos subliñados nun texto. 

• Recoñece nun texto verbos en función de predicado. 

• Localiza no texto os suxeitos correspondentes aos predicados destacados nel. 

• Analiza, coa axuda dun cadro, as relacións sintácticas anteriores. 

• Sinala o suxeito nas oracións dunha serie e di que unidade desempeña esta función. 

• Sinala o predicado nas oracións dunha serie. 

• Identifica razoadamente suxeitos elididos nun texto. 

• Identifica o predicado e os complementos nas oracións dunha serie, coa axuda dun cadro. 

• Identifica os complementos directos nun texto. 

• Recoñece as unidades que desempeñan a función de complemento directo nun texto. 

• Substitúe os complementos directos por pronomes en enunciados. 

• Substitúe os complementos indirectos por pronomes en enunciados. 

• Identifica os complementos circunstanciais nunha serie de enunciados e indica de que tipo son. 

• Recoñece as unidades que desempeñan a función de complemento circunstancial en enunciados. 
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B3.10. Recoñecemento das modalidades asertivas, 

interroga- tivas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación coa intención comunicativa do 

emisor. 

• O enunciado. 

• A intención comunicativa e os tipos de enunciado: 

enun- ciativo, interrogativo, exclamativo, dubitativo, 

desiderati- vo, exhortativo. 

B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

des- iderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención 

comunicativa do emisor. 

• Distinguir entre os diferentes tipos de enunciados, en relación coa 

inten- ción comunicativa do emisor. 

 LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación coa intención comunicativa do emisor. 

• Distingue entre enunciados enunciativos, interrogativos, exclamativos, dubitativos, desiderativos e exhortativos. 

• Relaciona unha serie de situacións comunicativas dadas con tipos de enunciados. 
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B3.11. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias 

necesarias de autoavaliación, aceptando o erro como parte 

do proceso. 

• Avaliacións das intervencións orais. 

B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de 

au- toavaliación e a aceptación do erro como parte do proceso de 

aprendizaxe. 

• Avaliar as intervencións orais do resto do grupo seguindo as pautas 

pro- postas na unidade e recoñecer o erro como parte do proceso 

de apren- dizaxe. 

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

• Avalía as intervencións orais do resto do grupo seguindo as pautas propostas na unidade. 

• Recoñece o erro como parte do proceso de aprendizaxe. 
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B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais 

mul- timedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

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

curriculares como outras presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos trans- versais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.12. 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 

docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos ou cul- turais. 

 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. 

CC

L 

CA

A 

CD 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  
IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2019-2020  

 

 
 

OBXECTIVOS BLOQUES DE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS 

 
 

 

 
 

 

 
b

 

e 

B3.13. Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha 

competencia comuni- cativa integrada. 

• Palabras de acentuación dubidosa. 

• Relacións de parentesco entre as linguas peninsulares. 

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 pro- dución de textos. 

• Evitar e recoñecer implicitamente interferencias gráfi e fónicas con 

ou- tras linguas próximas. 

• Valorar o alto grao de intercomprensión entre as linguas peninsulares. 

• Recoñecer nun fragmento dun texto literario tres linguas faladas no 

Esta- do e empregar os seus coñecementos para traducilo ao galego. 

• Completar un cadro ofrecendo a solución galega para termos 

expresados en varios idiomas peninsulares. 

• Deducir relacións de parentesco entre varias linguas peninsulares a 

través da comparación. 

 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. 

• Evita e recoñece implicitamente interferencias gráficas e fónicas con outras linguas próximas. 

• Valora o alto grao de intercomprensión entre as linguas peninsulares. 

• Recoñece nun fragmento dun texto literario tres linguas faladas no Estado e emprega os seus coñecementos para 

traducilo ao galego. 

• Completa un cadro ofrecendo a solución galega para termos expresados en varios idiomas peninsulares. 

• Deduce relacións de parentesco entre varias linguas peninsulares a través da comparación. 
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B4.1. Valoración das linguas como medios de relación 

interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. O 

plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 

humanidade. A lusofonía. 

• A diversidade lingüística no mundo. 

• Familias lingüísticas. A lusofonía. 

• Características comúns das linguas. 

• O individuo multilingüe ou políglota. 

• Europa plurilingüe. 

• Linguas minorizadas e linguas dominantes. 

• España: Estado plurilingüe. 

• As nosas linguas: linguas ambientais en Galicia. 

Situación de desigualdade social. 

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 cul- turas que a integran. 

• Valorar a diversidade lingüística no mundo e ampliar os seus 

coñecemen- tos sobre as linguas. 

• Comprender o concepto de familia lingüística e as relacións de 

parentes- co entre as linguas románicas. 

• Achegarse ao mundo lusófono e situar no mapa os territorios de 

lingua portuguesa. 

• Investigar a relación entre o número de linguas e Estados en Europa. 

• Analizar de forma guiada a situación sociolingüística das linguas de 

Euro- pa en relación cos procesos de colonización e conquista. 

• Distinguir entre linguas minorizadas e linguas dominantes. 

• Valorar as linguas como medios de relación e sinal de identidade dos 

po- bos. 

• Valorar a riqueza lingüística e cultural do Estado español. 

• Coñecer, valorar e empregar recursos dixitais para a escoita de 

música en galego. 

 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. 

• Valora a diversidade lingüística no mundo e amplía os seus coñecementos elaborando en grupo unha listaxe de idiomas. 

• Recoñece o concepto de familia lingüística. 

• Deduce mediante o razoamento lóxico as relacións de parentesco entre as linguas románicas. 

• Investiga a relación entre o número de linguas e o número de Estados en Europa. 

• Analiza de forma guiada a situación sociolingüística das linguas faladas en Europa en relación cos procesos de 

colonización e conquista. 

• Distingue entre linguas minorizadas e linguas dominantes. 

• Valora as linguas como medios de relación e sinal de identidade dos pobos. 

• Valora a riqueza lingüística e cultural do Estado 

español. LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en 

Galicia. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. 

• Achégase ao mundo lusófono e sitúa no mapa os tres países non europeos de lingua portuguesa. 

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) en lingua galega adaptados á súa 

idade. 

• Coñece, valora e emprega recursos dixitais para a escoita de música en galego. 
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B4.2. Análise da situación sociolingüística, a partir do 

contexto familiar do alumnado. 

• Biografía lingüística. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a 

partir do estudo dos contextos familiares do alumnado. 

• Elaborar, seguindo unhas pautas, a súa biografía lingüística. 

• Analizar a situación sociolingüística das dúas linguas cooficiais a 

partir das biografías lingüísticas dos membros do grupo. 

 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. 

• Elabora, seguindo unhas pautas, a súa biografía lingüística. 

• Analiza a situación sociolingüística das dúas linguas cooficiais a partir das biografías lingüísticas dos membros do 

grupo. LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. 
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B4.3. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao 

proceso de recuperación do galego, favorecendo o 

xurdimento de víncu- los positivos cara ao seu uso e 

consciencia da necesidade e das potencialidades de 

enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da 

lingua galega. 

• Normalización lingüística. 

• Recursos en Internet con música en galego. 

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a 

importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua 

galega. 

• Procurar información en Internet sobre medidas destinadas á 

promoción do idioma. 

• Reflexionar sobre medidas públicas destinadas á normalización 

lingüís- tica. 

• Realizar propostas para a súa contribución persoal á normalización 

do idioma. 

• Citar medidas de normalización lingüística realizadas polo seu 

Concello e mais polo Equipo de Dinamización Lingüística do 

centro. 

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

normalización da lingua galega. Procura información en Internet sobre medidas destinadas á promoción do idioma. 

• Reflexiona sobre medidas públicas destinadas á normalización lingüística. 

• Realiza propostas para a súa contribución persoal á normalización do idioma. 

• Cita medidas de normalización lingüística realizadas polo seu Concello e mais polo Equipo de Dinamización Lingüística do 

centro. 
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B4.4. Situación sociolingüística e legal das linguas de 

España. 

• Situación legal das linguas do Estado. 

• O Estatuto de Autonomía de Galicia. 

• Situación social das linguas do Estado. 

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

• Coñecer a situación legal e social das sete linguas faladas no Estado 

es- pañol. 

• Identificar no mapa as comunidades bilingües ou trilingües do Estado. 

• Reflexionar sobre o status oficial das linguas faladas no Estado. 

• Reparar no tratamento legal dos dous idiomas cooficiais no Estatuto 

de Autonomía de Galicia. 

• Reflexionar sobre a situación de desigualdade do galego en certos 

ám- bitos sociais. 

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

• Coñece a situación legal e social das sete linguas faladas no Estado español. 

• Identifica nun mapa as comunidades bilingües ou trilingües do Estado. 

• Reflexiona sobre o status oficial das linguas faladas no Estado. 

• Repara no tratamento legal dos dous idiomas cooficiais no Estatuto de Autonomía de Galicia. 

• Reflexiona sobre a situación de desigualdade do galego en certos ámbitos sociais. 
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B4.5. Prexuízos lingüísticos. 

• Análise de prexuízos sobre as linguas empregadas na 

mú sica. 

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

en re- lación a eles. 

• Analizar de forma guiada os prexuízos sobre as linguas asociados a 

diver- sos estilos de música. 

• Valorar o emprego do galego en diferentes estilos musicais e 

recoñecer como válidas todas as linguas para seren utilizadas en 

todos os ámbitos. 

 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. 

• Analiza de forma guiada os prexuízos sobre as linguas asociados a diversos estilos de música. 

• Valora o emprego do galego en diferentes estilos musicais e recoñece como válidas todas as linguas en todos os ámbitos. 
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B4.6. Recoñecemento e valoración dos principais 

fenómenos que caracterizan as variedades diatópicas do 

galego. 

• Variedades xeográficas: bloque occidental, bloque 

central e bloque oriental. 

• As variedades xeográficas e o estándar. 

• O galego máis alá da nosa Comunidade Autónoma. 

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

• Distinguir conceptualmente as variedades xeográficas do estándar e 

való- raas como símbolo de riqueza lingüística e cultural. 

• Recoñecer, coa axuda dun mapa, a variante dialectal propia da súa 
zona. 

• Asumir a variante dialectal propia como a variedade habitual no seu 

con- texto. 

• Coñecer e identificar os trazos dialectais principais dos tres bloques 

xeo- gráficos. 

• Clasificar enunciados dados segundo o bloque dialectal ao que 
pertencen. 

• Analizar unha transcrición e identificar nela os trazos propios do 

bloque dialectal do que provén. 

• Recoñecer e clasificar trazos dialectais a partir de textos orais e 

establecer comparacións co galego estándar. 

• Identificar os trazos característicos do galego zamorano nunha 

transcri- ción dun texto oral. 

• Indicar as equivalencias en galego estándar e mais na variante 

dialectal propia dos trazos característicos do galego zamorano 

identificados nu- nha transcrición. 

 LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultural. 

• Distingue conceptualmente as variedades xeográficas do estándar e valóraas 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. 

• Recoñece, coa axuda dun mapa, a variante dialectal propia da súa zona. 

• Asume a variante dialectal propia como a variedade habitual do seu contexto. 

LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións lingüísticas segundo o bloque 

dialectal ao que pertencen. 

• Coñece e identifica os trazos dialectais principais dos tres bloques xeográficos. 

• Clasifica enunciados dados segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 

• Analiza unha transcrición e identifica nela os trazos propios do bloque dialectal do que provén. 

• Recoñece e clasifica trazos dialectais a partir de textos orais e establece comparacións co galego estándar. 

• Identificar os trazos característicos do galego zamorano nunha transcrición dun texto oral. 

• Indicar as equivalencias en galego estándar e mais na variante dialectal propia dos trazos propios do galego zamorano. 
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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, posta en común e observación de obras 
literarias. 

 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 

desen- volver o criterio lector; expor unha opinión persoal 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. 

• Ler, compartir e observar na aula obras literarias do seu interese. 

• Ler comprensivamente unha banda deseñada. 

• Apreciar o valor estético da obra de xeito guiado. 

• Relacionar o sentido da obra coa propia experiencia. 

 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. 

• Le, comparte e observa na aula obras literarias do seu interese. 

• Le comprensivamente unha banda deseñada. 

• Aprecia o valor estético da obra de xeito guiado. 

• Relaciona o sentido da obra coa propia experiencia. 
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B5.2. Comparación de textos literarios e non literarios e 

dife renciación de textos dos tres grandes xéneros a partir 

dos seus trazos característicos máis xerais. 

• O texto: definición. 

• Textos literarios e non literarios: características. 

• Xéneros literarios (narrativo, dramático e lírico). 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos 

tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

• Distinguir entre textos literarios e non literarios. 

• Recoñecer as características xerais do texto literario. 

• Diferenciar textos dos tres grandes xéneros literarios. 

 LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e similitudes. 

• Reflexiona sobre as semellanzas e diferenzas entre a literatura e outras manifestacións artísticas. 

• Recoñece razoadamente o carácter literario do texto lido no primeiro apartado da unidade. 

LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis 

xerais. 

• Compara textos dos tres xéneros literarios e explica as características que os distinguen. 
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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. 

.. 

• Desenvolvemento do criterio lector 

• Lectura expresiva de dous poemas de elaboración 

propia e recitado dun poema do seu coñecemento. 

• A poesía: trazos característicos do texto poético. 

• A polisemia e a connotación. 

• O ritmo e a rima: rima consonante e asonante; versos 

libres. 

• A anáfora. 

 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións de poemas 

recitados ou cantados, sinalar a temática ou temáticas abordadas e 

describir os valores estilísticos dos textos. 

• Ler en voz alta dous poemas atendendo ao seu ritmo e musicalidade. 

• Reflexionar sobre as pautas de recitado dos poemas, en relación coa 

súa forma e contido. 

• Informarse sobre a traxectoria do autor dos textos. 

• Desenvolver o seu criterio lector. 

• Interpretar un caligrama. 

• Explicar a idea transmitida nos versos dun poema. 

• Explicar a idea xeral dun poema. 

• Comparar, de forma guiada, o deseño gráfico de dous poemas e 

emitir unha valoración. 

• Ler expresivamente en voz alta dous poemas de elaboración propia 

e un do seu coñecemento. 

• Ler comprensivamente poemas e explicar o seu contido. 

• Sinalar en dous poemas os versos que evidencian a 

subxectividade da voz poética. 

• Identificar o emprego dos versos libres nun poema. 

• Explicar as características do texto poético a partir dos dous poemas 

lidos no comezo da unidade. 

• Identificar anáforas en varios textos poéticos. 

 

 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. 

• Le en voz alta dous poemas atendendo ao seu ritmo e musicalidade. 

• Reflexiona sobre as pautas de recitado dos poemas, en relación coa súa forma e contido. 

• Infórmase sobre a traxectoria do autor dos poemas lidos. 

• Desenvolve o seu criterio lector. 

• Explica a idea transmitida nos versos dun poema. 

• Explica a idea xeral dun poema. 

• Compara, de forma guiada, o deseño gráfico de dous poemas e emite unha valoración. 

• Le expresivamente en voz alta dous poemas de elaboración propia e un do seu coñecemento. 

• Le comprensivamente dous poemas e explica o seu contido. 

• Sinala en dous poemas os versos que evidencian a subxectividade da voz poética. 

• Distingue entre rima asonante e consoante e identifica esta última nun poema de Rosalía de Castro. 

• Explica as características do texto poético a partir dos dous poemas lidos no comezo da unidade. 

• Identifica anáforas en varios textos poéticos 
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B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos 

breves e recoñecemento da funcionalidade dos elementos 

formais básicos. 

• Desenvolvemento do criterio lector. 

• O texto narrativo. Elementos do texto narrativo: 

perso- naxes, espazo, tempo, voz narradora e punto de 

vista.. 

• Desenvolvemento do criterio lector. 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 

recoñecer a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

• Informarse sobre a traxectoria do autor ou autora do texto. 

• Desenvolver progresivamente o seu criterio lector. 

• Distinguir o punto de vista en textos narrativos sinalando as marcas 

de primeira ou terceira persoa. 

• Ler comprensivamente un texto narrativo. 

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

básicos. 

• Infórmase sobre a traxectoria do autor ou autora do texto. 

• Desenvolve progresivamente o seu criterio lector. 

• Distingue en textos narrativos as marcas de primeira ou terceira persoa da voz narradora. 

• Le comprensivamente un texto narrativo. 
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B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de 

pezas teatrais e apreciación dos seus compoñentes e 

procedementos máis relevantes. 

• Información sobre a autora do texto. 

• Desenvolvemento do criterio lector. 

• O texto teatral: trazos característicos. 

• As anotacións (referidas á escena, os personaxes e o 

movemento). 

• O drama, a traxedia e a comedia. 

B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e 

apreciar os seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

• Realizar unha lectura dramatizada dun texto teatral, prestando 

atención á entoación e á pronuncia. 

• Informarse sobre a traxectoria da autora do texto. 

• Desenvolver o seu criterio lector. 

• Mostrar a interpretación do texto respondendo preguntas. 

• Caracterizar, mediante a escolla de adxectivos dados, os personaxes 

que interveñen no texto. 

• Reflexionar sobre os trazos propios do xénero dramático a partir da 

lec- tura. 

• Comparar, a partir do texto, os trazos propios do xénero dramático 

cos do xénero narrativo. 

• Indicar os elementos descritivos presentes nunha anotación teatral. 

• Analizar, de forma pautada, un texto teatral atendendo aos seus 

trazos definitorios, así como ás anotacións, os personaxes e o tema 

do diálogo. 

• Realizar un resumo dun texto teatral. 

• Representar unha obra teatral de elaboración propia. 

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

• Realiza unha lectura dramatizada dun texto teatral, prestando atención á entoación e á pronuncia. 

• Infórmase sobre a traxectoria da autora do texto. 

• Desenvolve o seu criterio lector. 

• Responde correctamente preguntas sobre o contido do texto. 

• Caracteriza, mediante a escolla de adxectivos dados, os personaxes que interveñen no texto. 

• Reflexiona sobre os trazos propios do xénero dramático a partir da lectura. 

• Compara, a partir do texto, os trazos propios do xénero dramático cos do xénero narrativo. 

• Indica os elementos descritivos presentes nunha anotación teatral. 

• Analiza, de forma pautada, un texto teatral atendendo aos seus trazos definitorios, así como ás anotacións, os personaxes e o 

tema do diálogo. 

• Realiza un resumo dun texto teatral. 

• Representa na clase unha obra teatral de elaboración propia. 
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B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, 

ser- víndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos 

recursos retóricos traballados na aula. 

• Expresión escrita: creación guiada dun cómic. 

• Expresión escrita: creación dun relato desde varios 

puntos de vista. 

• Expresión escrita: elaboración dun título para un poema. 

• Expresión escrita: creación dun caligrama. 

• Expresión escrita: creación dun poema de amor. 

• Expresión escrita: creación de dúás estrofas para a 

canción dada. 

• Expresión escrita: descrición dos personaxes do texto 

dramático lido. 

• Expresión escrita: creación dun final alternativo. 

• Expresión escrita: creación dun texto teatral. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 

coñecemen- tos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados 

na aula. 

• Construír, seguindo unhas pautas, unha banda deseñada de temática 

li- bre. 

• Escribir un relato desde diferentes puntos de vista a partir duns 

elemen- tos dados. 

• Escribir un título para un dos poemas lidos. 

• Escribir un poema sobre un animal que fala, empregando un 

caligrama. 

• Escribir un poema de amor sen verbos. 

• Escribir dúas novas estrofas para a canción de Sés, mantendo a 

mesma estrutura, rima e ritmo. 

• Realizar por escrito unha descrición física dos personaxes do texto 

lido, indicando detalles de vestiario. 

• Escribir, seguindo unhas pautas, un final alternativo para o texto, 

con catro intervencións por personaxe. 

• Elaborar un texto teatral en grupo, aplicando os coñecementos 

adqui- ridos. 

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

retóricos traballados na aula. 

• Constrúe unha banda deseñada de temática libre seguindo unhas pautas. 

• A partir duns elementos dados (personaxes, espazo, tempo e feitos), escribe un relato desde diferentes puntos de vista. 

• Escribe un título para un dos poemas lidos. 

• Escribe un poema sobre un animal que fala, empregando un caligrama. 

• Escribe un poema de amor carente de verbos. 

• Escribe dúas novas estrofas para a canción de Sés, mantendo a mesma estrutura, rima e ritmo. 

• Realiza por escrito unha descrición física dos personaxes do texto lido, indicando detalles de vestiario. 

• Escribe, seguindo unhas pautas, un final alternativo para o texto, con catro intervencións por personaxe. 

• Elabora en grupo un texto teatral aplicando os coñecementos adquiridos. 
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B5.7. Descrición e caracterización dos trazos definitorios 

básicos do cómic e a canción como linguaxes artísticas. 

• A banda deseñada. 

• As imaxes das bandas deseñadas. O encadre e os tipos 

de plano. 

• As palabras das bandas deseñadas. Os globos. 

• O ruído e o movemento. As onomatopeas e os signos 

ci- néticos. 

• A canción. 

 

B5.7. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos do cómic e a 

can- ción como linguaxes artísticas. 

• Caracterizar o cómic como medio narrativo e coñecer os seus trazos 

de- finitorios. 

• Localizar no cómic elipses narrativas. 

• Distinguir diferentes tipos de plano e relacionalos coa intención 

comuni- cativa de forma guiada. 

• Distinguir diferentes tipos de globo na banda deseñada e 

interpretar o seu significado. 

• Reparar nos signos cinéticos máis relevantes. 

• Recoñecer distintas onomatopeas e realizar un glosario destas. 

• Describir os trazos definitorios da canción. 

• Determinar o tema dunha canción de forma xustificada. 

• Sinalar o número de estrofas e versos que compoñen a canción. 

• Identificar na canción o tipo de rima empregado. 

 LGLB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe artística. 

• Caracteriza o cómic como medio narrativo e coñece os seus trazos 

definitorios. LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais 

trazos definitorios. 

• Localiza no cómic elipses narrativas. 

• Sinala no cómic diferentes tipos de plano e reflexiona de xeito guiado sobre o seu emprego en relación coa intención 

comunicativa. 

• Sinala na banda deseñada diferentes tipos de globos. 

• Interpreta o significado de distintos tipos de globos. 

• Repara en signos cinéticos destacados na lectura. 

• Procura onomatopeas en diferentes cómics e realiza un glosario. 

LGLB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe artística. 

• Describe os trazos definitorios da canción. 

LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos definitorios. 

• Determina o tema dunha canción de forma xustificada. 

• Sinala o número de estrofas e versos que compoñen a canción. 

• Identifica na canción o tipo de rima empregado. 

CCL 

CCE

C 

 

 
e 

h 

l 

B5.8. Familiarización, seguindo unhas pautas 

orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que 

ofrecen as bibliotecas, in- cluídas as virtuais, para a procura 

de información básica e a re- solución de dúbidas de 

traballo. 

 

B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego 

dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, 

para a pro- cura de información básica e a resolución de dúbidas de 

traballo. 

• Coñecer a plataforma pública galega de libros electrónicos e 

familiarizar- se coas súas normas de uso mediante a lectura 

comprensiva. 

 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. 

• Coñece a plataforma pública galega de libros electrónicos e familiarízase coas súas normas de uso mediante a lectura 
comprensiva. 

CCL 

CCE

C 
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6. SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 
 
O libro de texto co que traballaremos é Lingua Galega e Literatura de 1º de ESO, de Baía Edicións. Este consta de doce unidades e cada unha delas presenta oito bloques de contido: 1) Lectura, 2) Expresión oral, 3) Lingua e texto, 4) 
Léxico, 5) Gramática, 6) Ortografía, 7) Lingua e sociedade e 8) Técnicas de traballo –unidades impares– ou Lingua e sociedade –unidades pares–.  
  
6.1. Proposta de temporalización das unidades 
 
Dado que o manual aparece dividido en doce unidades, a temporalización ideal pasa por impartir catro unidades por trimestre. Con todo, a práctica docente acostuma ter que se enfrontar cun primeiro trimestre máis amplo e máis 
homoxéneo (arredor de catorce semanas), fronte a un segundo e terceiro trimestres que oscilan entre as dez e as doce semanas en función dos períodos vacacionais. Por mor disto, óptase por presentar un modelo de periodización 
flexíbel que calcula un período medio de tres semanas por unidade para que o tempo sexa o necesario para impartir contidos, para realizar secuencias de aprendizaxe, para revisar e ampliar conceptos e, finalmente, para realizar 
avaliacións. 
 
 
 

 
 
 Bloques 

 
 
Unidades 

Lectura 
Expresión 

escrita 
Léxico Gramática Expresión oral Ortografía Literatura 

Técnicas de traballo / 
Lingua e sociedade 

” 

2.º 
trimestre 

Unidade 5 
(semanas 
13-15) 

O caderno de Ánxela Guía de viaxe Tempo 
cronolóxico 

Pronome (I): pronome persoal tónico Cando foi? Acentuación (III): acentuación diacrítica Xénero lírico (I): 
métrica 

Resumo 

Unidade 6 
(semanas 
16-18) 

“O primeiro e-reader 
naceu en Ferrol” 

Microrrelato Tempo 
atmosférico 

Pronome (II): pronome persoal átono; artigo Que tempo vai? Puntuación (I): punto, vírgula e punto e vírgula Xénero lírico (II): 
rima e estrofa 

Linguas da Península 
Ibérica 

Unidade 7 
(semanas 
19-21) 

“Cincenta” e “Leaving 
New York never easy” 

Noticia Medios de 
transporte 

Pronome (III): demostrativo, posesivo, identificador, 
cuantificador, numeral, relativo, interrogativo e 
exclamativo 

Como imos? Puntuación (II): dous puntos, puntos 
suspensivos e sinais de interrogación e de 
exclamación 

Xénero lírico (III): 
poema 

Esquema 

Unidade 8 
(semanas 
22-24) 

A sensación de Camelot Folleto 
publicitario 

Alimentación (I) Verbo Estás 
informado/a? 

Puntuación (III): trazo curto, medio e longo, 
parénteses e aspas 

Xénero narrativo (I): 
voz narrativa 

Lingua galega  

 
 Bloques 

 
 
Unidades 

Lectura 
Expresión 

escrita 
Léxico Gramática Expresión oral Ortografía Literatura 

Técnicas de traballo / Lingua e 
sociedade 

” 

3.º 
trimestre 

Unidade 9 
(semanas 25-

“Contos para nenos que dormen deseguida” Cuestionario Alimentación (II) Conxugación verbal Que facemos de 
comer? 

Uso de b e v Xénero narrativo (II): acción, 
personaxes, espazo e tempo 

Traballo académico 

      Bloques 

 
 
Unidades 

Lectura 
Expresión 
escrita 

Léxico Gramática 
Expresión 
oral 

Ortografía Literatura 
Técnicas de traballo / Lingua 
e sociedade 

 

1.º 
trimestre 

Unidade 1 
(semanas 1-
3) 

Bandeiras negras Biografía Corpo 
humano 

Comunicación. A lingua e a súa organización Quen es? Alfabeto: letras e dígrafos Literatura e linguaxe 
literaria 

Definición e busca no 
dicionario 

Unidade 2 
(semanas 4-
6) 

“Practicas a ecoloxía doméstica?” Diario Parentesco Palabra e categorías gramaticais. Concordancia. 
Funcións sintácticas na cláusula. 

Onde estás? Sílaba. Ditongo, tritongo e hiato Recursos estilísticos 
(I) 

Linguas do mundo 

Unidade 3 
(semanas 7-
9) 

“Un vampiro moi atrevido” e “Historia 
dunha noite de medo” 

Carta Casa Substantivo Que fas? Acentuación (I): regras xerais Recursos estilísticos 
(II) 

Subliñado 

Unidade 4 
(semanas 10-
12) 

“Os problemas de dona Gramática” Palíndromo Escola Adxectivo Imos á 
escola? 

Acentuación (II) ditongos, tritongos 
e hiatos; diérese 

Xéneros literarios Linguas de Europa 
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27) 

Unidade 10 
(semanas 28-
30) 

“Lingua de signos: as palabras nas mans e no 
rostro” 

Crítica Animais Adverbio, preposición e 
conxunción 

Gústanche os 
animais? 

Uso de h 
Uso de x e s 

Xénero dramático (I): texto teatral Preconceptos lingüísticos 

Unidade 11 
(semanas 31-
33) 

“Bando” e “Esta miña urbe ten moitos 
defectos” 

Haiku Árbores e plantas Texto e propiedades 
textuais 

Paseamos? Grupos 
consonánticos 

Xénero dramático (II): representación 
teatral 

Exposición oral 

Unidade 12 
(semanas 34-
36) 

“De como Valentino Rufino e Âkil Pillabán dan 
conta das súas historias” 

Horóscopo paisaxe rural e paisaxe 
urbana 

Texto descritivo e texto 
narrativo 

Prefires campo ou 
cidade? 

Xuntos ou 
separados? 

Banda deseñada Normalización na contorna 

 
 

 
 
O currícululo divide os contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cinco bloques. A continuación preséntase o tratamento que se lles dá no manual co que traballaremos, que pensamos que proporciona as 
ferramentas que permitan desenvolver unha praxe pedagóxica baseada na mestura dos bloques curriculares, que poden ser abordados desde calquera das subdisciplinas que compoñen a materia. 
 
 
 1. Comunicación oral. 

Escoitar e falar 
2. Comunicación escrita. 

Ler e escribir 
3. Funcionamento da 

lingua 
4. Lingua e sociedade 5. Educación literaria 

Unidade 1 Expresión oral. Quen es? 
B1.2. / B1.3. / B1.6. / B1.7. / 
B1.9. / B1.10. 
Gramática. Comunicación. A 
lingua e a súa organización. 
B1.3. 
Ortografía. Alfabeto: letras e 
dígrafos. 
B1.6.  
 

Lectura: Bandeiras negras. 
B2.1. / B2.6. / B2.7. 
Expresión escrita. 
Biografía. 
B2.1. / B2.3. / B2.8. / 
B2.12. / B2.13. 
Gramática. Comunicación. 
A lingua e a súa 
organización. 
B2.1. 
Ortografía. Alfabeto: letras 
e dígrafos.  
B2.7. / B2.8. 
Literatura. Literatura e 
linguaxe literaria. 
B2.8. / B2.12. 
Técnicas de traballo. 
Definición e busca no 
dicionario. 
B2.4. 
Reforzo de competencias. 
B2.1. / B2.2. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 
 

Léxico. Corpo humano. 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. 
Comunicación. A lingua e 
a súa organización. 
B3.6. / B3.10. /B3.13. 
Ortografía. Alfabeto: 
letras e dígrafos.  
B3.2. / B3.4.  
Literatura. Literatura e 
linguaxe literaria. 
B3.13. 
Técnicas de traballo. 
Definición e busca no 
dicionario. 
B3.3. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 
 

 Lectura: Bandeiras 
negras. 
B5.1. /B5.4. 
Expresión escrita. 
Biografía. 
B5.2. / B5.4. / 
Literatura. Literatura e 
linguaxe literaria. 
B5.2. / B5.6. 
 
 

Unidade 2 Expresión oral. Onde estás? 
B1.2. / B1. 3. / B1.6. / B1.7. / 
B1.8. / B1.9. / B1.10. 

Lectura: “Practicas a 
ecoloxía doméstica?”. 
B2.1. / B2.2. / B2.3. / B2.6. 
/ B2.7. / B2.11. / B2.12. 
Expresión escrita. Diario. 
B2.8. / B2.11. / B2.12. 
Gramática. Palabra e 
categorías gramaticais. 
Concordancia. Funcións 
sintácticas na cláusula. 
B2.8. 

Léxico. Parentesco. 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Palabra e 
categorías gramaticais. 
Concordancia. Funcións 
sintácticas na cláusula. 
B3.4. / B3.6. / B3.9.  
Expresión oral. Onde 
estás? 
B3.1. 
Ortografía. Sílaba. 

Lingua e sociedade. 
Linguas do mundo. 
B4.1. / B4. 2. / B4.5.  

Lectura: “Practicas a 
ecoloxía doméstica?”. 
B5.6 
Expresión escrita. Diario. 
B5.1. / B5.6. 
Literatura. Recursos 
estilísticos (I). 
B5.1. / B5.3. / B5.6. 
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Literatura. Recursos 
estilísticos (I). 
B2.12. 
Reforzo de competencias. 
B2.1. / B2.2. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 

Ditongo, tritongo e 
hiato. 
B3.2. / B3.4. 
Literatura. Recursos 
estilísticos (I). 
B3.5. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

Unidade 3 Expresión oral. Que fas? 
B1.2. /B1.3. / B1.6. / B1.7. / 
B1.9. / B1.10.  

Lectura: “Un vampiro moi 
atrevido” e “Historia 
dunha noite de medo”. 
B2.1. / B2.7. /B2.12. 
Expresión escrita. Carta. 
B2.1 / B2.2. / B2.8. / B2.9. 
/ B2. 13. 
Literatura. Recursos 
estilísticos (II). 
B2.1. /B2.12. 
Técnicas de traballo. 
Subliñado. 
B2.1. / B2.8. 
Reforzo de competencias. 
B2.1. /B2.4. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 

Expresión escrita. Carta. 
B3.1. / B3.9. 
Léxico. Casa. 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Substantivo. 
B3.4. / B3.6. / B3.13.  
Ortografía. Acentuación 
(I): regras xerais. 
B3.2. / B3.4. / B3.13. 
Literatura. Recursos 
estilísticos (II). 
B3.9. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

 Lectura: “Un vampiro 
moi atrevido” e “Historia 
dunha noite de medo”. 
B5.1. / B5.3. /B5.6. 
Literatura. Recursos 
estilísticos (II). 
B5.1. / B5.3. / B5.4. / 
B5.6. 

Unidade 4 Expresión oral. Imos á escola? 
B1.2. / B1. 3. / B1.6. / B1.7. / 
B1.8. / B1.9. / B1.10. 

Lectura: “Os problemas de 
dona Gramática”. 
B2.1. / B2.7. / B2.12. 
Expresión escrita. 
Palíndromo. 
B2.1. / B2.5. / B2.7. / 
B2.12. / B2.13. 
Literatura. Xéneros 
literarios. 
B2.1. / B2.8. / B2.12. 
Reforzo de competencias. 
B2.1. / B2.3. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 

Léxico. Escola 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Adxectivo. 
B3.4. / B3.6. / B3.13.  
Ortografía. Acentuación 
(II): ditongos, tritongos e 
hiatos; diérese. 
B3.2. / B3.4. / B3.13. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

Lingua e sociedade. Mapa 
lingüístico europeo. 
B4.1. / B4.2.  
Reforzo de competencias. 
B4.1. /B4.6. 

Lectura: “Os problemas 
de dona Gramática”. 
B5.1. / B5.5. /B5.6.   
Expresión escrita. 
Palíndromo. 
B5.1. / B5.3. / B5.6. 
Literatura. Xéneros 
literarios. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / 
B5.4. /B5.5. / B5.6. 

Unidade 5 Expresión oral. Cando foi? 
B1.2. / B1. 3. / B1.6. / B1.7. / 
B1.8. / B1.9. / B1.10. 

Lectura: “O caderno de 
Ánxela”. 
B2.1. / B2.7. / B2.12. 
Expresión escrita. Guía de 
viaxe. 
B2.1. / B2.2. / B2.8. / B2.9. 
/  B2.13. 
Técnicas de traballo. 
Resumo. 
B2.1. / B2.2. /B2.8. / 
B2.11. 
Reforzo de competencias. 

Léxico. Tempo 
cronolóxico. 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Pronome (I): 
pronome persoal tónico. 
B3.4. / B3.6. / B3.13.  
Ortografía. Acentuación 
(III): acentuación 
diacrítica. 
B3.2. / B3.4. / B3.13. 
Reforzo de 
competencias. 

 Lectura: “O caderno de 
Ánxela”. 
B5.1. / B5.4. /B5.6.   
Literatura. Xénero lírico 
(I): métrica. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / 
B5.6. / B5.7. 
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B2.1. / B2.4. / B2.8. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 

B3.3. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

Unidade 6 Expresión oral. Que tempo 
vai? 
B1.1. / B1.2. / B1.3. / B1.6. / 
B1.7. /B1.8. / B1.9. / B1.10. 

Lectura: “O primeiro e-
reader naceu en Ferrol”. 
B2.1. / B2.3. / B2.6. / B2.7. 
/ B2.8. / B2.9. / B2.12. 
Expresión escrita. 
Microrrelato. 
B2.1. / B2.8. / B2.12. / 
B2.13. 
Reforzo de competencias. 
B2.1. / B2.3. /B2.8. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 

Lectura: “O primeiro e-
reader naceu en Ferrol”. 
B3.1. / B3.12. 
Léxico. Tempo 
atmosférico. 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Pronome (II): 
pronome persoal átono; 
artigo. 
B3.4. / B3.6. / B3.13.  
Ortografía. Puntuación 
(I): punto, vírgula e 
punto e vírgula. 
B3.4. / B3.5. / B3.13. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

Lingua e sociedade. 
Linguas da Península 
Ibérica. 
B4.1. / B4.2. / B4.3. / B4.6. 

Expresión escrita. 
Microrrelato. 
B5.1. / B5.4. / B5.6. 
Literatura. Xénero lírico 
(II): rima e estrofa. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / 
B5.6. 

Unidade 7 Lectura: “Cincenta” e 
“Leaving  New York never 
easy”. 
B1.9. 
Expresión oral. Como imos? 
B1.2. / B1.3. / B1.5. / B1.6. / 
B1.7. / B1.8. / B1.9. /B1.10.  

Lectura: “Cincenta” e 
“Leaving  New York never 
easy”. 
B2.1. / B2.6. / B2.7. / 
B2.12. 
Expresión escrita. Noticia. 
B2.1. / B2.3. / B2.8. / 
B2.10. / B2.13. 
Técnicas de traballo. 
Esquema. 
B2.1. / B2.4. /B2.8. / 
B2.11. 
Reforzo de competencias. 
B2.1. / B2.2. / B2.8. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 

Léxico. Medios de 
transporte. 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Pronome (III): 
demostrativo, posesivo, 
identificador, 
cuantificador, numeral, 
relativo, interrogativo e 
exclamativo. 
B3.4. / B3.6. / B3.13.  
Ortografía. Puntuación 
(II): dous puntos, puntos 
suspensivos e sinais de 
interrogación e de 
exclamación. 
B3.4. / B3.5. / B.10. / 
B3.13. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

 Lectura: “Cincenta” e 
“Leaving  New York never 
easy”. 
B5.1. / B5.3. / B5.6. 
Literatura. Xénero lírico 
(III): o poema. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / 
B5.6. 

Unidade 8 Expresión oral. Estás 
informado/a? 
B1.1. / B1.2. / B1.3. /B1.4. / 
B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / 
B1.9. / B1.10. 

Lectura: A sensación de 
Camelot. 
B2.1. / B2.7.  
Expresión escrita. Folleto 
publicitario. 
B2.2. / B2.8. / B2.9. / 
B2.12. / B2.13. 
Reforzo de competencias. 
B2.1. / B2.3. / B2.8. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 

Léxico. Alimentación (I). 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Verbo. 
B3.4. / B3.6. / B3.9. / 
B3.13. 
Ortografía. Puntuación 
(III): trazo curto, medio e 
longo, parénteses e 
aspas. 
B3.4. / B3.5.  / B3.13. 
Autoavaliación de 

Lingua e sociedade. Lingua 
galega. 
B4.1. / B4.2. 

Lectura: A sensación de 
Camelot. 
B5.1. / B5.5. / B5.6.  
Literatura. Xénero 
narrativo (I): voz 
narrativa. 
B5.2. / B5.8. / B5.6. 
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de destrezas. 
B2.14. 

contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

Unidade 9 Expresión oral. Que facemos 
de comer? 
B1.1. / B1.2. / B1.3. / B1.4. / 
B1.6. / B1.7. / B1.8. / B1.9. / 
B1.10. 

Lectura: “Contos para 
nenos que dormen 
deseguida”. 
B2.1. / B2.6. / B2.7./ 
B2.11. /B2.12. 
Expresión escrita. 
Cuestionario. 
B2.1. / B2.2. / B2.9. / 
B2.13. 
Técnicas de traballo. 
Traballo académico. 
B2.1. / B2.4. / B2.5. / B2.8. 
/ B2.11. / B2.13. / B2.14. 
Reforzo de competencias. 
B2.1. / B2.4. / B2.8. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 

Léxico. Alimentación (II). 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Conxugación 
verbal. 
B3.4. / B3.6. / B3.9. / 
B3.13. 
Ortografía. Uso de b e v. 
B3.4. / B3.13. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

 Lectura: “Contos para 
nenos que dormen 
deseguida”. 
B5.1. / B5.4. / B5.6. 
Literatura. Xénero 
narrativo (II): acción, 
personaxes, espazo e 
tempo. 
B5.2. / B5.4. / B5.6.  

Unidade 10 Expresión oral. Gústanche os 
animais? 
B1.2. / B1.3. / B1.6. / B1.7. / 
B1.8. / B1.9. / B1.10.  

Lectura: “Lingua de signos: 
as palabras nas mans e no 
rostro”. 
B2.1. / B2.3. / B2.6. / B2.7. 
Expresión escrita. Crítica. 
B2.1. / B2.3. / B2.5. / B2.6. 
/ B2.8. / B2.10. / B2.13. 
Reforzo de competencias. 
B2.1. / B2.2. / B2.8. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 

Léxico. Animais. 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Adverbio, 
preposición e 
conxunción. 
B3.4. / B3.6.  
Ortografía. Uso de h. Uso 
de x e s. 
B3.2. / B3.4. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

Lingua e sociedade. 
Preconceptos lingüísticos. 
B4.1. / B4.2. / B4.5. / B4.7. 

Literatura. Xénero 
dramático (I): texto 
teatral. 
B5.2. / B5.5. / B5.6. 

Unidade 11 Lectura: “Bando”  e “Esta 
miña urbe ten moitos 
defectos”. 
B1.10. 
Expresión oral. Paseamos? 
B1.2. / B1.3. / B1.6. / B1.7. / 
B1.8. / B1.9. / B1.11. 
Técnicas de traballo. 
Exposición oral. 
B1.9. / B1.10. 

Lectura: “Bando”  e “Esta 
miña urbe ten moitos 
defectos”. 
B2.1. / B2.7.  
Expresión escrita. Haiku. 
B2.1. / B2.13. 
Reforzo de competencias. 
B2.1. / B2.8. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 

Léxico. Árbores e 
plantas. 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Texto e 
propiedades textuais. 
B3.5. / B3.7. / B3.8. / 
B3.13. 
Ortografía. Grupos 
consonánticos. 
B3.2. / B3.4. / B3.13. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

 Lectura: “Bando”  e “Esta 
miña urbe ten moitos 
defectos”. 
B5.1. / B5.3. / B5.6. 
Expresión escrita. Haiku. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / 
B5.6. 
Literatura. Xénero 
dramático (II): 
representación teatral. 
B5.2. / B5.5. / B5.6. /  

Unidade 12 Expresión oral. Prefires 
campo ou cidade? 
B1.2. / B1.3. / B1.6. / B1.7. / 
B1.8. / B1.9. / B1.10. 
Proxecto 1”O legado 
antroponímico 

Lectura: “De cómo 
Valentino Rufini e Âkil 
Pillabán dan conta das 
súas historias”. 
B2.1. / B2.7. / B2.12. 
Expresión escrita. 

Léxico. Paisaxe rural e 
paisaxe urbana. 
B3.1. / B3.3. 
Gramática. Texto 
descritivo e texto 
narrativo. 

Lingua e sociedade. 
Normalización na 
contorna. 
B4.1. / B4.4. / B4.5. 

Lectura: “De cómo 
Valentino Rufini e Âkil 
Pillabán dan conta das 
súas historias”. 
B5.1. / B5.2. / B5.5. / 
B5.6.  
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Horóscopo. 
B2.2. / B2.5. / B2.6. / B2.8. 
/ B2.9. / B2.13.  
Reforzo de competencias. 
B2.1. / B2.8. 
Autoavaliación de 
contidos. /Autoavaliación 
de destrezas. 
B2.14. 

B3.7. / B3.8. / B3.13. 
Ortografía. Xuntos ou 
separados? 
B3.4. / B3.6. / B3.13. 
Autoavaliación de 
contidos. / 
Autoavaliación de 
destrezas. 
B3.11. 

Literatura. Banda 
deseñada. 
B5.2. / B5.6. / B5.7. 

      

      

      

 

 

7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 
A sociedade actual require a capacidade de enfrontarse a unha gran cantidade de información. Por este motivo o seu tratamento é un dos obxectivos do sistema educativo. Este reto concrétase na necesidade de integrar o manexo de 
diversos soportes e fontes, utilizando tanto medios audiovisuais coma informáticos, enfrontando o alumnado coa tarefa de busca, selección, análise e interpretación da información, así como do desenvolvemento da capacidade 
crítica con respecto a ela. 

A biblioteca do centro móstrase así como un recurso cun alto valor dentro da comunidade educativa que deberemos ter moi en conta á hora de programar as nosas actividades docentes. 

Débese ter en conta igualmente a necesidade de traballar coas catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) dun xeito integrado, ben que é aconsellable nesta etapa darlles prioridade a aquelas que se detecten 
como as máis deficitarias para o noso alumnado dependendo do contexto. 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico do coñecemento, vehículo para as relacións sociais 
e para a expresión emocional. Neste sentido, para desenvolver o currículo da materia de lingua galega e literatura, seguiranse as orientacións metodolóxicas que pasamos a enunciar: 

- Adoptar un enfoque principalmente comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que favoreza o emprego do idioma, tanto oralmente como por escrito, en distintas funcións e contextos de uso. Por tanto, as habilidades e 
estratexias lingüísticas deben ser obxecto de especial atención sen por iso desdeñar a reflexión e o coñecemento do código lingüístico nin renunciar ao dominio das normas e usos gramaticais. 

- Proporcionar e traballar con textos de distinta tipoloxía e natureza. 

- Promover a realización de actividades que  obriguen ao manexo de diferentes ferramentas TIC, á busca e ao procesamento de información a través de internet e doutras fontes documentais, á utilización do dicionario, á creación 
literaria, á resolución de problemas, á investigación, á exposición oral, ao desenvolvemento de proxectos, etc. 
 
- Propiciar o traballo individual en certas actividades que serven para asentar coñecementos moi concretos (ortografía, gramática etc.) e tamén noutras que favorecen o autocoñecemento e a expresión dos propios sentimentos 
(expresión da propia opinión, creación de textos de intención literaria, etc.), mais promover tamén actividades grupais, que favorezan o intercambio respectuoso de ideas, a elaboración de discursos argumentativos e o espírito crítico 
e cooperativo.  
 
-  Facer lectura, interpretación e valoración de obras literarias. 
 
-  Propiciar dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación e avaliación das súas actividades. 

A metodoloxía será, pois, dinámica e participativa: fomentarase o traballo conxunto de todo o grupo-clase baixo a coordinación e orientación do/da profesor/a. A función do ensinante consistirá, sobre todo, en organizar o traballo do 
alumnado e fomentar a aprendizaxe por descubrimento, recorrendo só o necesario ás exposicións maxistrais e dinamizando o grupo-clase para que en ningún momento caia na pasividade e na recepción maquinal de contidos que se 
asimilan sen a máis mínima reflexión. 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Canto aos materiais, traballarase co libro de texto Lingua Galega e Literatura 1º ESO de Baía Edicións, e este será completado con material moi diverso e en distintos soportes: 
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o Fichas e caderno de traballo. 
o Presentacións dixitais preparadas polo/a profesor/a ou polo propio alumnado. 
o Fontes bibliográficas: dicionarios enciclopédicos, coleccións de historia de Galiza, de historia universal, coleccións de arte, atlas xeográficos, libros de divulgación. 
o Vídeos en DVD ou na rede.  
o Páxinas Web e blogues sobre aspectos literarios, históricos ou sobre temas de actualidade. 
o Selección de artigos de prensa ou documentos referidos á actualidade. 
o Obras literarias axeitadas á idade e madurez intelectual do alumnado. 
o Selección de textos literarios (poéticos, narrativos e teatrais) para a súa lectura e análise. 
o Murais temáticos. 

No espazo web da propia editora do libro de texto encontraremos unha batería de materiais complementarios e actividades que poderá servir de punto de partida para que o alumnado faga un manexo enriquecedor das novas 
tecnoloxías. 

 
9. CRITERIOS SOBRE  CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

O/a profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio de curso. Esta será completada coa avaliación formativa, que se realizará durante todo o curso recollendo constantemente información sobre a marcha do alumnado, e dela 
formarán parte todas as actividades, probas e traballos levados a cabo ao longo de cada período avaliatorio. Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de consecución obtido polo/a alumno/a 
respecto aos obxectivos previstos.  

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do/a alumno/a (criterio este básico e fundamental), o seu comportamento xeral, a actitude de traballo, interese e respecto amosada na clase durante todo o 
curso, a súa asistencia regular ás aulas e, finalmente, as lecturas e traballos realizados.   

Concretando, para a cualificación terase en conta: 

- O seguimento do/a alumno/a día a día a través do caderno e das actividade cotiás, así como a súa actitude na aula, que suporán o 15% da cualificación global. Nese sentido, hai que sinalar que se valorará negativamente a non 
utilización reiterada do galego oral durante o desenvolvemento das clases por parte do alumnado. 

- As probas (en xeral, dúas por avaliación) realizadas ao longo do trimestre para valorar a evolución do/da alumno/a e o seu grao de logro dos obxectivos, que suporán o 70% da cualificación global.  A cualificación obtida a través das 
probas será a media aritmética da puntuación conseguida nas mesmas. 

- As probas e traballos levados a cabo para comprobar a realización e aproveitamento das lecturas obrigatorias (un libro por avaliación), que suporán o 15% da cualificación global.  

- Asemade, o alumnado que realice actividades voluntarias organizadas ou en colaboración co Departamento de Lingua Galega e Literatura, como, por exemplo, participación en xornadas, concursos orais ou escritos, revistas en papel 
ou dixitais, blogues, recitais de poesía, lecturas voluntarias..., verase recompensado cunha cualificación positiva, que pode supor ata 0,5 puntos adicionais na nota da avaliación. 

En todos as probas e traballos realizados terase en conta a corrección lingüstica, polo que a cualificación global poderá verse rebaixada por erros ortográficos e morfosintácticos. Descontaranse 0,05 puntos  por cada erro ata un 
máximo de 2 puntos.  

A avaliación aprobarase cunha nota mínima de 5.  A cualificación final será a media aritmética da puntuación conseguida nas avaliacións, sempre que en cada unha delas se acade ese mínimo. Os/as alumnos/as que non o alcancen 
teñen a posibilidade de realizar despois da 1ª e da 2ª avaliación a/as proba/s de recuperación correspondente/s. Así mesmo, ao final da 3ª avaliación haberá un exame no que poderán recuperar aquela ou aquelas avaliacións que 
teñan suspensas ou, se fose o caso, toda a materia. Para aqueles/as que realicen a/as probas de recuperación correspondente/s a algunha/s parte/s da materia, será a puntuación obtida na/s  mesma/s a que se terá en conta para a 
cualificación final, sexa esta superior ou inferior á obtida na/s  avaliación/s correspondente/s.  

Para aqueles/as que non obteñan en xuño unha cualificación positiva, haberá un exame extraordinario de toda a materia no mes de setembro. Este exame incluirá o control de lectura dun libro elixido polo/a profesor/a para 
aqueles/as que non superasen o/os control/is correspondente/s a algunha/s das lecturas fixadas como obrigatorias ao longo do curso. A porcentaxe correspondente ao libro de lectura será dun 15% da cualificación global. 
 

O uso de calquera clase de medio fraudulento na realización de actividades e traballos implicará a obriga de repetir os mesmos, e no caso dos exames, a realización da proba de recuperación correspondente. 

 
 
10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

Non existe materia pendente neste nivel educativo. 

No que se refire ao alumnado repetidor, será obxecto dun especial seguimento, para garantir, na medida do posible, que supere as súas dificultades na materia e acade os obxectivos mínimos. 
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11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR 

O/a profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio de curso que estará deseñada para detectar as dificultades individuais e colectivas relacionadas coa materia de Lingua Galega e Literatura. Ao mesmo tempo, procurará 
descubrir tamén as potencialidades do alumnado, as súas calidades, preferencias e afeccións para aproveitalas e poñelas en relación coa metodoloxía e ao servizo do éxito das actividades que se desenvolvan. A avaliación inicial 
constará de varias partes, que contemplarán a expresión oral, a fluidez e comprensión lectora, a expresión escrita e os aspectos referidos ao coñecemento da lingua  que o/a profesor/a considere convenientes. Con este fin non se 
realizará unha única proba, senón que se desenvolverán unha serie de actividades durante as primeiras clases do mes de setembro. No deseño das mesmas non poderá faltar unha sesión de presentación oral dos integrantes do 
grupo-clase e a lectura en voz alta dalgún texto que posteriormente servirá para traballar a comprensión e expresión escrita e outros aspectos. 

Como xa se indicou anteriormente, esta avaliación inicial deberá servir para detectar cales das catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) son as máis deficitarias para o alumnado e darlles prioridade no 
desenvolvemento do currículo. Tamén servirá para diagnosticar posibles problemas individuais e deseñar as medidas de atención á diversidade que se consideren oportunas e factibles dentro da organización docente do centro. 

 
12. 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. 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura participará no proceso de atención á diversidade coa aplicación dunha serie de medidas, tales como: 

- Fomentar os agrupamentos que permitan aprendizaxes colaborativas. 

-- Deseñar actividades variadas e con diferente grao de dificultade, e flexibilizar o tempo de realización en función dos diversos ritmos de traballo. 

- Planificar actividades de reforzo e recuperación que aseguren aprendizaxes básicas. 

- Programar  actividades de ampliación para aqueles/as que superen os obxectivos programados e poidan afrontar coñecementos de maior complexidade.  

- Aportar material de apoio, xa adaptado para un ensino gradual e secuenciado, a aqueles/as alumnos/as aos que lles concedan a exención nesta materia, a fin de que vaian adquirindo o dominio da lingua e das súas estruturas.  
 
- Favorecer a implantación de todas as medidas que dentro da organización académica do Centro se poidan levar a cabo para atender o alumnado con necesidades especiais de apoio educativo. Nese sentido, hai que dicir que existe neste nivel un 
agrupamento específico para o alumnado que presenta maiores deficiencias na aprendizaxe respecto do grupo de referencia. Ademais, algúns/as alumnos/as con dificultades especiais reciben apoio por parte da profesora de Pedagoxía Terapéutica, e a 
aqueles/as que presenten un desfase curricular que así o aconselle, faráselles a ACI correspondente. 
 
 
13.TRANSVERSALIDADE 
 
Segundo o estabelecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os elementos transversais que deben traballarse a 
través de todas as materias son os seguintes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprendemento. 

 Educación cívica e constitucional. 
 

Alén disto, tamén son considerados elementos transversais a ter en conta tanto nas programacións docentes como no desenvolvemento das aulas os seguintes valores e conceptos: 
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Igualdade e respecto 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres 

 Prevención da violencia de xénero 

 Prevención da violencia contra persoas con discapacidade 

 Igualdade de trato e non discriminación 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia 

 Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos nos ámbitos persoal, familiar e social 

 Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, 
a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, o 
respecto ás persoas con discapacidade, o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 
respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención 
do terrorismo e de calquera tipo de violencia 

 Evitación de comportamentos e de contidos sexistas 

 Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación por razón de orientación sexual ou de 
identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 
transxénero e intersexual 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar o espírito 
emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a 
iniciativa e o traballo en equipo, a confianza nun/nunha mesmo/a e o sentido crítico 

Educación viaria  Promoción de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico con fin 
de divulgar entre o alumnado dos seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías como peóns, 
viaxeiros/as e condutores/as, o respecto polas normas e os sinais para así favorecer a tolerancia, a 
prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía de modo que se tenda á evitación dos accidentes de 
tráfico e das súas secuelas 

 

A materia de Lingua Galega e Literatura é unha disciplina privilexiada para o traballo dos elementos transversais. Prima as actividades de comprensión lectora, a expresión oral e escrita, de comunicación audiovisual, coas tecnoloxías 
da información e da comunicación como ferramentas imprescindibles para o proceso de ensino-aprendizaxe. 

As actividades relacionadas coa sociolingüística e e literatura son favorecedoras do emprendemento e a educación cívica. A igualdade efectiva entre as persoas e a non discriminación por calquera circunstancia social ou persoal ten os 
seus mecanismos de aprendizaxe nas mesmas estratexias da análise sociolingüística. Ademais, o propio deseño do libro de texto que utilizaremos ( Baía Edicións) explicita actividades en relación cos criterios de avaliación e os 
indicadores de logro referidos a estes aspectos. 

O coñecemento e a análise da situación sociolingüística promoven a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a 
xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos.  

A organización e o desenvolvemento curricular da materia de Lingua galega e Literatura procura a participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo 
en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico; actividades como recitais, representacións teatrais, debates, concursos de contacontos, xornadas sobre aspectos culturais, clubs de lectura, revistas e publicacións, etc. 

Estas mesma actividades favorecen o desenvolvemento da convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía, que servirán para solucionar con éxito situacións de conflito no ámbito escolar, familiar e social 
en xeral, ao tempo que contribúen a exercitar destrezas e adquirir valores que tenden a previr e evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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14. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
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15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA.  
 
A avaliación da Programación Didáctica é un dos aspectos fundamentais do traballo docente, xa que permite determinar con exactitude os puntos fracos e as fortalezas do traballo realizado ao longo de todo un curso académico. 

Cómpre, polo tanto, realizar un seguimento da propia Programación Didáctica. Esta debe ser un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferramenta útil no proceso de ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en 
función de diversas circunstancias, especialmente das características e necesidades educativas do alumnado. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de mellora en diferentes momentos do curso. 

Ao principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos da presente Programación Didáctica que se consideren oportunos, co obxecto de axustarse á realidade do alumnado coa que será 
traballada. 

Nas reunións de Departamento realizarase un seguimento do desenvolvemento da mesma. Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxectivos, como o desenvolvemento das actividades. 

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas cualificacións, é o momento de facer unha valoración do desenvolvemento da programación e planificar as accións educativas que se 
consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira especial os aspectos en que o alumnado presente maiores dificultades. 

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será a final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en primeiro lugar, o grao de cumprimento da propia Programación. Para iso debemos 
considerar unha serie de indicadores de logro que teñan en conta como mínimo os seguintes elementos: obxectivos, contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos obxectivos xerais da etapa, contribución ao 
desenvolvemento das competencias clave, procedementos e instrumentos de avaliación,  factores que favoreceron o cumprimento da programación / causas de non cumprimento, reflexión sobre as posíbeis situacións imprevistas 
acontecidas ao longo do curso …. Para que a avaliación sexa máis completa, terase en conta tamén o grao de satisfacción do profesorado coa mesma. Deste proceso extraeranse as propostas de modificación e mellora para a 
Programación Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior satisfacción ao tempo que se atenderán especialmente aqueloutros en que o alumnado presente maiores carencias ou 
dificultades. 

A continuación preséntase un Modelo de avaliación da Programación Didáctica. 

  
 
 
 
 

Docente: Curso e grupo: 

 

 Puntos fortes da programación Puntos fracos da programación Aspectos a manter no próximo curso Aspectos a mellorar no próximo curso 

Cumprimento dos obxectivos xerais da programación     

Desenvolvemento das unidades didácticas     

Desenvolvemento das actividades programadas     

Funcionamento das metodoloxías aplicadas     

Utilización de recursos e materiais didácticos     

Consecución dos estándares de aprendizaxe     

Funcionamento dos procedementos de avaliación     

Pertinencia dos instrumentos de avaliación     

Eficacia das medidas de recuperación     

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave     

Contribución ao desenvolvemento dos obxectivos xerais de etapa     

Dinámica do grupo     

Participación en actividades extraescolares e complementarias     

Medidas de atención á diversidade     

Favorecemento da multidisciplinariedade     

Favorecemento do tratamento integrado de linguas     

Factores que favoreceron o cumprimento da programación     

Causas de non cumprimento da programación     
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16. ANEXO 2020-2021. COVID 19 
Seguindo as instrucións do 30 de xullo de 2020, ditadas pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020-

2021, engádense a continuación unha serie de epígrafes e consideracións que procuran facer fronte á peculiar situación que estamos vivindo a consecuencia da COVID 19.  
Tendo en conta a excepcionalidade da situación e a incerteza sobre o futuro que nos agarda ao longo do presente curso académico, procuramos contemplar os posibles escenarios, deixando patente, iso si, que resulta 

imposible predicir con exactitude a situación e en consecuencia, establecer as adaptacións no marco da organización do currículo, da metodoloxía didáctica e da autonomía organizativa e pedagóxica do centro e do profesorado 
implicado. É por isto que nos acollemos ao carácter flexible desta Programación Didáctica e contemplamos a posibilidade de modificala ao longo do curso, seguindo sempre as instrucións que oportunamente faciliten as autoridades 
competentes. 

 
1.- POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓON SANITARIA 
Como sinalamos en apartado anterior, debido á situación excepcional derivada da pandemia da COVID 19, debe considerarse a posibilidade de que o ensino poida ser presencial, semipresencial ou non presencial. Por este 

motivo, vaise potenciar na aula o emprego de recursos dixitais tanto para a exposición de contidos teóricos como para a realización de actividades diversas. Para o que, desde principio de curso, familiarizarase o alumnado no uso das 
plataformas e aplicacións dixitais sinaladas, as mesmas que as empregadas no curso anterior. Ademais, realizarase o mesmo recordatorio ou iniciación en ferramentas como Google Classroom, Drive ou correo electrónico; coa edición 
de textos en formato dixital e co funcionamento básico dalgunha plataforma de videoconferencia.  

Preténdese con estas medidas que o paso do ensino presencial ao non presencial sexa o menos violento posible para o alumnado tendo en conta o cambio nos recursos e instrumentos de traballo.  
 
1.1.- ENSINO PRESENCIAL 
Seguirase a Programación Didáctica tal e como foi descrita ao inicio deste documento. 
 
1.2.- ENSINO SEMIPRESENCIAL 
O profesorado porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle permita seguir traballado os contidos do período ou períodos que requiran a semipresencialidade.  
Para que todo funcione de forma correcta, nas primeiras semanas de curso, matricularase os estudantes de cada aula nunha das plataformas virtuais arriba sinaladas. Cada docente asegurarase de que, todos e cada un dos 

estudantes, saben empregar as plataformas e posúen os medios imprescindibles para facelo (ordenador e conexión a internet). 
A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a semipresencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 
No caso de que algún alumno estea en corentena, poderá seguir as aulas de forma telemática se a aula dispón dos medios precisos e se alumno ten a conexión adecuada. Ademais, sempre que a saúde do estudante o permita, 

realizará as actividades propostas empregando recursos dixitais e entregáraas no prazo e forma establecidos (semellantes aos dos seus compañeiros). Se nese tempo tivese que realizar algunha proba, a realización desta aprazarase 
ata que se reincorpore á aula presencial. 

Se a aula non dispón da infraestrutura adecuada ou se o estudante non pode traballar de forma telemática, enviaránselle por correo ou a través dalgún familiar, material e actividades individualizadas para que poida seguir 
traballando mentres dure a corentena. Realizará estás tarefas no prazo e formato establecidos, adaptados á súa situación concreta. Dependendo dos recursos e da situación, estableceranse os medios adecuados para manter e 
contacto e continuar o proceso de ensino-aprendizaxe.  

En caso de que todo un grupo entre en corentena, impartirase clase telemática se a aula dispón dos medios precisos. As alumnas e alumnos realizarán as actividades previstas usando recursos dixitais  e entregaranas en prazo 
e forma establecidos. As probas aprazaranse ata que o grupo se reincorpore ás aulas presenciais. Se non se poden levar a cabo aulas telemáticas, os estudantes  realizarán as tarefas propostas polo profesor, que entregarán no prazo e 
formato establecido.  

Se a actividade lectiva é semipresencial, tentarase que todos os discentes asistan ás clases telemáticas e realicen as tarefas propostas, compaxinando o ensino telemático co presencial.  
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 
Estes serán os principais instrumentos de avaliación: 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e nas distintas tarefas propostas 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 
Manteranse os criterios e estándares expostos na presente Programación Didáctica para a superación da materia. 
As alumnas e alumnos que non alcanzasen o aprobado, poderán superar a parte da materia avaliada sempre que entregasen en prazo e forma e cun mínimo de corrección, as actividades sinaladas pola profesora ou profesor 

durante o período ou períodos que permanecese afastado das aulas. Ademais, a docente ou o docente contemplarán a posibilidade de propoñerlles unha proba escrita presencial sobre a materia traballada se a situación o permite. 
 
1.3.- ENSINO NON PRESENCIAL 
No caso de novo confinamento e obriga de ensino non presencial continuado a profesora porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle permitan seguir traballado os 

contidos do período ou períodos que impidan a asistencia ás aulas.  
A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a non presencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 
Se non existise a posibilidade de reincorporarse á actividade lectiva presencial, agardarase a que a dirección do IES habilite un horario para cada materia. Impartiranse aulas telemáticas e establecerase a forma de contacto 
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máis adecuada para cada alumno, tendo en conta os medios dos que dispón e contando coa colaboración da titora ou titor do grupo e o equipo de orientación do centro. O alumnado realizará as tarefas propostas e as probas precisas 
por esta vía.  

No caso de que un alumno non poida realizar algunha das probas do primeiro ou segundo trimestre, a súa nota calcularase provisionalmente tendo en conta as probas realizadas e o traballo efectuado. En canto o alumno se 
reincorpore á actividade lectiva, realizará aquelas probas que quedaran pendentes.  

Se esta circunstancia se dese no terceiro trimestre, a nota calcularase a partir das probas e actividades realizadas. A nota final da materia será o resultado de realizar a media entre os tres trimestres, aínda que esta poida 
alterarse en función de diferentes circunstancias (actitude, hábito de traballo…). A nota final calcularase tendo en conta a ponderación de cada trimestre. 

De maneira extraordinaria, no período ou períodos de confinamento, o docente facilitará materiais coas actividades consideradas convenientes para a recuperación da materia. Estas actividades deberán ser entregadas en 
prazo (indicado na Aula Virtual) e co mínimo de corrección esixíbel para ser avaliadas positivamente coa conseguinte consecución do aprobado (5) na materia. 

Esta metodoloxía non exclúe a realización do exame que o alumnado coa materia de Lingua e Literatura Galega pendente terá dereito a facer, sempre e cando a situación o permita, a comezos de xuño, tal que como se indica e 
publicita nas instrucións do IES Fermín Bouza Brey, no horario que faga público a xefatura de estudos, e superala polos outros mecanismos establecidos pola lei (realización da proba específica da materia pendente de xuño). No caso 
de non acadar o aprobado (5 ou máis de 5) nesta convocatoria, contará coa proba da convocatoria extraordinaria de setembro. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 
Estes serán os principais instrumentos de avaliación 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e das distintas actividades propostas  
Se a situación de ensino non presencial rematase, procurarase a realización de, cando menos, unha proba escrita presencial coa que se poida deixar testemuño da progresión do estudante durante o período de confinamento. 

Se a situación non o permitise, a proba sería telemática e con permiso de imaxe.  Estas probas, tanto a presencial como a telemática, considerararanse instrumentos de avaliación. 
A proba será sempre sobre a materia traballada durante o período ou períodos nos que non fose posible asistir ás aulas con normalidade. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 
A cualificación final obterase a partir da media aritmética das probas, no caso de que as houbese, realizadas presencialmente. A esta media poderáselle sumar ata 1,5 puntos polo traballo realizado a distancia. Para a valoración 

dese traballo terase en conta o número de tarefas entregadas no prazo fixado e o seu nivel de corrección. 
O alumnado que, segundo o procedemento indicado no parágrafo anterior, obtivese unha cualificación inferior a 5 puntos terá a posibilidade de realizar unha proba presencial, se a situación sanitaria o permite, para recuperar 

aquela ou aquelas avaliacións suspensas, ou, de non ser isto posible, unha proba ou traballo a distancia que no seu momento se determinará. 
O resultado desta proba substituirá o da avaliación ou avaliacións suspensas se é superior ao obtido nesta/nestas e recalcularase a cualificación final seguindo o procedemento sinalado.  
Se aplicando ese criterio a materia continuase suspensa, a cualificación final será inferior a 5 puntos e obterase a partir da media aritmética da avaliación ou avaliacións nas que existan probas feitas, tendo en conta a 

puntuación máis alta entre a que tivo na avaliación correspondente e a que obtivo na recuperación. 
 
2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
E caso de semipresencialidade ou de ensino non presencial, durante o tempo que os estudantes non poidan asistir ás aulas empregaranse as seguintes ferramentas e recursos: 

 Aula virtual do centro onde se colgarán semanalmente as tarefas propostas e os materiais de consulta.  
A profesora ou profesor responsable do curso, accederá á plataforma periodicamente, procurando dar resposta ás necesidades de todos e cada un dos estudantes. Revisando o seu progreso e resolvendo as dúbidas que vaian 

xurdindo. 

 Correo electrónico para dúbidas e entrega de traballos 

 Webex ou plataforma similar que permita realizar videoconferencias 

 Materiais impresos: libro de texto, libros de lectura… 

 Materiais e elaboración propia compartidos telematicamente así como enlaces e vídeos a páxinas de referencia 

 Ademais, se o docente o considera oportuno, poderá empregar outros medios como chat, correo electrónicos, whassap, chamadas telefónicas… Tanto cos estudantes como cos seus familares. 

 Para a comunicación coas familias empregarase, preferentemente, Abalar Móbil 
Darase oportuna publicidade ás medidas pertinentes a través da web do centro. 
 
En principio, non existe alumnado cunha falta absoluta de conectividade. 
Procurarase propoñer actividades que requiran un mínimo de uso dos datos, por exemplo, 
enviando fichas que teñan pouco tamaño (en datos). Así mesmo, procúrase aproveitar, na 
medida do posible, materiais como o libro de texto do alumnado. Ademais, para o traballo 
de ampliación propóñense lecturas voluntarias de libros en pdf gratuítos na rede. 
 
3.- PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
A continuación figuran os estándares imprescindibles que van formar parte do plan de reforzo que se implementará, cando menos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021, tal e como se establecen nas instrucións do 

30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.  
Estes estándares de aprendizaxe constitúen as aprendizaxes imprescindibles que no curso 2019-2020 non puideron ser abordados ou que non se trataron coa exhaustividade precisa debido á situación sanitaria na que se 
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desenvolveu o terceiro trimestre do curso pasado. A este respecto, cómpre non esquecer que a materia de Lingua e Literatura Galega ten un carácter progresivo ao longo do proceso educativo, o que implica que os contidos e 
procedementos vanse reforzando ao longo de toda a etapa educativa. 

Ademais, para o desenvolvemento deste Plan, teranse en conta os informes individualizados e os resultados da avaliación inicial realizada os días 30 de setembro e 1 de outubro do presente curso, pois ambos poden revelar 
carencias e necesidades individuais cuxa atención redundará nun proceso de ensino-aprendizaxe máis personalizado. 

 
 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe  

LGL-B2.1. Comprender, interpretar e resumir calquera texto oral ou daqueles propios dos medios de comunicación, 
especialmente noticias. 

LGL-B1.1. Comprende, interpreta e resume calquera texto oral ou daqueles propios dos medios de 
comunicación, especialmente noticias. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B1.2. Escoitar de forma activa e comprender o sentido global de textos orais sinxelos. LGL-B1.2. Escoita activamente e comprende o sentido global de textos orais sinxelos. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

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

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia 
do alumnado. 

LGL-B2.2. Comprende, interpreta e sintetiza textos da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos 
á experiencia do alumnado. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B2.4. -Ler e comprender textos breves de escasa complexidade, en diferentes formatos e soportes. LGL-B2.4. -Le e comprende textos breves de escasa complexidade, en diferentes formatos e soportes. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B2.9-Escribir textos de pouca complexidade en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. LGL-B2.9-Escribe textos de pouca complexidade en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de 
uso. 

CCL  

CSC  

CAA  
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EE 

CD  

LGL-B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida educativa de pouca complexidade e extensión, 
como resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas de aprendizaxe realizadas. 

LGL-B2.11. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida educativa de pouca complexidade e 
extensión, como resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas de aprendizaxe realizadas. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos sinxelos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

LGL-B2.12. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos sinxelos de distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B2.13. Utilizar, incipientemente e con progresiva autonomía, das TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) 
na planificación, revisión e presentación dos escritos. 

LGL-B2.13. Utiliza, con incipiente e progresiva autonomía, das TIC (procesadores de textos e correctores 
ortográficos) na planificación, revisión e presentación dos escritos. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-.B3.1. Recoñecer, explicar e usar o léxico, fraseoloxía e vocabulario temático básico a partir de campos léxicos 
traballados. 

LGL-.B3.1. Recoñece, explica e usa o léxico, fraseoloxía e vocabulario temático básico a partir de campos 
léxicos traballados. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas básicas da lingua galega. LGL-B3.4. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas básicas da lingua galega. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B3.6. Recoñecer e explicar o uso das categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo cualificativo e verbo). LGL-B3.6. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo cualificativo 

e verbo). 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da humanidade. 

LGL-B4.1. Valora as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. O 
plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  
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LGL-B4.3. Desenvolver actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do galego. LGL-B4.3. Desenvolve actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do galego 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B4.4. Coñecer a situación sociolingüística das sete linguas faladas no Estado español. LGL-B4.4. Coñece a situación sociolingüística das sete linguas faladas no Estado español. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos. LGL-B4.5. Identifica os prexuízos lingüísticos. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. LGL-B4.6. Recoñece e aprecia as variantes diatópicas do galego. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves. LGL-B5.4. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B5.6. Producir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos traballados na aula. LGL-B5.6. Produce textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos traballados na aula. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B5.2. Diferenciar textos dos tres grandes xéneros literarios a partir dos seus trazos característicos máis xerais. LGL-B5.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros literarios a partir dos seus trazos característicos máis 
xerais. 

CCL  

CSC  

CAA  

EE 

CD  

LGL-B5.3. Realizar unha 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 dous poemas de 
elaboración propia e recitado dun poema do seu coñecemento. 

LGL-B5.3. Realiza unha lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, 
determinación da temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores estilísticos dos textos. Le 
expresivamente dous poemas de elaboración propia e recita un poema do seu coñecemento. 

CCL  

CSC  

CAA  
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EE 

CD  

LGL-B5.7. Recoñecer o cómic e a canción como linguaxes artísticas. LGL-B5.7. Recoñece o cómic e a canción como linguaxes artísticas. 
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INTRODUCIÓN 

As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e 
transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, 
creación, experimentación e descuberta. A través delas achegámonos ao xeito de vida 
e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 

A formación lingüística é un instrumento que ten como obxecto falar, ler e escribir 
sobre emocións, afectos e experiencias, sobre o mundo, é un medio para as relacións 
interpersoais e o recoñecemento da alteridade, é motor do noso pensamento e das 
nosas reflexións e porta de acceso ao coñecemento. Ten que ser unha ferramenta para 
a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito 
educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e 
educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e 
achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 

O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorpora unha referencia 
expresa ao plurilingüismo, na medida en que a competencia en cada lingua interactúa 
e se enriquece co coñecemento das outras linguas, e contribúe a desenvolver 
destrezas e capacidades que son a base da competencia en comunicación lingüística. 
Isto, e a alusión igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a diferentes 
xeitos de expresarse e actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do 
plurilingüismo e da interculturalidade. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de 
todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os enfoques plurais, transversais e 
integradores. A súa finalidade é promover o uso integral do repertorio lingüístico, 
discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao 
longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. 
Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de 
relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o 
reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais 
persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos 
dereitos fundamentais. 

Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de 
partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de 
minorización da lingua galega. Cómpre favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de 
xeito que se impulse a súa normalización. O alumnado galego debe rematar a súa 
escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e 
castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo 
repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao 
crecente de formalidade e complexidade. 
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OS currículos das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Lieteratura 
presentan contidos similares e unha distribución igualmente similar en cada un dos 
cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 
Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un 
tratamento e un traballo específicos, pero hai determinados aspectos do currículo que, 
pola afinidade que presentan, precisan seren abordados de maneira parella, e utilizar a 
mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso 
de aprendizaxe do alumnado, tal como contempla o artigo 8 do Decreto 79/2010, do 
20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

A área de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de 
Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato, estruturada en cinco bloques: 

O 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 da aula en contextos formais e informais. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a 
produción escrita. 

O 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 utilizar os coñecementos lingüísticos como 
fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade" pretende que o alumnado comprenda os procesos 
sociolingüísticos, identifique os prexuízos para a súa superación. Así mesmo, persegue 
que recoñeza e empregue termos sociolingüísticos de xeito preciso. 

O 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 as súas autoras máis 
salientables, e recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de 
Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos abordarase desde unha óptica competencial, 
valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen 
especificadas, a partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación, pola súa parte, será coherente coa diversidade de contidos traballados. 
Do mesmo xeito, será unha avaliación competencial, que terá en conta a relación que 
se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe, detallados en cada 
bloque, e as competencias clave. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
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A programación didáctica é elaborada para aplicar no IES Fermín Bouza Brey, un centro 
público situado na localidade de Vilagarcía de Arousa. Como instituto de ensinanza 
secundaria que é, impártense nel os dous ciclos da ESO, mais os dous cursos de 
bacharelato, divididos nas conseguintes modalidades de Ciencias Sociais e 
Humanidades e Ciencias e Tecnoloxía. Ademais, ten varios ciclos formativos (C. M. 
Electromecánica de vehículos, C.M. Instalacións eléctricas e automáticas, C.M. 
Mantemento electromecánico, C.S. Automatización e robótica, C.S. Mecatrónica) e 
primeiro e segundo curso de Formación Profesional Básica. Trátase, polo tanto, dun 
centro complexo organizativamente, pero tamén enriquecedor grazas á diversidade de 
alumnado que presenta. 
O Instituto recibe fundamentalmente alumnos/as procedentes da propia localidade de 
Vilagarcía de Arousa ou do ámbito rural que circunda a vila, e pertencentes, na súa 
maioría, a familias de clase media-baixa, con numerosos problemas de desemprego, 
polo que resulta prioritario facerlles chegar a moitos deles/delas os recursos 
fundamentais, como libros de texto e de lectura, que lles permitan cumprir os 
obxectivos para o presente curso. 
Por outra parte, trátase dun alumnado maioritariamente castelanfalante, sobre todo 
no que se refire ao procedente do núcleo urbano; por iso se fai necesario deseñar 
estratexias destinadas a erradicar os prexuízos cara ao galego e a potenciar o uso desta 
lingua. 
 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
As competencias veñen definidas pola Unión Europea (Recomendación do Parlamento 
europeo e do Consello de 18 de decembro de 2006 sobre as competencias clave para a 
aprendizaxe permanente, 2006/962/CE) como “unha combinación de coñecementos, 
capacidades e actitudes adecuadas ao contexto. As competencias clave son aquelas 
que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoais, así 
como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. A Organización para a 
Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) determinou a través do informe 
Definición e selección de competencias (1999, 2003) que unha competencia é “a 
capacidade de responder demandas complexas e levar a cabo tarefas diversas de 
forma adecuada” dado que “supón unha combinación de habilidades prácticas, 
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes 
sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción 
eficaz”. 
 
A introdución do concepto de “competencias clave para a aprendizaxe permanente” 
implica unha total renovación do proceso de ensino-aprendizaxe, posto que o foco da 
educación se traslada desde a adquisición de contidos propia dun sistema de ensino 
tradicional até o “saber facer” promulgado polas competencias. O coñecemento como 
ben abstracto deixa de ter sentido se non conta cunha adecuada transferencia á 
práctica.  
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Decreto 86/2015) 
recoñece as seguintes competencias: 
1. Comunicación lingüística (CCL). 
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2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
3. Competencia dixital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
A aprendizaxe baseada en competencias debe caracterizarse pola súa 
transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral. Todas as materias deben 
traballar todas as competencias e ter como fin último a consecución de todas elas no 
seu máis alto grao, proceso que se desenvolverá ao longo de toda a vida. 
 
A necesidade de traballar as competencias de forma transversal, dinámica e integral 
motiva que o traballo docente se desenvolva a través de situacións de aprendizaxe e 
de actividades de aprendizaxe integradas. Estes dous elementos resultan de particular 
utilidade nas materias do ámbito lingüístico e, nomeadamente, no caso da materia de 
Lingua Galega e Literatura.  
 
3.1. As competencias clave e a materia de Lingua Galega e Literatura 
 
A materia de Lingua Galega e Literatura favorece a posta en práctica das competencias 
básicas e, polo tanto, contribúe poderosamente ao seu desenvolvemento no 
alumnado non só no que á competencia en comunicación lingüística se refire senón 
tamén canto ás seis restantes. 
A seguir, presentamos unha breve xustificación de como pode a nosa materia 
contribuír ao proceso de desenvolvemento competencial. 
 
▪ Comunicación lingüística 

Como xa sinalamos, resulta evidente que esta é a competencia á que máis e 
mellor pode contribuír a nosa materia. Polo tanto, non cómpre incidirmos nos 
aspectos que poden ser postos en práctica a través de Lingua Galega e 
Literatura, mais si debemos sinalar que a plena competencia en comunicación 
lingüística precisa tamén de destrezas que permitan que certos saberes das 
áreas de lingua actúen como vasos comunicantes que faciliten o proceso de 
aprendizaxe do alumnado e que proporcionen, á fin, un mellor aproveitamento 
de determinados conceptos e estruturas. 
 
Alén disto, hai que recalcar a relevancia do desenvolvemento da comprensión 
lectora. A lectura aparece integrada como habilidade básica desta 
competencia, mais tamén se lle recoñece o valor instrumental imprescindíbel 
para a consecución das restantes competencias e, en xeral, de calquera das 
actividades que garden relación non só coa educación, senón co 
desenvolvemento vital persoal. 
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 Coñecementos sobre o compoñente lingüístico (léxico, gramática, 
semántica, fonoloxía, ortografía e ortoépica), sobre o compoñente 
pragmático-discursivo e sobre o compoñente sociocultural. 

 Desenvolvemento das estratexias de mellora da lectura e de 
comprensión lectura. 

 Promoción de elementos que faciliten a alfabetización múltiple. 

 Adquisición de valores como o respecto á normas de convivencia, o 
exercicio activo da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o 
respecto aos dereitos humanos e ao pluralismo e a concepción do 
diálogo como ferramenta primordial para a convivencia, a resolución de 
conflitos e o desenvolvemento das capacidades afectivas en todos os 
ámbitos. 

 Curiosidade, interese e creatividade cara á aprendizaxe e o 
recoñecemento das destrezas inherentes como a lectura, a conversa, a 
escritura etc. como fontes de pracer relacionadas co desfrute persoal. 

 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Tradicionalmente esta foi unha das competencias cuxo desenvolvemento 
resultou desbotado desde as materias da área lingüística, dado que se lles 
presupuña a estas unha menor capacidade de actuación; porén, o 
desenvolvemento do razoamento e do pensamento lóxico e a súa aplicación a 
tarefas claramente integradas nos nosos plans curriculares –como, por 
exemplo, a análise sintáctica– requiren claramente do desenvolvemento destas 
destrezas. 
 

 Coñecementos sobre os números, a mellora das comprensión dos 
termos nos conceptos matemáticos, as representacións matemáticas 
como as gráficas. 

 Habilidades como a emisión de xuízos fundados, o seguimento de 
cadeas argumentais, a análise de gráficos e doutras representacións 
matemáticas, o uso de datos e de procedementos científicos para a 
consecución dun obxectivo que inclúa a chegada a conclusións e a toma 
de decisións seguindo un razoamento dedutivo. 

 O rigor, o respecto aos datos, a veracidade, a valoración do 
coñecemento científico, etc. 

 
 

▪ Competencia dixital 
A competencia dixital é un dos eixes do desenvolvemento competencial 
necesario para desenvolverse como cidadán e cidadá activo e integrado na 
sociedade actual. Desde a materia de Lingua Galega e Literatura, da mesma 
maneira que desde as outras áreas lingüísticas, un dos puntos fortes do 
desenvolvemento desta competencia pasa por ofrecer ao alumnado destrezas 
de busca, de síntese e de análise de información, para alén do manexo 
competente de diferentes ferramentas e recursos informáticos. 
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 Adquisición de coñecementos sobre linguaxes e códigos específicos así 
como os seus procesos de decodificación e de transferencia; acceso a 
fontes de información e estabelecemento de parámetros adecuados de 
busca, selección e procesamento da información. 

 Interese por participar en traballos colaborativos, motivación e 
curiosidade pola aprendizaxe e tamén mellora do uso das tecnoloxías. 

 
▪ Aprender a aprender 

Aprender a aprender é unha das competencias con máis alto grao de 
transversalidade cuxa progresión nas destrezas que require garante a 
consecución dun obxectivo de alto nivel: o recoñecemento do alumno ou da 
alumna como aprendiz e a análise dos seus puntos fortes e das fraquezas que 
presenta no seu modo de abordar a nosa materia e as materias restantes. 
A adquisición de destrezas suficientes nesta competencia asegura a 
consecución duns mecanismos de aprendizaxe eficaces e aplicábeis a todos os 
ámbitos vitais. 
 

 Coñecementos sobre estratexias de resumo, análise e síntese que 
permiten o deseño de estratexias de aprendizaxe que permiten unha 
abordaxe eficaz de diferentes campos e saberes. 

 Desenvolvemento de estratexias de planificación, supervisión e 
avaliación das tarefas levadas a cabo. 

 Potenciación da motivación e da confianza. 

 
▪ Competencias sociais e cívicas 

Trátase dunha das competencias máis intrinsecamente relacionadas co 
currículum de Lingua Galega e Literatura, xa que a integración neste dos 
bloques de Lingua e sociedade e de Coñecemento literario fan que a 
explicación dun e doutro ámbito beban directamente das fontes da 
interpretación e de análise da sociedade en que se insiren. 
Alén dos coñecementos directamente vinculados coa historia de Galiza, o 
tratamento desta competencia desde a nosa materia tamén debe ter con conta 
o desenvolvemento de actitudes cívicas claramente apreciábeis no decorrer 
diario das aulas e no desenvolvemento de actividades como, por exemplo, os 
debates. 
 

 Adquisición de coñecementos relativos á vida segundo os parámetros 
dunha determinada sociedade; percepción das identidades culturais e 
nacionais como un proceso sociocultural dinámico e cambiante; 
coñecemento dos acontecementos contemporáneos e dos principais 
acontecementos históricos a nivel tanto local como mundial; 
comprensión dos fenómenos migratorios. 

 Desenvolvemento das destrezas necesarias para comunicarse de forma 
eficaz en calquera ámbito social ou persoal; a capacidade de 
negociación; a realización de intervencións en público adecuadas; a 
reflexión crítica e creativa. 
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 Potenciación de actitudes como a autoconfianza, a integridade, o 
interese pola comunicación intercultural, a tolerancia, a disposición a 
superar preconceptos, o sentido da responsabilidade e a reflexión 
acerca das mensaxes transmitidas polos medios de comunicación. 

 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Na sociedade actual resulta imprescindíbel formar persoas que dispoñan das 
ferramentas necesarias para se integraren nela como axentes activos e 
participativos, con capacidade para tomaren as súas propias decisións. 
 
Ademais do factor directamente relacionado co desenvolvemento económico e 
empresarial, o tratamento desta competencia na nosa materia favorece o 
desenvolvemento da conciencia da avaliación de riscos e da toma de decisións 
e a capacidade de se comunicar de forma eficaz en calquera ámbito. 
 

 Adquisición e mellora de destrezas como a capacidade de análise e de 
planificación, a organización e a toma de decisións, a capacidade de 
adaptación ao cambio e a resolución de problemas, a adquisición de 
destrezas de comunicación e negociación efectivas, a habilidade para 
traballar individualmente ou dentro dun equipo, o desenvolvemento do 
pensamento crítico. 

 Valores como a potenciación da creatividade e das solucións 
imaxinativas, a autoestima, a autonomía e o esforzo, a motivación á 
hora de cumprir uns obxectivos sexan estes persoais, académicos ou 
laborais. 

 
 

▪ Conciencia e expresións culturais 
Finalmente, a competencia en conciencia e expresións culturais, ao igual que 
acontece coa competencias sociais e cívicas, mantén unha relación máis 
estreita da nosa materia co currículum. O achegamento ao feito literario, o 
estudo de épocas e períodos artísticos tanto propios como vinculante coa 
historia europea constitúen unha parte importante da nosa materia. 
 
Alén do coñecemento sobre os xéneros literarios, os seus códigos estéticos e o 
seu desenvolvemento histórico, esta competencia tamén se practica mediante 
a creación de textos de intención literaria. 
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 Adquisición de coñecementos de historia da cultura desde diferentes 
disciplinas artísticas incluída a literatura, o coñecemento de autores/as, obras e 
estilos representativos incluíndo o coñecemento de autores/as actuais, a 
identificación das relacións entre as manifestacións artísticas e as sociedades 
en que se insiren, os coñecementos sobre a evolución das ideas estéticas e dos 
gustos e convencións. 

 Potenciación da imaxinación e desenvolvemento do pensamento creativo, 
traballo en equipo, iniciativa. 

 Actitudes como a valoración da liberdade de expresión, o dereito á diversidade 
cultural, o respecto polas diferentes manifestacións culturais e artísticas e o 
interese por participar da vida cultural da comunidade. 
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4. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS DA ETAPA 
 

Os obxectivos didácticos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe 
alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e 
aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas as capacidades que lles permitan: 

 
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. 
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l) 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. 

 
m) 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. 

 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e 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. 

 
o) 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. 

 
 

4.1. Contribución da materia de Lingua Galega e Literatura á consecución dos 
obxectivos xerais  
 
As materias do ámbito lingüístico están excepcionalmente dotadas para contribuír á 
consecución dos obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria posto que, alén dos 
contidos curriculares que lles corresponden de forma directa, a integración doutro tipo 
de contidos mediante textos, debates, actividades de creación literaria, etc. resulta 
especialmente doada e facilita a creación de situacións de aprendizaxe que, á súa vez, 
posibiliten enfoques metodolóxicos diversos. 
 
A estreita vinculación que se estabelece a través de bloques como o de Lingua e 
sociedade ou Coñecemento literario con contidos relacionados coa situación 
sociolingüística e coa historia de Galiza contribúen a facilitar a consecución de 
obxectivos específicos da nosa comunidade e facilitan a transferencia de 
coñecementos entre  diferentes materias. 
 
5. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO:  OBXECTIVOS, BLOQUES DE CONTIDOS, 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES E COMPETENCIAS CLAVE. 



  
PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 
 

 

OBXECTIVOS BLOQUES DE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES E GRAO MÍNIMO  

DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 
 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

DEd 
e 
h 
l 
ñ 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións 
de crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicación 
audiovisual. 

 Visionamento comprensivo de vídeos de diversa índole. 
 Reflexión sobre o contido dos vídeos. 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas 
principais e os datos relevantes de diferentes textos orais dos medios de 
comunicación (crónicas, reportaxes e documentais) e elaborar esquemas e 
resumos. 

 Ver atentamente vídeos e responder correctamente preguntas sobre o 
seu contido. 

 Reflexionar sobre a normalización do galego no ámbito educativo, a 
partir dun vídeo. 

 Sintetizar oralmente a mensaxe transmitida nun vídeo. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa 
de textos orais de carácter informativo propios dos medios de comunicación 
audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais). 

 Ve atentamente vídeos e responde correctamente preguntas sobre 
o seu contido. 

 Reflexiona sobre a normalización do galego no ámbito educativo, a 
partir dun vídeo. 

CCL 
CAA 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de 
comunicación audiovisual a esquemas ou resumos. 

 Sintetiza oralmente a mensaxe transmitida nun vídeo. 

CCL 
CAA 

d 
e 
h 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito social 
e educativo. 

 Escoita e comprensión de textos orais de diversa índole. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos 
relevantes de diferentes textos orais dos ámbitos social e educativo. 

 Expor a idea xeral transmitida en textos orais do ámbito social e 
educativo. 

 Reflexionar sobre o contido de textos orais de diversa índole. 
 Seguir instrucións para a realización das tarefas. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos 
relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

 Expón a idea xeral transmitida en textos orais do ámbito social e 
educativo. 

 Reflexiona sobre o contido de textos orais de diversa índole. 

CCL 
CAA 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía. 

 Segue instrucións para a realización das tarefas. 

CAA 

a 
c 
d 
h 

B1.3. 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. 

 Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. 
 Máximas de cooperación e normas de cortesía. 
 Recomendacións para ser máis «corteses» e evitar conflitos interpersoais. 
 A conversa. 
 Consellos para discrepar con delicadeza. 
 O que nunca se debe facer nun debate ou discusión. 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e 
alleas da actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas. 

 Coñecer e apreciar as máximas de cooperación e as normas que rexen 
a cortesía na comunicación oral. 

 Explicar o uso de máximas e normas de cortesía en enunciados dados. 
 Recoñecer os trazos xerais e a estrutura da conversa. 
 Empregar fórmulas adecuadas para manifestar a súa discrepancia. 
 Intervir na orde que lle corresponde. 
 Mostrar respecto ante as intervencións alleas. 
 Recoñecer, rexeitar e evitar a linguaxe discriminatoria. 
 Recoñecer a importancia da linguaxe non verbal e reflexionar sobre o 

seu uso. 
 Interpretar o significado de diferentes entoacións en textos orais. 
 Recoñecer o significado dos elementos non verbais en textos do ámbito 

audiovisual. 
 Coñecer o significado de diferentes expresións xestuais. 
 

LGB1.3.1. 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). 

 Coñece as máximas de cooperación e as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral e dá mostras de aprecialas. 

 Explica o uso de máximas e normas de cortesía en enunciados 
dados. 

 Recoñece os trazos xerais e a estrutura da conversa. 
 Emprega fórmulas adecuadas para manifestar a súa discrepancia. 
 Intervén na orde que lle corresponde. 
 Mostra respecto ante as intervencións alleas. 
 Recoñece e evita a linguaxe discriminatoria. 

CSC 
CCL 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos 
da linguaxe non verbal. 

 Recoñece a importancia da linguaxe non verbal e reflexiona sobre 
o seu uso. 

 Interpreta o significado de diferentes entoacións en textos orais. 
 Recoñece o significado dos elementos non verbais en textos do 

ámbito audiovisual. 
 Coñece o significado de diferentes expresións xestuais. 

CCL 
CSC 
CSIE 

a 
c 
d 
e 
h 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de 
comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias, 
reportaxes e crónicas. 

 As noticias na radio e na televisión. 
 Escoita e análise de textos orais informativos. 

B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de 
comunicación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes discriminatorias implícitas. 

 Escoitar comprensivamente textos informativos procedentes da 
televisión e identificar a súa intención comunicativa. 

 Coñecer os trazos propios do texto oral informativo. 
 Comentar, en grupo, as características propias dos titulares do medio 

televisivo. 
 Reflexionar criticamente sobre as mensaxes dos textos orais 

informativos. 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a 
intención comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, 
reportaxes e crónicas. 

 Escoita comprensivamente textos informativos procedentes da 
televisión. 

 Identifica a intención comunicativa en textos orais informativos. 

CCL 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 
comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

 Coñece os trazos propios do texto oral informativo. 
 Comenta, en grupo, as características propias dos titulares do 

medio televisivo. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que 
levan implícitos prexuízos e discriminacións. 

 Reflexiona criticamente sobre as mensaxes dos textos orais 
informativos. 

CSC 
CAA 

h 
o 

B1.5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e 
cunha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

 Escoita e comentario de textos orais. 

B1.5. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e amosar 
unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

 Apreciar a emisión dunha pronuncia e prosodia correctas. 
 Escoitar con atención vídeos e reflexionar sobre os prexuízos asociados 

á pronuncia do galego. 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece 
os erros nas producións orais propias e alleas e propón solucións para 
melloralas. 

 Dá mostras de apreciar a emisión dunha pronuncia e prosodia 
correctas. 

CCL 
CAA 
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COMPETENCIAS 
CLAVE 

 Asumir, de a posuír, a variante dialectal propia e usala na súa práctica 
habitual. 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia galega. 

 Escoita con atención vídeos e reflexiona sobre os prexuízos 
asociados á pronuncia do galego. 

CAA 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa 
práctica habitual. 

 Dá mostras de asumir a variante dialectal propia. 

CCL 
CCEC 

h 
o 

B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 Expresión oral: descrición en voz alta. 
 Participación espontánea en conversas do ámbito educativo. 

B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación 
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 Realizar unha descrición en voz alta relacionada cun aspecto do contido 
dun texto. 

 Participar activamente en conversas do ámbito educativo. 
 Adecuar o seu discurso á situación e intención comunicativa. 
 Expresarse con coherencia, cohesión e corrección. 
 Intervir de forma fluída. 
 Respectar as regras morfosintácticas do galego nas súas intervencións 

espontáneas. 
 Pronunciar adecuadamente as sete vogais, o n velar e o fonema 

fricativo palatal xordo. 
 Empregar expresións propias do galego nas súas intervencións orais. 
 Utilizar un léxico adecuado, rico e variado. 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

 Realiza unha descrición en voz alta relacionada cun aspecto do 
contido dun texto. 

 Participa activamente en conversas do ámbito educativo. 
 Adecúa o seu discurso á situación e intención comunicativa. 
 Exprésase con coherencia, cohesión e corrección. 

CCL 
CSC 

LGB1.6.2. 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).  

 Intervén de forma fluída. 
 Respecta as regras morfosintácticas do galego nas súas 

intervencións espontáneas. 
 Pronuncia adecuadamente as sete vogais, o n velar e o fonema 

fricativo palatal xordo. 

CCL 

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias 
do galego (fraseoloxía adecuada). 

 Emprega a fraseoloxía estudada nas súas intervencións orais. 

CCL 

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 

 Utiliza un léxico adecuado, rico e variado. 

CCL 

b 
e 
g 
h 

B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

 Emprego das TIC para a planificación e realización de presentacións orais. 

B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

 Procurar información para a planificación das súas exposicións orais. 
 Procurar e seleccionar ideas para a realización dun guión 

cinematográfico. 
 Empregar recursos de apoio nas súas presentacións orais. 
 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

 Procura información para a planificación das súas exposicións 
orais. 

 Procura e selecciona ideas para a realización dun guión 
cinematográfico. 

CD 
CAA 
CSIEE 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

 Utiliza o teléfono móbil para gravar unha escena cinematográfica. 
 Emprega recursos de apoio nas súas presentacións orais. 

CD 
CCL 
CSC 

a 
c 
d 
h 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o 
alumnado que xeren intercambio de opinión. 

 Expresión oral: participación en debates e faladoiros. 
 Expresión oral: reflexión a partir dos textos. 
 Expresión oral: creación dun diálogo. 

 

B1.8. Participar activamente en situación propias do ámbito educativo e de 
interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

 Participar activamente en debates e faladoiros. 
 Respectar as regras de interacción. 
 Escoitar con atención e respecto as opinións alleas. 
 Expresar a súa opinión mediante argumentos lóxicos e de forma clara, 

coherente e convincente. 
 Seguir o guión proposto para o desenvolvemento dos debates. 
 Empregar o léxico estudado nas súas intervencións orais. 
 Preparar os seus argumentos con antelación e utilizar información 

contrastada. 
 Moderar un debate ou respectar as instrucións do/a moderador/a. 
 Reflexionar, por parellas, a partir dun texto e expor conclusións en voz 

alta. 
 Reflexionar, individualmente, a partir dun texto e expor conclusións en 

voz alta. 
 Crear un diálogo, en grupo, a partir do contido dunha lectura. 
 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto 
ás regras de interacción e ás opinións alleas. 

 Participa activamente en debates e faladoiros. 
 Respecta as regras de interacción. 
 Escoita con atención e respecto as opinións alleas. 

CCL 
CSC 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa 
moderadora nos debates e coloquios. 

 Expresa a súa opinión mediante argumentos lóxicos e de forma 
clara, coherente e convincente. 

 Emprega o léxico estudado na clase nas súas intervencións orais. 
 Segue o guión proposto para o desenvolvemento dun debate. 
 Prepara os seus argumentos con antelación e utiliza información 

contrastada. 
 Modera un debate ou respecta as instrucións do/a moderador/a. 

CCL 
CSC 

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha 
obra de lectura. 

 Reflexiona, por parellas, a partir dun texto e expón conclusións en 
voz alta. 

 Reflexiona, individualmente, a partir dun texto e expón conclusións 
en voz alta. 

 Crea un diálogo, en grupo, a partir do contido dunha lectura. 

CSC 
CAA 
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COMPETENCIAS 
CLAVE 

a 
b 
c 
g 
h 
o 

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

 Expresión oral: exposicións planificadas. 
 Expresión oral: narracións. 
 A comunicación non verbal. 
 Expresión oral: representación de diversas situacións. 
 Realización dunha escena cinematográfica. 
 

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

 Elaborar, individualmente e en grupo, guións para realizar exposicións 
orais. 

 Realizar exposicións orais planificadas. 
 Realizar unha narración oral en voz alta. 
 Escribir, en grupo, un guión cinematográfico. 
 Planificar, en grupo, unha escena aplicando os coñecementos 

adquiridos na unidade sobre a linguaxe cinematográfica. 
 Presentar un discurso ordenado. 
 Facer un uso eficaz dos aspectos prosódicos e da linguaxe non verbal. 
 Lograr un progresivo autocontrol das emocións ao falar en público. 
 Dirixirse ao auditorio con autoconfianza. 
 Coñecer os trazos propios da comunicación non verbal. 
 Expresarse empregando elementos non verbais en representacións de 

diferentes situacións. 
 Realizar exposicións orais de carácter formal empregando eficazmente 

a linguaxe non verbal. 
 Facer uso da linguaxe non verbal para representar unha escena 

cinematográfica. 
 Incorporar o vocabulario estudado nas súas prácticas orais. 
 Empregar léxico adecuado, rico e variado. 
 Pronunciar de forma clara e conforme as regras fonéticas do galego. 
 Coidar a pronuncia, adaptar a entoación e o ritmo e realizar as pausas 

necesarias. 
 Tratar de evitar e corrixir erros nas súas intervencións orais. 

 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais 
ou informais breves. 

 Elabora, individualmente e en grupo, guións para realizar 
exposicións orais. 

 Realiza exposicións orais planificadas. 
 Realiza unha narración oral relacionada co contido dunha lectura. 
 Escribe, en grupo, un guión cinematográfico. 
 Planifica, en grupo, unha escena aplicando os coñecementos 

adquiridos na unidade sobre a linguaxe cinematográfica. 
 Presenta un discurso ordenado. 

CAA 

LGB1.9.2. 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. 

 Fai un uso eficaz dos aspectos prosódicos e da linguaxe non 
verbal. 

 Manifesta un progresivo autocontrol das emocións ao falar en 
público. 

 Diríxese ao auditorio con autoconfianza. 
 Coñece os trazos propios da comunicación non verbal. 
 Exprésase empregando elementos non verbais en representacións 

de diferentes situacións. 
 Realiza exposicións orais de carácter formal empregando 

eficazmente a linguaxe non verbal. 
 Fai uso da linguaxe non verbal para representar unha escena 

cinematográfica. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas 
prácticas orais da lingua. 

 Incorpora o vocabulario estudado nas súas intervencións orais. 
 Emprega léxico adecuado, rico e variado nas súas prácticas orais. 

CLL 
CSC 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 
 Pronuncia de forma clara e conforme as regras fonéticas do 

galego. 
 Coida a pronuncia, adapta a entoación e o ritmo e realiza as 

pausas necesarias. 

CLL 
CAA 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza 
léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

 Trata de evitar e corrixe erros nas súas intervencións orais. 

CAA 
CCL 

a 
d 
h 
l 
ñ 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 

 Expresión oral: realización de enquisas. 
 Expresión oral: solicitude. 
 Expresión oral: representación dun diálogo. 
 Expresión oral: participación en conversas e intercambio de opinións. 

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal 
ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa. 

 Realizar, baixo guía, enquisas sobre diversos temas do currículo e a 
vida cotiá. 

 Realizar oralmente unha solicitude formal. 
 Representar, por parellas, un diálogo propio da vida cotiá relacionado 

coa temática dunha lectura. 
 Simular conversas aplicando os coñecementos adquiridos. 
 Participar en intercambios de opinións sobre aspectos persoais  

relacionados co contido das lecturas. 
 Meditar e organizar os seus argumentos de forma eficaz 
 Empregar fórmulas adecuadas para expresar a súa opinión e 

manifestar  discrepancia. 
 Chegar a acordos con facilidade. 
 Utilizar o léxico estudado na clase. 
 Expor argumentos e aclaracións de forma adecuada. 
 Expresarse oralmente en situacións representadas utilizando as normas 

de cortesía necesarias. 
 Utilizar as fórmulas de tratamento axeitadas ao destinatario e á 

situación comunicativa. 
 Distinguir as diferenzas entre o discurso formal e o discurso 

espontáneo. 
 Empregar o rexistro adecuado á situación comunicativa. 
 

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. 

 Representa, por parellas, un diálogo propio da vida cotiá 
relacionado coa temática dunha lectura. 

 Simula conversas aplicando os coñecementos adquiridos. 
 Participa activamente en conversas sobre aspectos persoais 

relacionados co contido das lecturas. 
 Medita e organiza os seus argumentos de forma eficaz. 
 Emprega fórmulas adecuadas para manifestar  discrepancia. 
 Emprega as fórmulas adecuadas para expresar a súa opinión. 
 Chega a acordos con facilidade. 
 Utiliza o léxico estudado na clase. 

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que 
implique solicitar unha información ou un servizo. 

 Realiza, baixo guía, enquisas sobre diversos temas do currículo e a 
vida cotiá. 

 Realiza oralmente unha solicitude formal. 
 Expón argumentos e aclaracións de forma adecuada. 

CSC 
CSIEE 

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía 
axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 

 Exprésase oralmente en situacións representadas utilizando as 
normas de cortesía adecuadas. 

 Utilizar as fórmulas de tratamento  axeitadas ao destinatario e á 

CCL 
CSC 
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situación comunicativa. 

LGB1.10.4. Analiza similitudes e  diferenzas entre discursos formais e 
espontáneos. 

 Distingue as diferenzas entre o discurso formal e o discurso 
espontáneo. 

 Emprega o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

CCL 
CAA 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

b 
f 
h 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura 
comprensiva: esquemas, resumos, etc. 

 O esquema: características. 
 O mapa conceptual: pautas para a súa elaboración. 
 Actividades de comprensión textual. 
 Procura de información. 
 Lectura e análise guiada do léxico de textos breves. 

 

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión. 

 Elaborar un esquema a partir dun texto dado, baixo guía. 
 Transformar un texto en esquema, aplicando os coñecementos 

adquiridos. 
 Coñecer as pautas xerais para a elaboración dun mapa conceptual. 
 Completar cadros con información procedente das lecturas. 
 Resumir o contido dunha lectura. 
 Extraer información dun texto mediante a elaboración dunha listaxe. 
 Relacionar termos extraídos dunha lectura con sinónimos dunha serie 

dada. 
 Explicar coas propias palabras o significado do léxico destacado nun 

texto. 
 Buscar no dicionario o significado dunha serie de termos destacados 

nun texto. 
 Ler comprensivamente un texto e comentar, de xeito guiado, o léxico 

empregado nel. 
 Procurar nun texto a palabra apropiada para cada unha das definicións 

dunha serie. 
 Utilizar o léxico adquirido na construción de enunciados. 
 Achegar sinónimos para termos definidos. 
 Mostrar explicitamente a súa comprensión do contido dun texto. 
 Sintetizar a idea principal de cada un dos parágrafos dun texto. 
 Ofrecer títulos alternativos acaídos para un texto de lectura. 
 Responder correctamente preguntas sobre os textos. 
 Indicar se son verdadeiras ou falsas unha serie de afirmacións sobre o 

contido dunha lectura e corrixir estas últimas conforme o sentido do 
texto. 

 Extraer catro ideas relevantes dun texto. 
 Razoar a relación existente entre o título e o contido dun texto. 
 Explicar aspectos do contido dun texto extraendo información implícita. 
 Explicar razoadamente aspectos gráficos dun texto en relación co seu 

contido. 
 Realizar consultas bibliográficas para consultar dúbidas e  ampliar a 

información dos textos. 
 Procurar información en Internet, de xeito guiado, para ampliar os 

coñecementos adquiridos nos textos. 
 Responder preguntas sobre un texto utilizando información tirada de 

Internet. 
 Reflexionar, por escrito, sobre a mensaxe dun poema en relación coa 

propia experiencia. 
 Contrastar, por escrito, a información dun texto coa propia experiencia. 
 Relacionar, oralmente, o contido dunha lectura coa propia experiencia. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas 
que estruturan visualmente as ideas. 

 Elabora, baixo guía, un esquema a partir dun texto dado. 
 Transforma un texto dado en esquema, aplicando os 

coñecementos adquiridos. 
 Coñece as pautas xerais para a elaboración dun mapa conceptual.  
 Completa cadros con información procedente das lecturas. 
 Resume o contido dunha lectura. 
 Extrae información dun texto mediante a elaboración dunha listaxe. 

CCL 
CAA 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, 
analiza a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as 
acepcións. 

 Relaciona termos extraídos dunha lectura con sinónimos dunha 
serie dada. 

 Explica coas propias palabras o significado do léxico destacado 
nun texto. 

 Busca no dicionario o significado dunha serie de termos 
destacados nun texto. 

 Le comprensivamente un texto e comenta, de xeito guiado, o léxico 
empregado nel. 

 Procura nun texto a palabra apropiada para cada unha das 
definicións dunha serie. 

 Utiliza o léxico adquirido na construción de enunciados. 
 Achega sinónimos para termos definidos. 

CCL 
CAA 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación 
existente entre elas. 

 Mostra explicitamente a súa comprensión do contido dun texto. 
 Sintetiza a idea principal de cada un dos parágrafos dun texto. 
 Ofrece títulos alternativos acaídos para un texto de lectura. 
 Responde correctamente preguntas sobre os textos. 
 Indica se son verdadeiras ou falsas unha serie de afirmacións 

sobre o contido dunha lectura e corrixe estas últimas conforme o 
sentido do texto. 

 Extrae catro ideas relevantes dun texto. 
 Razoa a relación existente entre o título e o contido dun texto. 

CCL 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función 
do contexto. 

 Explica aspectos do contido dun texto extraendo información 
implícita. 

 Explica razoadamente aspectos gráficos dun texto en relación co 
seu contido. 

CCL 

LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento 
das mensaxes: busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza 
recursos audiovisuais e buscadores de internet. 

 Realiza consultas bibliográficas para consultar dúbidas e ampliar a 
información dos textos. 

 Procura información en Internet, de xeito guiado, para ampliar os 
coñecementos extraídos dos textos. 

 Responder unha serie de preguntas sobre un texto empregando 
información tirada de Internet. 

CCL 
CAA 

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos 
propios, antes e despois da lectura. 

 Reflexiona, por escrito, sobre a mensaxe dun poema en relación 
coa propia experiencia. 

 Contrasta, por escrito, a información dun texto coa propia 
experiencia. 

CCL 
CAA 
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 Relaciona, oralmente, o contido dunha lectura coa propia 
experiencia. 

d 
e 
h 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos 
e solicitudes. 

 O diario. 
 Os blogs. 
 A carta persoal: características e estrutura. 
 As solicitudes. 
 Lectura comprensiva: «Menús escolares», en Revista Consumer. 
 Os textos expositivos. 
 O folleto. 
 Comprensión de textos e expresión escrita. 

B2.2. Comprender e interpretar  textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

 Comprender textos propios da vida cotiá e as relacións sociais. 
 Interpretar correctamente un diario e unha carta. 
 Identificar as características propias do diario nun texto dado. 
 Coñecer os trazos xerais dos blogs. 
 Identificar as características e estrutura propias da carta persoal a partir 

dun texto dado. 
 Comprender textos propios da vida cotiá e as relacións sociais: a 

solicitude. 
 Coñecer as partes en que debe organizarse un modelo estándar de 

instancia. 
 Identificar e ordenar as partes dunha solicitude dada. 
 Interpretar correctamente un folleto. 
 Identificar as características propias do folleto nun texto dado. 
 Coñecer as diferenzas entre “díptico” e “tríptico”. 
 Interpretar correctamente un plano dunha cidade. 
 Redactar un texto breve a partir dun plano. 
 Interpretar correctamente normas de convivencia e regras de xogos. 
 Respectar as normas propostas na realización das tarefas. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos 
propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos 
e solicitudes. 

 Mostra explicitamente a súa comprensión de textos propios da vida 
cotiá e as relacións sociais: o diario e a carta. 

 Identifica as características propias do diario nun texto dado. 
 Coñece os trazos xerais dos blogs. 
 Identifica as características e estrutura propias da carta persoal a 

partir dun texto dado. 
 Mostra explicitamente a súa comprensión de textos propios da vida 

cotiá e as relacións sociais: a solicitude. 
 Refire as partes en que debe organizarse un modelo estándar de 

instancia. 
 Identifica e ordena as partes dunha solicitude dada. 
 Mostra explicitamente a súa comprensión de textos propios da vida 

cotiá e as relacións sociais: o folleto. 
 Identifica as características propias do folleto nun texto dado. 
 Define “díptico” e “tríptico” e sinala as diferenzas entre ambos. 

CCL 
CSC 

LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle 
permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá. 

 Interpreta correctamente un plano dunha cidade. 
 Redacta un texto breve a partir dun plano. 

CCL 
CSC 

LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, 
correspondencia escolar. 

 Dá mostras de interpretar correctamente normas de convivencia e 
regras de xogos. 

 Respecta as normas propostas na realización das tarefas. 

CCL 
CSC 

d 
e 
h 

B2.3. Comprensión e interpretación, en formato papel e dixital, de textos propios dos 
medios de comunicación (noticias). 

 Lectura comprensiva dunha noticia: «Cando o "tigre" campaba por Galicia», en 
www.gciencia. 

 As noticias: portadas e titulares. 
 Lectura e análise de xornais impresos e dixitais. 

B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos 
medios de comunicación (noticias). 

 Ler comprensivamente noticias e dar mostras explícitas da súa lóxica 
interpretación. 

 Coñecer os trazos propios da noticia e recoñecer a súa estrutura 
habitual. 

 Distinguir entre o título e o subtítulo dunha noticia dada. 
 Analizar e distinguir as partes que compoñen a portada dun xornal. 
 Comparar, en grupo, as primeiras páxinas de varios xornais diferentes, 

tanto impresos como dixitais. 
 Distinguir entre titulares informativos e valorativos e explicar as 

diferenzas entre eles. 
 Indicar e explicar o tema dunha serie de titulares. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

 Le comprensivamente noticias e dá mostras explícitas da súa 
lóxica interpretación. 

 Coñece os trazos propios da noticia e recoñece a súa estrutura 
habitual. 

 Distingue entre o título e o subtítulo dunha noticia dada. 

CCL 
CSC 

LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de 
comunicación: portadas e titulares. 

 Analiza e distingue as partes que compoñen a portada dun xornal. 
 Compara, en grupo, as primeiras páxinas de varios xornais 

diferentes, tanto impresos como dixitais. 
 Distingue entre titulares informativos e valorativos e explica as 

diferenzas entre eles. 
 Indica e explica o tema dunha serie de titulares. 

CCL 

d 
e 
h 
 

B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida 
educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 

 Os textos académicos. 
 As enciclopedias. 

B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, textos propios da vida 
educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

 Ler comprensivamente un texto tirado dunha enciclopedia e responder 
correctamente preguntas sobre o seu contido. 

 Identificar o tema dun texto enciclopédico e resumir a información de 
cada parágrafo. 

 Identificar as características específicas do texto académico e 
enciclopédico. 

 Utilizar adecuadamente e comparar enciclopedias en papel e en 
formato dixital. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, 
especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 

 Le comprensivamente un texto tirado dunha enciclopedia e 
responde correctamente preguntas sobre o seu contido. 

 Identifica o tema dun texto enciclopédico e resume a información 
de cada parágrafo. 

CCL 
CD 
CAA 

LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos 
que se expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas 
materias curriculares. 

 Identifica as características específicas do texto académico e 
enciclopédico. 

 Utiliza adecuadamente enciclopedias en papel e en formato dixital. 
 Compara diferentes enciclopedias dixitais e impresas. 

CCL 

b 
e 
h 

B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC para seleccionar 
información. 

 A procura de información. 
 Consellos para buscar información en Internet. 
 Uso da biblioteca. 

B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras 
fontes e integrar os coñecementos adquiridos  non proceso de aprendizaxe 
continua. 

 Seguir unhas pautas para a procura de información en Internet e utilizar 
adecuadamente os buscadores. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de 
información e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais 
e escritos. 

 Segue unhas pautas para a procura de información en Internet. 
 Utiliza adecuadamente os buscadores de Internet para buscar 

CCL 
CCA 
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 Sintetizar e comentar a información extraída mediante os buscadores 
de Internet. 

 Coñecer dicionarios en versión dixital e impresa. 
 Empregar os dicionarios con frecuencia e fluidez. 
 Coñecer o funcionamento das bibliotecas, o seu sistema de busca e 

normas xerais de uso. 
 Coñecer o fondo bibliográfico das bibliotecas de Galicia en Internet. 
 Procurar dixitalmente un libro de lectura na biblioteca do centro. 

 

información. 
 Sintetiza e comenta a información extraída mediante os 

buscadores de Internet. 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión 
dixital. 

 Coñece dicionarios en versión dixital e impresa. 
 Emprega os dicionarios con frecuencia e fluidez. 

CCL 
CD 
CAA 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas 
dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. 

 Coñece o funcionamento das bibliotecas, o seu sistema de busca e 
normas xerais de uso. 

 Coñece o fondo bibliográfico das bibliotecas de Galicia en Internet. 
 Procura dixitalmente un libro de lectura na biblioteca do centro. 

CCL 
CD 
CAA 

c 
d 
h 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar usos lingüísticos 
discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as 
ideas respectando as ideas dos demais. 

 Actividades de comprensión textual. 

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita 
identificar usos lingüísticos discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou 
desacordo e respecto ás mensaxes expresadas. 

 Reflexionar baixo guía, a partir dun texto, sobre os prexuízos 
xenófobos. 

 Definir, coas propias palabras, un prexuízo reflectido nun artigo 
xornalístico. 

 Indicar o tema de varios titulares de artigos relativos á inxustiza social e 
a discriminación. 

 Expresar razoadamente a súa opinión sobre un aspecto da temática 
dunha lectura. 

 Definir coas propias palabras diferentes tipos de discriminación 
mencionados nunha serie de titulares. 

 Respectar as opinións alleas. 

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 

 Reflexiona baixo guía, a partir dun texto, sobre os prexuízos 
xenófobos. 

 Define, coas propias palabras, un prexuízo reflectido nun artigo 
xornalístico. 

 Indica o tema de varios titulares de artigos relativos á inxustiza 
social e a discriminación. 

CCL 
CSC 

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou globais dun texto. 

 Expresa razoadamente a súa opinión sobre un aspecto da temática 
dunha lectura. 

CCL 
CSC 

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 
 Define coas propias palabras diferentes tipos de discriminación 

mencionados nunha serie de titulares. 

CCL 

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 
 Dá mostras de respectar as opinións alleas. 

CCL 
CSC 

h 
ñ 

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación 
comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o 
rexistro de voz. 

 Lectura expresiva en voz alta de textos diversos. 
 Gravación dunha escena cinematográfica. 

 

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

 Ler en voz alta textos diversos, adaptando a dicción, a entoación e o 
ritmo á tipoloxía textual e situación comunicativa correspondentes. 

 Empregar o móbil para gravar unha escena fílmica. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados 
(interpreta os signos de puntuación) á situación comunicativa e á función da 
mensaxe. 

 Le en voz alta textos diversos, adaptando a dicción, a entoación e 
o ritmo á tipoloxía textual e situación comunicativa 
correspondentes. 

CCL 

LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 
 Emprega o móbil para gravar unha escena fílmica. 

CCL 
CD 

b 
g 
h 

B2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, fins 
e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección nas relacións internas e externas dos contidos do texto. 

 Elaboración dun mapa conceptual. 
 A presentación: criterios para a presentación de textos escritos. 
 Expresión escrita: uso do procesador de textos. 

B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a 
adecuación, coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións 
internas e externas do texto. 

 Elaborar un mapa conceptual a partir dunha serie de ideas dada. 
 Utilizar habitualmente esquemas sinxelos para organizar as ideas e 

estruturar os textos. 
 Seguir uns criterios para a boa presentación dos textos. 
 Escoller, entre parellas de textos, os máis correctos desde o punto de 

vista comunicativo. 
 Adecuar os textos ao rexistro formal. 
 Comentar textos dados reparando nos mecanismos de cohesión 

empregados neles. 
 Empregar diferentes mecanismos de cohesión na súa produción escrita. 
 Comentar a puntuación dun texto en relación coa súa organización 

oracional e os parágrafos. 
 Puntuar adecuadamente os seus textos. 
 Revisar os textos para corrixir erros gramaticais, adecuar o rexistro e 

formular as ideas de forma clara e coherente. 
 Escribir textos breves empregando o procesador de textos coa función 

de corrección ortográfica. 
 Elaborar gráficos a partir de datos. 
 Elaborar campañas publicitarias empregando logos e ilustracións. 
 Complementar as súas producións textuais (folletos, fichas etc.) coa 

introdución de ilustracións. 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o 
texto. 

 Elabora un mapa conceptual a partir dunha serie de ideas dada. 
 Utiliza habitualmente esquemas sinxelos para organizar as ideas e 

estruturar os textos. 

CCL 

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. 
 Segue uns criterios para a boa presentación dos textos. 
 Escolle, entre parellas de textos, os máis correctos desde o punto 

de vista comunicativo. 
 Adecúa os textos ao rexistro formal. 

CCL 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do 
texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 

 Comenta textos dados reparando nos mecanismos de cohesión 
empregados neles. 

 Emprega diferentes mecanismos de cohesión na súa produción 
escrita. 

CCL 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa 
organización oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e 
ordenación das ideas expresadas). 

 Comenta a puntuación dun texto en relación coa súa organización 
oracional e os parágrafos. 

 Puntúa adecuadamente os seus textos. 

CCL 
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LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras 
ortográficas e morfolóxicas. 

 Revisa os textos para corrixir erros gramaticais, adecuar o rexistro 
e formular as ideas de forma clara e coherente. 

CCL 

LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de 
texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos e correctores. 

 Escribe textos breves empregando o procesador de textos coa 
función de corrección. 

CCL 
CD 

LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e 
paratextuais: ilustracións e gráficos. 

 Elabora gráficos a partir de datos. 

 Elabora campañas publicitarias empregando logos e ilustracións. 

 Complementa as súas producións textuais (folletos, fichas etc.) coa 
introdución de ilustracións. 

CCL 
CD 

b 
e 
h 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

 Expresión escrita: redacción dunha carta dirixida a un xornal. 
 Expresión escrita: elaboración dun anuncio. 
 Expresión escrita: redacción dun diario. 
 Expresión escrita: redacción dunha carta persoal. 
 Expresión escrita: redacción de solicitudes. 
 Expresión escrita: elaboración dun folleto. 
 Expresión escrita: redacción dunha conversa de Whatsapp. 

B2.9. Producir, en formato papel ou  dixital, textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en 
foros. 

 Escribir unha carta dirixida a un xornal sobre a temática dunha  lectura. 
 Elaborar un anuncio para unha campaña de carácter social relacionada 

coa temática dunha lectura. 
 Escribir, seguindo unhas pautas, un diario. 
 Redactar unha carta persoal aplicando os coñecementos adquiridos na 

unidade correspondente. 
 Escribir adecuadamente solicitudes, seguindo unhas pautas. 
 Elaborar un folleto en grupo, seguindo unhas pautas e aplicando os 

coñecementos adquiridos na unidade correspondente. 
 Redactar unha conversa de Whatsapp ficticia relacionada co contido 

dunha lectura. 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida  cotiá e das relacións persoais: 
diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

 Escribe unha carta dirixida a un xornal sobre a temática dunha  
lectura. 

 Elabora un anuncio para unha campaña de carácter social 
relacionada coa temática dunha lectura. 

 Escribe, seguindo unhas pautas, un diario. 
 Redacta unha carta persoal aplicando os coñecementos adquiridos 

na unidade correspondente. 
 Escribe adecuadamente solicitudes, seguindo unhas pautas. 
 Elabora un folleto en grupo, seguindo unhas pautas e aplicando os 

coñecementos adquiridos na unidade correspondente. 
 Redacta unha conversa de Whatsapp ficticia relacionada co 

contido dunha lectura. 

CCL 
CD 
CSC 

b 
e 
h 

B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

 Expresión escrita: redacción de textos xornalísticos. 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de 
comunicación a partir dun modelo (noticias). 

 Redactar textos xornalísticos a partir dos modelos estudados: titulares, 
noticias, portadas de xornal. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos 
medios de comunicación a partir dun modelo (noticias). 

 Redacta textos xornalísticos a partir dos modelos estudados: 
titulares, noticias, portadas de xornal. 

CCL  
CD 
CSC 

b 
e 
h 

B2.11. Produción, en formato papel ou dixital, de textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos 
das materias curriculares. 

 Redacción de textos de carácter educativo. 
 Expresión escrita: elaboración dunha ficha. 

B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre 
contidos das materias curriculares. 

 Redactar adecuadamente textos breves de carácter educativo: 
resumos, informes, descricións e explicacións sobre contidos do 
currículo. 

 Crear unha ficha de temática científica, seguindo o modelo exposto nun 
texto de lectura. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter 
educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e 
explicacións sobre contidos das materias curriculares. 

 Redacta adecuadamente textos breves de carácter educativo: 
resumos, informes, descricións e explicacións sobre contidos do 
currículo. 

 Crea unha ficha de temática científica, seguindo o modelo exposto 
nun texto de lectura. 

CCL 
CD 

b 
e 
h 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 Expresión escrita: redacción de textos narrativos breves. 
 Expresión escrita: redacción de textos descritivos breves. 
 Síntese e resumo de textos. 

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distinta 
tipoloxía, fundamentalmente, narracións e descricións. 

 Redactar textos narrativos breves relacionados cos contidos das  
lecturas. 

 Redactar textos descritivos relacionados cos contidos das lecturas. 
 Reescribir, empregando o propio léxico, fragmentos de textos. 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía 
a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 Redacta textos narrativos breves relacionados cos contidos das  
lecturas. 

 Redacta textos descritivos relacionados cos contidos das lecturas. 

CCL 
CD 

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o 
texto resumido. 

 Reescribe, empregando o propio léxico, fragmentos de textos. 

CCL 

b 
e 
f 
h 

B2.13. Uso das TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) tanto para a 
textualización, como para a revisión e mellora do escrito. 

 A función de corrección nos procesadores de textos. 
 

B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: procesadores 
de texto, programas de presentación e dicionarios electrónicos. 

 Empregar adecuadamente o procesador de textos, de xeito progresivo. 
 Usar de forma axeitada a función de corrección no procesador de 

textos. 

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de 
texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos, e correctores 
para textualizar e revisar e mellorar os escritos. 

 Emprega adecuadamente o procesador de textos, de xeito 
progresivo. 

 Usa de forma axeitada a función de corrección no procesador de 
textos. 

CCL 
CD 

d 
h 

B2.14. Valoración da escritura como fonte de aprendizaxe e como forma de comunicar 
experiencias, ideas e coñecementos propios. 

 Valoración da escritura. 
 Actividades de expresión escrita. 

B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como unha forma de 
comunicar experiencias, ideas e coñecementos propios. 

 Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe. 
 Utilizar a escrita para reflexionar sobre os coñecementos e  comunicar 

experiencias propias. 

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de 
comunicación social fundamental para comunicar experiencias e para 
adquirir e transmitir coñecementos. 

 Dá mostras de valorar a escritura como fonte de aprendizaxe. 
 Utiliza a escrita para reflexionar sobre os coñecementos e  

comunicar experiencias propias.  

CCL 
CSC 
CCEC 
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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. 

 Léxico: a casa por dentro. 
 Os hiperónimos. 
 Léxico: a alimentación. 
 Léxico: a diversidade social e cultural e a paz. 
 Léxico: a música. 
 Léxico: o noso contorno. 
 Os antónimos. 
 Léxico: a radio e a televisión. 
 Os préstamos. 
 Léxico: o cine e o teatro. 
 Léxico: o parentesco. 
 As frases feitas. 
 Léxico: o tempo cronolóxico. 

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

 Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado coa casa e 
incorporalo ás súas producións orais e escritas. 

 Empregar hiperónimos relativos a campos semánticos propios do 
ámbito do fogar. 

 Explicar o significado de frases feitas relacionadas co léxico da casa. 
 Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado coa alimentación e 

incorporalo ás súas producións orais e escritas. 
 Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado coa diversidade 

social e cultural e incorporalo ás súas producións orais e escritas. 
 Recoñecer e empregar lexemas e sufixos gregos frecuentes na 

denominación de diferentes tipos de discriminación social. 
 Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado coa música e 

incorporalo ás súas producións orais e escritas. 
 Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado co contorno e 

incorporalo ás súas producións orais e escritas. 
 Recoñecer e usar antónimos relativos ao contorno. 
 Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado coa radio e a 

televisión e incorporalo ás súas producións orais e escritas. 
 Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado co cine e o teatro e 

incorporalo ás súas producións orais e escritas. 
 Ampliar o seu coñecemento do léxico relativo ao parentesco e 

incorporalo ás súas producións orais e escritas. 
 Ampliar o seu coñecemento da fraseoloxía galega. 
 Empregar en enunciados propios fraseoloxía relacionada co 

parentesco. 
 Ampliar o seu coñecemento do léxico relacionado co tempo cronolóxico 

e incorporalo ás súas producións orais e escritas. 

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

 Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado coa casa e 
incorpórao ás súas producións orais e escritas. 

 Emprega hiperónimos relativos a campos semánticos propios do 
ámbito do fogar. 

 Explica o significado de frases feitas relacionadas co léxico da 
casa. 

 Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado coa alimentación 
e incorpórao ás súas producións orais e escritas. 

 Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado coa diversidade 
social e cultural e incorpórao ás súas producións orais e escritas. 

 Recoñece e emprega lexemas e sufixos gregos frecuentes  na 
denominación de diferentes tipos de discriminación social. 

 Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado coa música e 
incorpórao ás súas producións orais e escritas. 

 Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado co contorno e 
incorpórao ás súas producións orais e escritas. 

 Emparella antónimos relativos ao contorno. 
 Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado coa radio e a 

televisión e incorpórao ás súas producións orais e escritas. 
 Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado co cine e o teatro 

e incorpórao ás súas producións orais e escritas. 
 Amplía o seu coñecemento do léxico relativo ao parentesco e 

incorpórao ás súas producións orais e escritas. 
 Relaciona unha serie de frases feitas coas súas correspondentes 

definicións. 
 Emprega en enunciados propios fraseoloxía relacionada co 

parentesco. 
 Amplía o seu coñecemento do léxico relacionado co tempo 

cronolóxico e incorpórao ás súas producións orais e escritas. 

CCL 
CSC 

a 
d 
e 

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

 Letras e fonemas. 
 Vogais e consoantes. 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 
 Coñecer a correspondencia entre fonemas e grafías. 
 Recoñecer os fonemas vocálicos e consonánticos do galego. 
 Pronunciar correctamente os fonemas vocálicos e consonánticos en 

palabras dadas, reparando no punto de articulación. 

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

 Sinala a correspondencia entre fonemas e grafías en palabras 
dadas. 

 Recoñece os fonemas vocálicos e consonánticos do galego. 
 Pronuncia correctamente os fonemas vocálicos e consonánticos en 

palabras dadas, reparando no punto de articulación. 

CCL 
CAA 

b 
e 
n 
l 

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta en calquera soporte, 
especialmente sobre flexión, relación semántica e normativa. 

 O dicionario. 

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

 Utilizar o dicionario con fluidez e autonomía. 
 Coñecer as características xerais do dicionario. 
 Interpretar adecuadamente a información lingüística e complementaria 

dos dicionarios. 
 Comparar e usar dicionarios en papel e en formato dixital. 
 Explicar a información complementaria contida nunha entrada de 

dicionario dada. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo 
en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

 Utiliza o dicionario con fluidez e autonomía. 
 Coñece as características xerais do dicionario. 
 Interpreta adecuadamente a información lingüística e 

complementaria dos dicionarios. 
 Compara e usa dicionarios en papel e en formato dixital. 
 Explica a información complementaria contida nunha entrada de 

dicionario. 

CCL 
CAA 

b 
e 

B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos 
orais e escritos, propios e alleos. 

 O adxectivo. 
 Os graos do adxectivo. 
 As conxuncións comparativas. 
 Transformación, corrección e comentario lingüístico de textos. 

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos. 
 Identificar e explicar os usos do adxectivo nun texto dado. 
 Empregar adecuadamente o adxectivo na súa produción escrita. 
 Utilizar as conxuncións comparativas en enunciados conforme as súas 

normas de uso. 
 Completar, transformar e comentar textos escritos aplicando as normas 

ortográficas e morfolóxicas do galego. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira 
adecuada e correcta atendendo ás normas. 

 Identifica e explica os usos do adxectivo nun texto dado. 
 Emprega adecuadamente o adxectivo na súa produción escrita. 
 Utiliza as conxuncións comparativas en enunciados conforme as 

súas normas de uso. 
 Completa, transforma e comenta textos escritos aplicando as 

normas ortográficas e morfolóxicas do galego. 

CCL 
CD 

b 
e 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 O alfabeto. Letras e dígrafos. 
 Uso de h. 
 Uso de b / v. 
 Uso de s / x. 
 A revisión. 
 Grupos consonánticos bl / br. 
 Grupos consonánticos pl / pr. 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 Coñecer o alfabeto e sinalar os nomes das grafías en textos dados. 
 Combinar as letras do alfabeto para a creación de palabras. 
 Coñecer as normas de uso do h e aplicar estes coñecementos na 

escrita. 
 Ampliar o seu coñecemento dos prefixos gregos grafados con h. 
 Utilizar correctamente o b e o v na súa produción escrita. 
 Empregar correctamente o s e o x na súa produción escrita. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

 Coñece o alfabeto e sinala os nomes das grafías en textos dados. 
 Combina as letras do alfabeto para a creación de palabras. 
 Coñece as normas de uso do h e aplica estes coñecementos na 

escrita. 
 Amplía o seu coñecemento dos prefixos gregos grafados con h. 
 Utiliza correctamente o b e o v na súa produción escrita. 

CCL 
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 Grupos consonánticos fl / fr. 
 Uso de -cc- / -ct-. 
 Grupos consonánticos pc e pt. 
 Palabras terminadas en -cio, -cia, -zo, -za. 
 A acentuación: regras xerais. 
 O til diacrítico. 
 Os signos de interrogación e exclamación. 
 As parénteses. 
 As comiñas. 
 

 Coñecer e aplicar pautas para a revisión dos textos escritos. 
 Dar mostras de valorar positivamente a aplicación das normas 

ortográficas e morfolóxicas nos textos. 
 Empregar adecuadamente os grupos consonánticos bl / br, pl / pr e fl / fr 

en enunciados e textos dados. 
 Distinguir o léxico que contén os grupos consonánticos bl / br, pl / pr e  

fl / fr. 
 Empregar correctamente os grupos cultos -cc- / -ct- en palabras dadas. 
 Utilizar correctamente os grupos pc e pt na redacción dun texto breve. 
 Completar adecuadamente palabras rematadas en  -cio, -cia, -zo, -za. 
 Clasificar as palabras segundo a súa sílaba tónica. 
 Identificar pares diacríticos e explicar a diferenza entre ambos os 

termos. 
 Acentuar correctamente enunciados e textos dados. 
 Xustificar o uso do til nunha serie de palabras. 
 Corrixir erros referentes ao uso dos signos de interrogación e  

exclamación e á acentuación de pronomes en enunciados dados. 
 Coñecer as normas e pautas de uso das parénteses e as comiñas. 
 Xustificar razoadamente o uso das parénteses e comiñas nun texto. 
 Transformar textos dados utilizando adecuadamente parénteses e 

comiñas. 
 Escribir enunciados empregando correctamente os signos de 

interrogación e exclamación. 
 Explicar as funcións das comiñas dobres e as parénteses empregadas 

nun texto. 
 Elaborar enunciados utilizando adecuadamente parénteses e comiñas. 

 Emprega correctamente o s e o x na súa produción escrita. 
 Emprega adecuadamente os grupos consonánticos bl / br, pl / pr, fl 

/ fr en enunciados e textos dados. 
 Distingue o léxico que contén os grupos consonánticos bl / br, pl / 

pr, fl / fr. 
 Emprega correctamente os grupos cultos -cc- / -ct- en palabras 

dadas. 
 Utiliza correctamente os grupos pc e pt na redacción dun texto 

breve. 
 Completa adecuadamente palabras rematadas en  -cio, -cia, -zo, -

za. 
 Clasifica as palabras segundo a súa sílaba tónica. 
 Identifica pares diacríticos e explica a diferenza entre ambos os 

termos. 
 Acentúa correctamente enunciados e textos dados. 
 Xustifica o uso do til nunha serie de palabras. 
 Coñece as normas e pautas de uso das parénteses e as comiñas. 
 Xustifica razoadamente o uso das parénteses e comiñas nun texto. 
 Transforma textos dados utilizando adecuadamente parénteses e 

comiñas. 
 Escribe enunciados empregando correctamente os signos de 

interrogación e exclamación. 

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e 
ortográfica dos textos. 

 Coñece e aplica pautas para a revisión dos textos escritos. 
 Dá mostras de valorar positivamente a aplicación das normas 

ortográficas e morfolóxicas nos textos. 
 Corrixe erros referentes ao uso dos signos de interrogación e   

exclamación e á acentuación de pronomes en enunciados dados. 

CCL 

e 

B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 
 O punto. 
 A coma. 
 O punto e coma. 
 Os dous puntos. 
 Os puntos suspensivos. 

 

B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

 Coñecer as pautas e normas de uso do punto, a coma e o punto e 
coma. 

 Analizar a puntuación en textos dados, de xeito guiado. 
 Coñecer as normas e pautas de uso dos dous puntos, os puntos 

suspensivos e os signos de interrogación. 
 Puntuar correctamente textos dados. 
 Explicar a diferenza de significado entre unha parella de enunciados 

con distinta puntuación. 
 Explicar razoadamente o uso dos dous puntos e os puntos suspensivos 

nun texto. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión 
textual. 

 Coñece as pautas de uso do punto, a coma e o punto e coma. 
 Analiza a puntuación en textos dados, de xeito guiado. 
 Coñece as normas e pautas de uso dos dous puntos, os puntos 

suspensivos e os signos de interrogación. 
 Puntúa correctamente textos dados. 
 Explica a diferenza de significado entre unha parella de enunciados 

con distinta puntuación. 
 Explica razoadamente o uso dos dous puntos e os puntos 

suspensivos nun texto. 

CCL 

b 
e 

B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización 
morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais. 

 A formación de palabras (I): lexema e morfemas. 
 Morfemas flexivos e derivativos. 
 As desinencias verbais. 
 A formación de palabras (II): prefixos e sufixos. 
 Sufixos derivativos e apreciativos. 
 O substantivo. 
 O xénero. 
 O número. 
 Substantivos invariables. 
 O verbo. 
 Partes do verbo. 
 O tempo. 
 O modo. 

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar a comprensión e produción textuais. 

 Distinguir os lexemas en palabras dadas. 
 Diferenciar e clasificar os morfemas en termos dados. 
 Distinguir os prefixos e os diferentes tipos de sufixos en palabras dadas. 
 Caracterizar morfoloxicamente o substantivo. 
 Identificar os substantivos nun texto dado. 
 Coñecer os xentilicios correspondentes a unha serie de substantivos 

localizados nun texto. 
 Formar o feminino dunha serie de xentilicios. 
 Recoñecer nun texto dous adxectivos formados a partir de substantivos. 
 Identificar os verbos nun texto dado e recoñecer o seu suxeito. 
 Caracterizar morfoloxicamente verbos dados. 
 Recoñecer os tempos verbais en formas dadas. 
 Empregar os morfemas precisos para dotar de coherencia un texto. 
 Ampliar o seu repertorio léxico mediante o coñecemento de prefixos e 

sufixos para formar novas palabras. 
 Transformar correctamente o xénero dos substantivos en enunciados 

dados, mantendo a concordancia. 
 Formar axeitadamente o plural dos substantivos dunha serie. 
 Empregar con corrección unha serie de substantivos invariables na 

construción de enunciados. 
 Escribir exemplos de palabras rematadas en -l e formar correctamente 

o plural destas. 
 Escribir adxectivos a partir dunha serie dada de substantivos. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na 
comprensión e produción de textos orais e escritos. 

 Distingue os lexemas en palabras dadas. 
 Diferencia e clasifica os morfemas en termos dados. 
 Distingue os prefixos e os diferentes tipos de sufixos en palabras 

dadas. 
 Caracteriza morfoloxicamente o substantivo. 
 Identifica os substantivos nun texto dado. 
 Ofrece os xentilicios correspondentes a unha serie de substantivos 

localizados no texto. 
 Forma o feminino dunha serie de xentilicios. 
 Recoñece nun texto dous adxectivos formados a partir de 

substantivos. 
 Identifica os verbos nun texto dado e recoñece o seu suxeito. 
 Caracteriza morfoloxicamente verbos dados. 
 Recoñece os tempos verbais en formas dadas. 
 

CCL 
CAA 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con 
flexibilidade e creatividade. 

 Reescribe un texto dado empregando os morfemas precisos para 
dotalo de coherencia. 

 Amplía o seu repertorio léxico mediante o coñecemento de prefixos 
e sufixos para formar novas palabras. 

 Transforma correctamente o xénero dos substantivos en 

CCL 
CAA 
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 Escribir enunciados a partir de verbos dados, conxugándoos nos tres 
modos verbais. 

enunciados dados, mantendo a concordancia. 
 Forma axeitadamente o plural dos substantivos dunha serie. 
 Emprega con corrección unha serie de substantivos invariables na 

construción de enunciados. 
 Escribe exemplos de palabras rematadas en -l e forma 

correctamente o plural destas. 
 Escribe adxectivos a partir dunha serie dada de substantivos. 
 Escribe enunciados a partir de verbos dados, conxugándoos nos 

tres modos verbais. 

e 
h 

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais (espaciais, de 
oposición e contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticais como léxicos. 

 A cohesión textual. 
 Mecanismos de cohesión textual: anáfora, substitución e elipse. 
 Os conectores textuais. 
 Conectores aditivos, temporais e espaciais. 
 Conectores opositivos, causais e organizadores. 

B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, así 
como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

 Identificar e explicar os principais mecanismos de cohesión textual: 
anáfora, substitución e elipse. 

 Recoñecer e clasificar distintos conectores textuais en textos dados. 
 Empregar, de xeito guiado, mecanismos de cohesión para corrixir e 

completar textos. 
 Empregar conectores textuais na redacción de textos, de xeito guiado. 

 
 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, 
contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia 
interna que lle proporcionan cohesión a un texto. 

 Identifica nos textos e explica os principais mecanismos de 
cohesión textual: anáfora, substitución e elipse. 

 Recoñece e clasifica distintos conectores textuais en textos dados. 

CCL 
CAA 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 
 Emprega, de xeito guiado, mecanismos de cohesión para corrixir e 

completar textos. 
 Emprega unha serie de conectores textuais para organizar como 

texto unha serie de enunciados. 
 Redacta un texto breve, de forma guiada, utilizando diferentes 

organizadores do discurso. 

CCL 

e 
h 

B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar 
enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

 A frase: definición e clasificación. 
 A cláusula. 
 O modificador. 
 A cláusula: definición e clasificación. 
 Funcións que se poden dar no interior da cláusula. 
 Tipos de cláusulas. 
 As cláusulas subordinadas. 
 O suxeito e o predicado. 
 Recoñecemento do suxeito dunha cláusula. 
 Funcións do suxeito. 
 Suxeito elidido. 
 Tipos de cláusulas. 
 O complemento directo. 
 O complemento indirecto. 
 O complemento circunstancial. 

B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, orais e 
escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

 Identificar frases nun texto e distinguir entre simples e complexas. 
 Recoñecer o núcleo das frases nunha serie de cláusulas. 
 Localizar o modificador nunha serie de frases tiradas dun texto. 
 Analizar sintacticamente frases subliñadas en cláusulas dadas. 
 Elaborar enunciados atendendo aos compoñentes sintácticos. 
 Completar enunciados engadindo adecuadamente unha serie de 

modificadores. 
 Identificar razoadamente cláusulas nun texto e distinguir entre simples e 

complexas. 
 Recoñecer cláusulas subordinadas e distinguir entre substantivas, 

adxectivas e adverbiais. 
 Reparar na concordancia entre suxeitos e predicados nun texto. 
 Recoñecer as unidades que desempeñan a función de suxeito en 

cláusulas dadas. 
 Sinalar os pronomes adecuados como suxeito de predicados dados. 
 Clasificar predicados dados en formas simples e perífrases verbais. 
 Distinguir entre as cláusulas transitivas e intransitivas dunha serie. 
 Clasificar os predicados dunha serie de cláusulas en reflexivos, 

recíprocos e impersoais. 
 Analizar nun texto os complementos directos e substituílos polos 

pronomes correspondentes. 
 Transformar enunciados substituíndo os obxectos indirectos polos 

pronomes adecuados. 
 Analizar os complementos circunstanciais en enunciados dados. 
 Identificar e caracterizar nun texto as unidades en función de suxeito. 
 Analizar os predicados sinalados nun texto. 
 Sinalar en cláusulas tiradas dun texto as funcións sintácticas de suxeito, 

CD, CI e CC, así como as unidades que as desempeñan. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e 
correcta atendendo aos compoñentes sintácticos. 

 Identifica frases nun texto e distingue entre simples e complexas. 
 Recoñece o núcleo das frases nunha serie de cláusulas. 
 Localiza o modificador nunha serie de frases tiradas dun texto. 
 Analiza sintacticamente frases subliñadas en cláusulas dadas. 
 Elabora enunciados atendendo aos compoñentes sintácticos. 
 Completa enunciados engadindo adecuadamente unha serie de 

modificadores dados. 
 Identifica razoadamente cláusulas nun texto e distingue entre 

simples e complexas. 
 Recoñece cláusulas subordinadas e distingue entre substantivas, 

adxectivas e adverbiais. 
 Repara na concordancia entre suxeitos e predicados nun texto. 
 Recoñece as unidades que desempeñan a función de suxeito en 

cláusulas dadas. 
 Sinala os pronomes adecuados como suxeito de predicados dados. 
 Clasifica predicados dados en formas simples e perífrases verbais. 
 Distingue entre as cláusulas transitivas e intransitivas dunha serie. 
 Clasifica os predicados dunha serie de cláusulas en reflexivos, 

recíprocos e impersoais. 
 Analiza nun texto os complementos directos e substitúeos polos 

pronomes correspondentes. 
 Transforma enunciados substituíndo os obxectos indirectos polos 

pronomes adecuados. 
 Analiza os complementos circunstanciais en enunciados dados. 
 Identifica e caracteriza nun texto as unidades en función de 

suxeito. 
 Analiza os predicados sinalados nun texto. 
 Sinala en cláusulas tiradas dun texto as funcións sintácticas de 

suxeito, CD, CI e CC, así como as unidades que as desempeñan. 

CCL 

e 

B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

 Análise de textos propios e alleos. 
 Avaliación e autoavaliación. 

B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de 
autoavaliación e a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

 Analizar textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos. 
 Recoñecer o erro como parte do proceso de aprendizaxe. 
 Propor solucións de mellora para os erros propios e alleos. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas 
a partir da avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa 
mellora. 

 Analiza textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
adquiridos. 

 Recoñece o erro como parte do proceso de aprendizaxe. 
 Propón solucións de mellora para os erros propios e alleos. 

CCL 
CAA 

b 
e 
h 

B3.11. 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 docente relacionados cos elementos transversais e nos 
que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.11. 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 docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

LGB3.11.1. 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 
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e 

B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 Desenvolvemento dunha competencia comunicativa integrada. 
 Recomendacións para avanzar no coñecemento do portugués. 
 “Falsos amigos” en lingua portuguesa. 
 Dramatización e comprensión dun texto bilingüe (galego-inglés). 

B3.12. 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. 

 Valorar e utilizar os coñecementos adquiridos no curso para 
desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 Traducir ao galego unha serie de enunciados en lingua portuguesa. 
 Reflexionar sobre a proximidade entre o galego e o portugués e as 

diferenzas co castelán. 
 Inferir, a partir do contexto, o significado de “falsos amigos” en lingua 

portuguesa. 
 Dramatizar e comprender un texto bilingüe (galego-inglés). 

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera 
das outras. 

 Dá mostras de valorar e utilizar os coñecementos adquiridos no 
curso para desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 Traduce ao galego unha serie de enunciados en lingua portuguesa. 
 Reflexiona sobre a proximidade entre o galego e o portugués e as 

diferenzas co castelán. 
 Infire, a partir do contexto, o significado de “falsos amigos” en 

lingua portuguesa. 
 Dramatiza e comprende un texto bilingüe (galego-inglés). 

CCL 
CAA 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

ñ 
o 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de  
identidade dun pobo. 
O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 
A lusofonía. 

 Linguas minoritarias e minorizadas. 
 O caso galego. 
 A lusofonía. 
 Expresión oral: reflexión sobre a propia lingua inicial. 

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 lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

 Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de 
identidade. 

 Definir os conceptos “lingua ambiental” e “lingua materna”. 
 Coñecer, explicar e analizar a diferenza entre linguas minoritarias e 

minorizadas. 
 Analizar, aplicando os coñecementos adquiridos, a situación 

sociolingüística do galego como lingua maioritaria e  minorizada. 
 Coñecer as linguas que se falan en España. 
 Valorar as linguas faladas en España como un elemento de riqueza 

cultural. 
 Compartir a súa experiencia lingüística cos demais membros da clase. 
 Valorar a importancia de falar galego no contexto lusófono. 
 Coñecer os territorios que integran a comunidade lusófona e calcular, 

coa axuda dun mapa, o seu tamaño. 
 Empregar recursos de lecer en lingua portuguesa (vídeos en rede) e 

comprender o seu contido. 
 

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 en 
diferentes contextos. 

 Dá mostras de valorar e respectar todas as linguas como medios 
de relación interpersoal e sinais de identidade. 

 Define os conceptos “lingua ambiental” e “lingua materna”. 

CCL 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e 
aplica estes conceptos ao caso galego. 

 Coñece, explica e analiza a diferenza entre linguas minoritarias e 
minorizadas. 

 Interpreta, de xeito guiado, gráficos relativos ao uso do galego e 
reflexiona sobre a situación sociolingüística do idioma. 

 Analiza, aplicando os coñecementos adquiridos, o caso do galego 
como lingua minorizada. 

CCL 
CSC 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa 
existencia como un elemento de riqueza cultural. 

 Coñece as linguas que se falan en España. 
 Dá mostras de valorar as linguas faladas en España como un 

elemento de riqueza cultural. 

CCL 
CSC 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por 
mor da emigración. 

 Comparte a súa experiencia lingüística cos demais membros da 
clase. 

CCL 

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade 
lusófona e coñece os territorios que a integran. 

 Dá mostras de valorar a importancia de falar galego no contexto 
lusófono. 

 Coñece os territorios que integran a comunidade lusófona e 
calcula, coa axuda dun mapa, o seu tamaño. 

CCL 
CCEC 

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, 
música e xogos) e educativos en lingua galega adaptados á súa idade e 
compáraos con outros similares da lusofonía. 

 Emprega recursos de lecer en lingua portuguesa (vídeos en rede) e 
dá mostras de comprender o seu contido. 

CCL 
CCEC 
CD 

ñ 
o 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 
 O galego no ámbito local. 
 Os servizos de normalización lingüística. 
 Toponimia e antroponimia. 
 O galego na súa contorna. A transmisión lingüística. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega no contorno. 

 Coñecer o servizo de normalización lingüística do seu concello e valorar 
a súa importancia. 

 Procurar información sobre iniciativas pola normalización lingüística no 
ámbito local e reflexionar sobre estas. 

 Informarse sobre a situación sociolingüística do galego no seu concello 
e comparala coa situación doutros contextos. 

 Deseñar en grupo unha campaña para aumentar o uso do galego no 
seu concello. 

 Interesarse por contribuír á normalización do idioma no seu contorno. 
 Definir o concepto “lingua materna” ou “lingua inicial”. 
 Reflexionar oralmente sobre os factores que condicionan a aprendizaxe 

e o uso dunha lingua. 
 Definir os conceptos “bilingüismo individual” e “bilingüismo social” e 

LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo 
do seu contorno (concello e comarca), compáraa coa situación doutros 
contextos e analiza as diferenzas. 

 Coñece o servizo de normalización lingüística do seu concello e dá 
mostras de valorar a súa importancia. 

 Procura información sobre iniciativas pola normalización lingüística 
no ámbito local e reflexiona sobre estas. 

 Infórmase sobre a situación sociolingüística do galego no seu 
concello e compáraa coa situación doutros contextos. 

 Deseña en grupo unha campaña para aumentar o uso do galego 
no seu concello. 

 Dá mostras de interesarse por contribuír á normalización do idioma 
no seu contorno. 

 Define o concepto “lingua materna” ou “lingua inicial”. 
 Reflexiona oralmente sobre os factores que condicionan a 

CCL 
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reflexionar sobre estes a partir da propia experiencia. 
 Analizar, de xeito guiado, a evolución da situación sociolingüística do 

galego nunha década a partir dun gráfico. 
 Dar mostras de comprender e rexeitar os prexuízos asociados ao uso 

do galego. 
 Definir topónimo e antropónimo. 
 Ampliar o seu coñecemento dos topónimos do seu contorno e valoralos 

positivamente. 
 Analizar a frecuencia dos antropónimos galegos no seu contorno e 

coñecer a forma propia para os  nomes en castelán. 
 Coñecer tres topónimos e tres antropónimos e empregalos nun texto 

breve. 
 

aprendizaxe e o uso dunha lingua. 
 Define os conceptos “bilingüismo individual” e “bilingüismo social” e 

reflexiona sobre estes a partir da propia experiencia. 
 Analiza, de xeito guiado, a evolución da situación sociolingüística 

do galego nunha década a partir dun gráfico. 
 Dá mostras de comprender e rexeitar os prexuízos asociados ao 

uso do galego. 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 
 Define topónimo e antropónimo. 
 Amplía o coñecemento dos topónimos do seu contorno e dá 

mostras de valoralos. 
 Analiza a frecuencia dos antropónimos galegos no seu contorno e 

coñece a forma propia para os  nomes en castelán. 
 Emprega tres topónimos e tres antropónimos na redacción dun 

texto breve. 

CCL 

ñ 
o 

B4.3. 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. 

 A normalización. 
 O galego no ámbito educativo. 

B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo, 
adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da 
contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

 Coñecer a lexislación relativa ao galego no sistema educativo (Lei de 
normalización lingüística). 

 Reflexionar en grupo, baixo guía, sobre a conveniencia da 
discriminación positiva. 

 Analizar, coa axuda duns gráficos, a situación do galego no ámbito 
educativo. 

 Reflexionar por escrito, en relación cun texto lido, sobre a importancia 
do ensino para a normalización do galego. 

 Analizar, de xeito guiado, a propia práctica lingüística. 
 Reflexionar sobre o proceso de normalización do galego. 
 Valorar a importancia da propia contribución individual e social á 

normalización da lingua galega. 
 Analizar a propia práctica lingüística coa axuda dun cuestionario. 
 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito 
educativo. 

 Coñece a lexislación relativa ao galego no sistema educativo (Lei 
de normalización lingüística). 

 Reflexiona en grupo, seguindo unhas pautas, sobre a conveniencia 
da discriminación positiva. 

 Analiza, coa axuda duns gráficos, a situación do galego no ámbito 
educativo. 

 Reflexiona por escrito, en relación cun texto lido,  sobre a 
importancia do ensino para a normalización do galego. 

CCL 
CSC 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

 Analiza, de xeito guiado, a propia práctica lingüística. 
 Reflexiona sobre o proceso de normalización do galego. 
 Dá mostras de valorar a importancia da propia contribución 

individual e social á normalización da lingua galega. 
 Analiza a propia práctica lingüística coa axuda dun cuestionario. 

CCL 
CSC 

ñ. 
o. 

B4.4. Situación legal das linguas do Estado español. 
 Lei de normalización lingüística. 

B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español. 
 Coñecer a existencia da Lei de normalización lingüística e comprender 

os aspectos máis relevantes do seu contido. 
 Reflexionar, empregando o propio criterio, sobre a situación 

sociolingüística do galego, en relación coa aplicación da Lei de 
normalización lingüística. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa 
promoción no ámbito educativo e local. 

 Coñece a existencia da Lei de normalización lingüística e mostra 
explicitamente a comprensión dos aspectos máis relevantes do seu 
contido. 

 Reflexiona, empregando o propio criterio, sobre a situación 
sociolingüística do galego, en relación coa aplicación da Lei de 
normalización lingüística. 

CCL 
CSC 

ñ 
o 

B4.5. Prexuízos lingüísticos. 
 Prexuízos lingüísticos. 

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

 Definir “prexuízo lingüístico”, empregando o propio léxico. 
 Detectar e analizar a presenza de prexuízos na propia práctica. 
 Procurar argumentos para rebater os propios prexuízos. 
 Recoñecer, de xeito guiado, prexuízos de carácter socioeconómico 

asociados ás linguas. 
 Dar mostras de comprender e rexeitar os prexuízos asociados á lingua 

galega. 
 Razoar sobre a validez da lingua galega para a música, facendo uso 

dos coñecementos e valores adquiridos. 
 Reflexionar, a partir dun texto, sobre os prexuízos asociados ao uso do 

galego. 

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

 Define “prexuízo lingüístico”, empregando o propio léxico. 
 Detecta e analiza, de xeito guiado, a presenza de prexuízos na 

propia práctica. 
 Procura argumentos para rebater os propios prexuízos. 
 Recoñece, de xeito guiado, prexuízos de carácter socioeconómico 

asociados ás linguas. 
 Dá mostras de comprender e rexeitar os prexuízos asociados á 

lingua galega. 
 Razoa sobre a validez da lingua galega para a música, facendo 

uso dos coñecementos e valores adquiridos. 
 Reflexiona, a partir dun texto, sobre os prexuízos asociados ao uso 

do galego. 

CCL 
CSC 

ñ 
o 

B4.6. Recoñecemento das variantes 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. 

 Os rexistros da fala. 
 A variedade estándar. 
 Estándar e prexuízos. 

B4.6. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos 
da variedade estándar da lingua galega e valorala como variante unificadora, así 
como apreciar a variante diatópica propia. 

 Distinguir as diferenzas entre os tipos de rexistro. 
 Reflexionar sobre o emprego de diferentes rexistros na súa práctica 

lingüística. 
 Identificar o tipo de rexistro adecuado a diferentes situacións 

comunicativas. 
 Empregar o rexistro adecuado en función do contexto e intención 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. 
 Distingue as diferenzas entre os tipos de rexistro. 
 Reflexiona sobre o emprego de diferentes rexistros na súa práctica 

lingüística. 
 Identifica o tipo de rexistro adecuado a diferentes situacións 

comunicativas. 
 Emprega o rexistro adecuado en función do contexto e intención 

comunicativa. 
 Identifica razoadamente o rexistro empregado nun texto e ofrece  

CCL 
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comunicativa. 
 Identificar razoadamente o rexistro empregado nun texto e ofrecer 

equivalencias léxicas noutra variante diafásica. 
 Recoñecer, de forma guiada, o léxico empregado na xerga estudantil. 
 Coñecer os trazos da variade estándar e reflexionar sobre o seu uso. 
 Valorar o estándar como variante unificadora. 
 Recoñecer nun texto a variedade estándar e explicar as diferenzas de 

pronuncia respecto da variedade occidental. 
 Reflexionar sobre a existencia de prexuízos asociados ás variedades 

dialectais. 
 Debater sobre o uso do galego nos medios de comunicación. 
 Empregar os trazos propios da súa zona en situacións comunicativas 

acaídas. 
 

equivalencias léxicas noutra variante diafásica. 

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos propios 
da xerga estudantil. 

 Recoñece, de forma guiada, o léxico empregado na xerga 
estudantil. 

CCL 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e 
valóraa como variante unificadora. 

 Coñece os trazos da variade estándar e reflexiona sobre o seu uso. 
 Demostra valorar o estándar como variante unificadora. 
 Recoñece nun texto a variedade estándar e explica as diferenzas 

de pronuncia respecto da variedade occidental. 

CCL 

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os 
trazos propios da súa zona. 

 Reflexiona sobre a existencia de prexuízos asociados ás 
variedades dialectais. 

 Debate sobre o uso do galego nos medios de comunicación. 
 Emprega os trazos propios da súa zona en situacións 

comunicativas acaídas. 

CCL 
CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

h 
l 

B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio 
lector; emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 
relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e 
valoración do uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 
empregado e o uso estético da linguaxe. 

 Desenvolvemento do criterio lector. 
 Información sobre o autor ou autora do texto de lectura. 

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expor 
unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o 
seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e valorar o 
uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e 
o uso estético da linguaxe. 

 Ler con regularidade obras literarias. 
 Desenvolver progresivamente o seu criterio lector. 
 Asimilar, progresivamente, os trazos formais e estéticos dos textos. 
 Coñecer a traxectoria dos autores e autoras dos textos de lectura. 

 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras  literarias e desenvolve criterio lector; 
expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e 
relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos. 

 Le con regularidade obras literarias. 
 Desenvolve progresivamente o seu criterio lector. 
 Coñece a traxectoria dos autores e autoras dos textos de lectura. 

CCL 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o 
punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 

 Asimila, progresivamente, os trazos formais e estéticos dos textos. 

CCL 

h 
l 

B5.2. Lectura expresiva e comprensiva e audición de poemas recitados ou cantados; 
determinación do tema principal, a estrutura xeral e os principais recursos estilísticos. 

 Lectura comprensiva de textos poéticos: Penúltimas tendencias, Carlos Negro. 
 Actividades de comprensión textual. 
 Dramatización dun poema. 
 Os textos poéticos. 
 Algúns recursos formais dos textos poéticos. 
 Lectura e audición de poemas diversos. 

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer audicións de poemas recitados 
ou cantados, determinar o tema principal, a estrutura xeral e pór de relevo os 
principais recursos estilísticos. 

 Ler comprensivamente textos poéticos e dar mostras explícitas da súa 
interpretación. 

 Responder correctamente preguntas sobre o contido dos textos. 
 Resumir o argumento dos poemas. 
 Ofrecer un título alternativo acaído para composicións poéticas lidas. 
 Realizar unha dramatización dun poema, por parellas. 
 Identificar os trazos xerais do texto poético. 
 Recoñecer a medida dos versos e a presenza de rima nunha 

composición. 
 Explicar algúns dos recursos formais do texto poético: paralelismo, 

aliteración, antítese e anáfora. 
 Ler comprensivamente e escoitar audicións de poemas cantados e 

cancións. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de 
relevo os principais recursos estilísticos. 

 Le comprensivamente textos poéticos e dá mostras explícitas da 
súa interpretación. 

 Responde correctamente preguntas sobre o contido dos textos. 
 Resume o argumento dos poemas. 
 Ofrece un título alternativo acaído para composicións poéticas 

dadas. 
 Realiza unha dramatización dun poema da súa elección, por 

parellas. 
 Identifica os trazos xerais do texto poético. 
 Recoñece a medida dos versos e a presenza de rima nunha 

composición. 
 Explica algúns dos recursos formais do texto poético: paralelismo, 

aliteración, antítese e anáfora. 
 Le comprensivamente e escoita audicións de poemas cantados e 

cancións. 

CCL 

h 
l 

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e 
descrición dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, 
espazo e personaxes principais. 

 Lectura expresiva e comprensiva dun texto narrativo: «Reciclado», en 
Exogamia 0.3, Ramón Caride Ogando. 

 Lectura expresiva e comprensiva dun texto narrativo: «Unha rozadela 
distante», en A neve interminable, Agustín Fernández Paz. 

 A narración. 
 Tipos de descrición. 
 Tipos de narración. 
 Lectura expresiva e comprensiva dun texto narrativo: «Un de nós», en Dragal 

III, Elena Gallego Abad. 
 Lectura comprensiva dun cómic: «Refuxio», de Jacobo Fernández Serrano. 
 Lectura expresiva e comprensiva dun texto narrativo: «Cabaliño de mar», en 

Recinto gris, Ledicia Costas. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localizando e 
describindo os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais. 

 Ler expresivamente textos narrativos e mostrar a súa comprensión de 
xeito explícito. 

 Identificar os trazos xerais do texto narrativo. 
 Coñecer os tipos principais de descrición. 
 Distinguir os tipos principais de narración segundo o punto de vista da 

voz narradora. 
 Ler comprensivamente un cómic. 
 Comentar a linguaxe gráfica dunha banda deseñada, en relación co seu 

contido. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, 
localiza e describe os elementos estruturais e formais máis salientables: 
punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais. 

 Le expresivamente textos narrativos e comenta o seu contido. 
 Identifica os trazos xerais do texto narrativo. 
 Coñece os tipos principais de descrición. 
 Distingue os tipos principais de narración segundo o punto de vista 

da voz narradora. 
 Le comprensivamente un cómic. 
 Comenta a linguaxe gráfica dunha banda deseñada, en relación co 

seu contido. 

CCL 
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h 
l 

B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e recoñecemento 
dos compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

 Lectura comprensiva e dramatizada dun texto teatral: «Nena rebelde», en Sira 
e o robot, Mark Wiersma e Miguel Mosqueira. 

B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e recoñecer 
os compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

 Ler dramatizada e comprensivamente un texto teatral e mostrar a  
comprensión do seu contido. 

 Comentar os trazos xerais dun texto teatral. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e 
recoñece os compoñentes e procedementos que caracterizan os 
subxéneros. 

 Le dramatizada e comprensivamente un texto teatral. 
 Mostra a súa comprensión do contido da lectura. 
 Comenta os trazos xerais dun texto teatral dado. 

CCL 

h 
l 

B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando 
as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 Procura e análise de cancións. 
 Escoita dunha canción contida nun texto de lectura. 
 Actividades de comprensión textual. 

B5.5. Comparar textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, 
sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 Procurar cancións de artistas galegos e identificar nelas, de forma 
razoada, os trazos propios do poema. 

 Escoitar unha canción contida nun texto de lectura. 
 Comparar as coincidencias e diferenzas entre o texto teatral e a 

canción. 
 Definir varios xéneros mencionados nun texto. 

LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando 
as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 Escoita unha canción contida nun texto de lectura. 
 Compara as coincidencias e diferenzas entre o texto teatral e a 

canción. 
 Define varios xéneros mencionados nun texto. 

CCL 

LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a 
diferentes subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

 Procura cancións de artistas galegos e identifica nelas, de forma 
razoada, os trazos propios do poema. 

CCL 

h 
l 

B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazos dos 
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

 Análise de textos narrativos, descritivos e dialogados. 
 Análise de textos poéticos. 
 Comprensión dun texto teatral. 

B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos 
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

 Distinguir os trazos propios dos textos narrativos, descritivos e 
dialogados. 

 Identificar nun texto fragmentos narrativos, descritivos e dialogados. 
 Analizar, de forma guiada, textos poéticos atendendo á súa estrutura e 

métrica. 
 Identificar en textos poéticos os recursos formais estudados 

(paralelismo, aliteración, antítese e anáfora). 
 Explicar razoadamente a función das anotacións nun texto teatral. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos 
dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

 Clasifica textos dados en narrativos, descritivos e dialogados. 
 Identifica nun texto os fragmentos narrativos, descritivos e 

dialogados. 
 Analiza, de forma guiada, textos poéticos atendendo á súa 

estrutura e métrica. 
 Identifica en textos poéticos os recursos formais estudados 

(paralelismo, aliteración, antítese e anáfora). 
 Explica razoadamente a función das anotacións nun texto teatral. 

CCL 

h 
l 
n 

B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

 Expresión escrita: transformación de textos narrativos, descritivos e 
dialogados. 

 Expresión escrita: creación de poemas. 
 Expresión escrita: descrición breve. 
 Expresión escrita: diálogo. 

B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

 Empregar os trazos propios dos textos narrativos, descritivos e 
dialogados para transformar textos dados. 

 Escribir un poema relacionado coa temática dunha lectura. 
 Escribir un poema servíndose dun modelo analizado. 
 Redactar unha descrición breve de temática relacionada coa dun texto 

de lectura. 
 Escribir un diálogo relacionado coa temática dunha lectura. 
 Asimilar e utilizar os recursos traballados na aula na súa produción 

escrita. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na 
aula. 

 Emprega os trazos propios dos textos narrativos, descritivos e 
dialogados para transformar textos dados. 

 Escribe un poema relacionado coa temática dunha lectura. 
 Escribe un poema servíndose dun modelo analizado. 
 Redacta unha descrición breve de temática relacionada coa dun  

texto de lectura. 
 Escribe un diálogo relacionado coa temática dunha lectura. 
 Utiliza os recursos traballados na aula na súa produción escrita. 

CCL 
CCEC 

h 
l 
n 

B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

 O cine: a sétima arte. 
 A linguaxe do cine. 
 Análise dun tráiler. 

B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

 Coñecer os trazos definitorios da linguaxe cinematográfica. 
 Definir, en equipo, termos de uso frecuente na linguaxe 

cinematográfica. 
 Analizar, de forma guiada, un tráiler dun filme galego. 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

 Coñece os trazos definitorios da linguaxe cinematográfica. 
 Define, en equipo, termos de uso frecuente na linguaxe 

cinematográfica. 

CCL 
CCEC 

LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe 
cinematográfica nunha ou varias secuencias fílmicas. 

 Analiza, de forma guiada, un tráiler dun filme galego. 

CCL 
CCEC 

e 
h 
l 

B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

 Uso das bibliotecas virtuais e dos catálogos dixitais. 

B5.9. Servirse, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita 
axeitada destes. 

 Realizar, baixo guía, procuras bibliográficas en Internet. 
 Aproveitar os fondos da biblioteca para a realización de traballos na 

aula. 
 Citar adecuadamente os títulos de volumes procurados nas bibliotecas. 

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización 
de traballos e cita axeitada destes. 

 Realiza, baixo guía, procuras bibliográficas en Internet. 
 Aproveita os fondos da biblioteca para a realización de traballos na 

aula. 
 Cita adecuadamente os títulos de libros procurados nas bibliotecas. 

CCL 
CD 
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6. SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 
 

O libro de texto co que traballaremos é Lingua Galega e Literatura de 2º de ESO, de Ed. Xerais. Este consta de nove unidades didácticas e un apéndice gramatical, e nel desenvólvense todos os contidos 
contemplados no currículo vixente da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  
    
6.1. Proposta de temporalización das unidades 
 

As nove unidades didácticas de que se compón o libro están pensadas para seren desenvolvidas nunha secuencia de tres unidades por trimestre. Cada unidade estrutúrase en varios apartados, onde se recollen os 
contidos conceptuais do currículo e se realizan propostas de actividades para a consecución dos obxectivos didácticos. En cada bloque de actividades e mediante iconas de doada interpretación indícanse as 
competencias clave traballadas. Ademais, ao final de cada unidade ofrécese unha dobre páxina de actividades de reforzo e ampliación e unha páxina cunha proposta de avaliación a partir dun texto. 
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UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

BLOQUES DE CONTIDOS RECURSOS 

TEMPORALIZACIÓN 

Mes Sesións 
1
ª 

a
v
a
li

a
c
ió

n
 

1 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica:  
- proba de atención á 

diversidade 
 

setembro 
outubro 

12 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 
 As noticias na radio e na televisión. 
 Escoita e análise de textos orais informativos. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 
 Expresión oral: reflexión a partir do texto. 
 Expresión oral: debate. 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 
 Expresión oral: realización dunha enquisa sobre a corresponsabilidade nas tarefas domésticas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
 Actividades de comprensión textual. 

B2.3. Comprensión e interpretación, en formato papel e dixital, de textos propios dos medios de comunicación (noticias). 
 Lectura comprensiva dunha noticia: «Cando o "tigre" campaba por Galicia», en www.gciencia. 
 As noticias: portadas e titulares. 
 Lectura e análise de xornais impresos e dixitais. 

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

B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios dos medios de comunicación (noticias). 
 Expresión escrita: redacción de textos xornalísticos. 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 
 Expresión escrita: redacción dun texto narrativo breve. 
 Expresión escrita: redacción dun texto descritivo breve. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

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. 
 Léxico: a casa por dentro. 
 Os hiperónimos. 

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

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 O alfabeto. Letras e dígrafos. 

B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais. 
 A formación de palabras (I): lexema e morfemas. 
 Morfemas flexivos e derivativos. 
 As desinencias verbais. 

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 
 A cohesión textual. 
 Mecanismos de cohesión textual: anáfora, substitución e elipse. 

B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 
 Recomendacións para avanzar no coñecemento do portugués. 
 “Falsos amigos” en lingua portuguesa. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 
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B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de  identidade dun pobo. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. A lusofonía. 
 A lusofonía. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica:  
- proba de atención á 

diversidade 
 

outubro 
novembro 

12 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 
 Expresión oral: reflexión a partir do texto. 
 Expresión oral: debate. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN  ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
 Actividades de comprensión textual. 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das relacións sociais. 
 Expresión escrita: redacción dunha carta dirixida a un xornal. 
 Expresión escrita: elaboración dun anuncio. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

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. 
 Léxico: a alimentación. 

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

B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais. 
 A formación de palabras (II): prefixos e sufixos. 
 Sufixos derivativos e apreciativos. 

B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais (espaciais, de oposición e contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como léxicos. 
 Os conectores textuais. 
 Conectores aditivos, temporais e espaciais. 
 Conectores opositivos, causais e organizadores. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de  identidade dun pobo. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 
 Linguas minoritarias e minorizadas. 
 O caso galego. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio lector. 
 Desenvolvemento do criterio lector. 
 Información sobre o autor do texto: Ramón Caride Ogando. 

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves. 
 Lectura expresiva e comprensiva dun texto narrativo  «Reciclado», en Exogamia 0.3., Ramón Caride Ogando. 
 A narración. 
 Tipos de descrición. 
 Tipos de narración. 

B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 
 Análise de textos narrativos, descritivos e dialogados. 

B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
 Actividades de expresión escrita. 

3 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
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diversidade 
- proba de avaliación 
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B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 
 Expresión oral: debate. 
 Expresión oral: reflexión sobre o texto. 

B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 
 Expresión oral: narración. 
 Expresión oral: exposición. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
 Actividades de comprensión textual. 
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 O esquema: características. 
 O mapa conceptual: pautas para a súa elaboración. 
 Lectura comprensiva de textos. 
 Procura de información. 

das competencias 
clave 

 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais. 
 O diario. 
 Os blogs. 
 A carta persoal: características e estrutura. 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar usos lingüísticos discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as ideas respectando as ideas dos demais. 
 Actividades de compresión textual. 

B2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, fins e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e corrección nas relacións internas e 
externas dos contidos do texto. 

 Elaboración dun mapa conceptual. 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais. 
 Expresión escrita: redacción dun diario. 
 Expresión escrita: redacción dunha carta persoal. 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 
 Expresión escrita: redacción de textos narrativos breves. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

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. 
 Léxico: a diversidade social e cultural e a paz. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 Uso de h. 
 Uso de b / v. 
 Uso de s / x. 

B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais. 
 O substantivo. 
 O xénero. 
 O número. 
 Substantivos invariables. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.3. 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. 

 A normalización. 

B4.4. Situación legal das linguas do Estado español. 
 Lei de Normalización Lingüística. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio lector. 
 Desenvolvemento do criterio lector. 
 Información sobre o autor do texto: Agustín Fernández Paz. 

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves. 
 Lectura expresiva e comprensiva dun texto narrativo: «Unha rozadela distante», en A neve interminable, Agustín Fernández Paz. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica:  
- proba de atención á 

diversidade 

xaneiro 9 

B1.5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e cunha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 
 Escoita e visionamento de vídeos. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 
 Expresión oral: debate. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
 Actividades de comprensión textual. 

B2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, fins e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e corrección nas relacións internas e 
externas dos contidos do texto. 

 A presentación: criterios para a presentación de textos escritos. 
 Expresión escrita: uso do procesador de textos. 

B2.13. Uso das TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) tanto para a textualización, como para a revisión e mellora do escrito. 
 A función de corrección nos procesadores de textos. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

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. 
 Léxico: a música. 

B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos orais e escritos, propios e alleos. 
 O adxectivo. 
 Os graos do adxectivo. 
 As conxuncións comparativas. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 A revisión. 
 Grupos consonánticos bl / br. 
 Grupos consonánticos pl / pr. 
 Grupos consonánticos fl / fr. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.5. Prexuízos lingüísticos. 
 Prexuízos lingüísticos. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio lector. 
 Desenvolvemento do criterio lector. 
 Información sobre o autor do texto: Carlos Negro. 

B5.2. Lectura expresiva e comprensiva e audición de poemas recitados ou cantados; determinación do tema principal, a estrutura xeral e os principais recursos estilísticos. 
 Lectura comprensiva de textos poéticos: Penúltimas tendencias, Carlos Negro. 
 Actividades de comprensión textual. 
 Dramatización dun poema. 
 Os textos poéticos. 
 Algúns recursos formais dos textos poéticos. 
 Lectura e audición de poemas. 

B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 
 Procura e análise de cancións. 

B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 
 Análise de textos poéticos. 

B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
 Expresión escrita: creación de poemas. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica: 
- proba de atención á 

diversidade febreiro 12 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e respecto ante as intervencións orais. 
 Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 
 Expresión oral: debate. 
 Expresión oral: reflexión sobre o texto. 
 Expresión oral: faladoiro. 

B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 
 A comunicación non verbal. 
 Expresión oral: representación de diversas situacións. 
 Planificación e realización dunha exposición formal. 



  
PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 
 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
 Actividades de comprensión textual. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos aos intereses do alumnado: solicitudes. 
 As solicitudes. 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das relacións sociais: solicitudes. 
 Expresión escrita: redacción de solicitudes. 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 
 Expresión oral: solicitude. 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 
 Expresión escrita: redacción de textos narrativos breves. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

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. 
 Léxico: o noso contorno. 
 Os antónimos. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 Uso de -cc- / -ct-. 
 Grupos consonánticos pc e pt. 
 Palabras terminadas en -cio, -cia, -zo, -za. 

B3.7. Recoñecemento da estrutura de verbos e da súa caracterización morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais. 
 O verbo. 
 Partes do verbo. 
 O tempo. 
 O modo. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 
 O galego no ámbito local. 
 Os servizos de normalización lingüística. 
 Toponimia e antroponimia. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio lector. 
 Desenvolvemento do criterio lector. 
 Información sobre a autora do texto: Elena Gallego Abad. 

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves. 
 Lectura expresiva e comprensiva dun texto narrativo: «Un de nós», en Dragal III, Elena Gallego Abad. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
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- proba de avaliación 
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- proba trimestral 

para o 
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clave 

 

marzo 12 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e respecto ante as intervencións orais. 
 Máximas de cooperación e normas de cortesía. 
 Recomendacións para ser máis «corteses» e evitar conflitos interpersoais. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 
 Expresión oral: debate. 
 Expresión oral: reflexión sobre o texto. 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 
 Expresión oral: representación dun diálogo. 
 Expresión oral: representación de situacións diversas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
 Actividades de comprensión textual. 
 Lectura e análise guiada do léxico empregado nun texto. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá. 
 Lectura comprensiva: «Menús escolares», en Revista Consumer. 
 Os textos expositivos. 
 O folleto. 

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á súa función. 
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B2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, fins e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e corrección nas relacións internas e 
externas dos contidos do texto. 

 Planificación e deseño dun folleto. 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das relacións sociais: solicitudes. 
 Expresión escrita: elaboración dun folleto. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

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. 
 Léxico: a radio e a televisión. 
 Os préstamos. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 A acentuación: regras xerais. 
 O til diacrítico. 

B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 
 A frase: definición e clasificación. 
 A cláusula. 
 O modificador. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.1. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 
 Expresión oral: reflexión sobre a propia lingua inicial. 

B4.2. Situación sociolingüística do galego. 
 O galego na súa contorna. A transmisión lingüística. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica:  
- proba de atención á 

diversidade 

abril 12 

B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións de crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicación audiovisual. 
 Visionamento comprensivo dun vídeo. 
 Reflexión sobre o contido do vídeo. 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperación e respecto ante as intervencións orais. 
 A conversa. 
 Consellos para discrepar con delicadeza. 
 O que nunca se debe facer nun debate ou discusión. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 
 Expresión oral: participación en debates. 
 Expresión oral: reflexión sobre o texto. 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 
 Expresión oral: simulación de conversas. 
 Expresión oral: participación nunha conversa. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCOITAR E FALAR 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
 Actividades de comprensión textual. 
 Lectura e análise guiada do léxico empregado nun texto. 

B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC para seleccionar información. 
 A procura de información. 
 Consellos para buscar información en Internet. 
 Uso da biblioteca. 

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar usos lingüísticos discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as ideas respectando as ideas dos demais. 
 Actividades de comprensión textual. 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das relacións sociais. 
 Expresión escrita: redacción dunha conversa de Whatsapp. 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 
 Expresión escrita: redacción dunha narración breve. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

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. 
 Léxico: o cine e o teatro. 

B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 
 O punto. 
 A coma. 
 O punto e coma. 

B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 
 A cláusula: definición e clasificación. 
 Funcións que se poden dar no interior da cláusula. 
 Tipos de cláusulas. 
 As cláusulas subordinadas. 

B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, aceptando o erro como parte do proceso. 
 Análise dunha conversa propia. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.3. 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. 

 O galego no ámbito educativo. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio lector; emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos e valoración do uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe. 

 Desenvolvemento do criterio lector. 
 Información sobre o autor do cómic de lectura: Jacobo Fernández Serrano. 

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e descrición dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais. 
 Lectura comprensiva dun cómic: «Refuxio», de Jacobo Fernández Serrano. 

B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 
 Uso das bibliotecas virtuais e dos catálogos dixitais. 

8 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado maio 12 
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B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
 Expresión oral: descrición en voz alta. 

 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica:  
- proba de atención á 

diversidade 

B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a produción de textos orais sobre temas de actualidade. 
 Planificación dunha escena fílmica. 

B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 
 Expresión oral: reflexión sobre os textos. 

B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 
 Realización dunha escena cinematográfica. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
 Actividades de comprensión textual. 

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o rexistro de voz. 
 Gravación dunha escena fílmica. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

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. 
 Léxico: o parentesco. 
 As frases feitas. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 Os signos de interrogación e exclamación. 

B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.  
 Os dous puntos. 
 Os puntos suspensivos. 
 Corrección de textos. 

B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 
 O suxeito e o predicado. 
 Recoñecemento do suxeito dunha cláusula. 
 Funcións do suxeito. 
 Suxeito elidido. 
 Tipos de cláusulas. 

B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 
 Dramatización e comprensión dun texto bilingüe (galego-inglés). 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.6. Recoñecemento das variantes 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. 

 Os rexistros da fala. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva de pezas teatrais e recoñecemento dos compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 
 Lectura comprensiva e dramatizada dun texto teatral: «Nena rebelde», en Sira e o robot, Mark Wiersma e Miguel Mosqueira. 

B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 
 Escoita dunha canción contida no texto de lectura. 
 Comparación entre o texto teatral e a canción. 

B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 
 Actividades de comprensión textual. 

B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
 Expresión escrita: descrición breve. 
 Expresión escrita: diálogo. 

B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 
 O cine: a sétima arte. 
 A linguaxe do cine. 
 Análise dun tráiler. 

9 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado xuño 12 
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B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 
 Expresión oral: narración. 
 Expresión oral: exposición. 

 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica:  
- proba de atención á 

diversidade 
- proba de avaliación 

trimestral 
- proba trimestral 

para o 
desenvolvemento 
das competencias 
clave 

 

B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 
 Expresión oral: intercambio de opinións. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
 Actividades de comprensión textual. 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais. 
 Comprensión dun plano e expresión escrita. 

B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 
 Os textos académicos. 
 As enciclopedias. 

B2.11. Produción, en formato papel ou dixital, de textos de carácter educativo. 
 Expresión escrita: elaboración dunha ficha de temática científica. 

B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 
 Expresión escrita: narración. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

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. 
 Léxico: o tempo cronolóxico. 

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta en calquera soporte, especialmente sobre flexión, relación semántica e normativa. 
 O dicionario. 

B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 As parénteses. 
 As comiñas. 

B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 
 O complemento directo. 
 O complemento indirecto. 
 O complemento circunstancial. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.6. Recoñecemento das variantes diafásicas da lingua galega e da función da lingua están- dar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración da variante estándar da 
lingua en situacións de carácter formal. 

 A variedade estándar. 
 Estándar e prexuízos. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio lector; emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos e valoración do uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe. 

 Desenvolvemento do criterio lector. 
 Información sobre a autora do texto de lectura: Ledicia Costas. 

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e descrición dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais. 
 Lectura comprensiva dun texto narrativo: «Cabaliño de mar», en Recinto gris, Ledicia Costas. 

 

 

7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 
A sociedade actual require a capacidade de enfrontarse a unha gran cantidade de información. Por este motivo o seu tratamento é un dos obxectivos do sistema educativo. Este reto concrétase na necesidade de 
integrar o manexo de diversos soportes e fontes, utilizando tanto medios audiovisuais coma informáticos, enfrontando o alumnado coa tarefa de busca, selección, análise e interpretación da información, así como 
do desenvolvemento da capacidade crítica con respecto a ela. 

A biblioteca do centro móstrase así como un recurso cun alto valor dentro da comunidade educativa que deberemos ter moi en conta á hora de programar as nosas actividades docentes. 

Débese ter en conta igualmente a necesidade de traballar coas catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) dun xeito integrado, ben que é aconsellable nesta etapa darlles prioridade a aquelas 
que se detecten como as máis deficitarias para o noso alumnado dependendo do contexto. 
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As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico do coñecemento, vehículo para 
as relacións sociais e para a expresión emocional. Neste sentido, para desenvolver o currículo da materia de lingua galega e literatura, seguiranse as orientacións metodolóxicas que pasamos a enunciar: 

- Adoptar un enfoque principalmente comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que favoreza o emprego do idioma, tanto oralmente como por escrito, en distintas funcións e contextos de uso. Por tanto, as 
habilidades e estratexias lingüísticas deben ser obxecto de especial atención sen por iso desdeñar a reflexión e o coñecemento do código lingüístico nin renunciar ao dominio das normas e usos gramaticais. 

- Proporcionar e traballar con textos de distinta tipoloxía e natureza. 

- Promover a realización de actividades que  obriguen ao manexo de diferentes ferramentas TIC, á busca e ao procesamento de información a través de internet e doutras fontes documentais, á utilización do 
dicionario, á creación literaria, á resolución de problemas, á investigación, á exposición oral, ao desenvolvemento de proxectos, etc. 
 
- Propiciar o traballo individual en certas actividades que serven para asentar coñecementos moi concretos (ortografía, gramática etc.) e tamén noutras que favorecen o autocoñecemento e a expresión dos propios 
sentimentos (expresión da propia opinión, creación de textos de intención literaria, etc.), mais promover tamén actividades grupais, que favorezan o intercambio respectuoso de ideas, a elaboración de discursos 
argumentativos e o espírito crítico e cooperativo.  
 
-  Facer lectura, interpretación e valoración de obras literarias. 
 
-  Propiciar dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación e avaliación das súas actividades. 

A metodoloxía será, pois, dinámica e participativa: fomentarase o traballo conxunto de todo o grupo-clase baixo a coordinación e orientación do/da profesor/a. A función do ensinante consistirá, sobre todo, en 
organizar o traballo do alumnado e fomentar a aprendizaxe por descubrimento, recorrendo só o necesario ás exposicións maxistrais e dinamizando o grupo-clase para que en ningún momento caia na pasividade e 
na recepción maquinal de contidos que se asimilan sen a máis mínima reflexión. 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Canto aos materiais, traballarase co libro de texto Lingua Galega e Literatura 2º ESO de Ed. Xerais, e este será completado con material moi diverso e en distintos soportes: 

o Fichas e caderno de traballo. 
o Presentacións dixitais preparadas polo/a profesor/a ou polo propio alumnado. 
o Fontes bibliográficas: dicionarios enciclopédicos, coleccións de historia de Galiza, de historia universal, coleccións de arte, atlas xeográficos, libros de divulgación. 
o Vídeos en DVD ou na rede.  
o Páxinas Web e blogues sobre aspectos literarios, históricos ou sobre temas de actualidade. 
o Selección de artigos de prensa ou documentos referidos á actualidade. 
o Obras literarias axeitadas á idade e madurez intelectual do alumnado. 
o Selección de textos literarios (poéticos, narrativos e teatrais) para a súa lectura e análise. 
o Murais temáticos. 

 

 

9. CRITERIOS SOBRE  CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

O/a profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio de curso. Esta será completada coa avaliación formativa, que se realizará durante todo o curso recollendo constantemente información sobre a marcha do 
alumnado, e dela formarán parte todas as actividades, probas e traballos levados a cabo ao longo de cada período avaliatorio. Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de 
consecución obtido polo/a alumno/a respecto aos obxectivos previstos.  

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do/a alumno/a (criterio este básico e fundamental), o seu comportamento xeral, a actitude de traballo, interese e respecto amosada na clase 
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durante todo o curso, a súa asistencia regular ás aulas e, finalmente, as lecturas e traballos realizados.   

Concretando, para a cualificación terase en conta: 

- O seguimento do/a alumno/a día a día a través do caderno e das actividade cotiás, así como a súa actitude na aula, que suporán o 15% da cualificación global. Nese sentido, hai que sinalar que se valorará 
negativamente a non utilización reiterada do galego oral durante o desenvolvemento das clases por parte do alumnado. 

- As probas (en xeral, dúas por avaliación) realizadas ao longo do trimestre para valorar a evolución do/da alumno/a e o seu grao de logro dos obxectivos, que suporán o 70% da cualificación global.  A cualificación 
obtida a través das probas será a media aritmética da puntuación conseguida nas mesmas. 

- As probas e traballos levados a cabo para comprobar a realización e aproveitamento das lecturas obrigatorias (un libro por avaliación), que suporán o 15% da cualificación global.  

- Asemade, o alumnado que realice actividades voluntarias organizadas ou en colaboración co Departamento de Lingua Galega e Literatura, como, por exemplo, participación en xornadas, concursos orais ou escritos, 
revistas en papel ou dixitais, blogues, recitais de poesía, lecturas voluntarias..., verase recompensado cunha cualificación positiva, que pode supor ata 0,5 puntos adicionais na nota da avaliación. 

En todos as probas e traballos realizados terase en conta a corrección lingüstica, polo que a cualificación global poderá verse rebaixada por erros ortográficos e morfosintácticos. Descontaranse 0,05 puntos  por cada 
erro ata un máximo de 2 puntos.  

A avaliación aprobarase cunha nota mínima de 5.  A cualificación final será a media aritmética da puntuación conseguida nas avaliacións, sempre que en cada unha delas se acade ese mínimo. Os/as alumnos/as que 
non o alcancen teñen a posibilidade de realizar despois da 1ª e da 2ª avaliación a/as proba/s de recuperación correspondente/s. Así mesmo, ao final da 3ª avaliación haberá un exame no que poderán recuperar 
aquela ou aquelas avaliacións que teñan suspensas ou, se fose o caso, toda a materia. Para aqueles/as que realicen a/as probas de recuperación correspondente/s a algunha/s parte/s da materia, será a puntuación 
obtida na/s  mesma/s a que se terá en conta para a cualificación final, sexa esta superior ou inferior á obtida na/s  avaliación/s correspondente/s.  

Para aqueles/as que non obteñan en xuño unha cualificación positiva, haberá un exame extraordinario de toda a materia no mes de setembro. Este exame incluirá o control de lectura dun libro elixido polo/a 
profesor/a para aqueles/as que non superasen o/os control/is correspondente/s a algunha/s das lecturas fixadas como obrigatorias ao longo do curso. A porcentaxe correspondente ao libro de lectura será dun 15% 
da cualificación global. 
 

O uso de calquera clase de medio fraudulento na realización de actividades e traballos implicará a obriga de repetir os mesmos, e no caso dos exames, a realización da proba de recuperación correspondente. 

 
 
10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

Os/as alumnos/as coa materia pendente do curso anterior teñen a posibilidade de recuperala realizando actividades de reforzo, e será o/a profesor/a do nivel superior que estea cursando quen lles proporcione o 
material de traballo e quen os cualifique. Entregaranse ao longo do curso dous bloques de exercicios, tendo en conta que o 2º bloque só se lles dará a aqueles/as alumnos/as que entreguen os exercicios do bloque 
anterior dentro do prazo fixado polo/a profesor/a.  

Para obter unha cualificación positiva será imprescindible entregar os bloques de exercicios dentro dos prazos marcados e acadar en cada un deles un nivel de corrección do 80% como mínimo. 

Aqueles/aquelas que non acaden unha cualificación positiva ou que non opten por esta vía terán un exame extraordinario no mes de maio e outro no mes de setembro. 
 
No que se refire ao alumnado repetidor, será obxecto dun especial seguimento, para garantir, na medida do posible, que supere as súas dificultades na materia e acade os obxectivos mínimos. 
 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR 

O/a profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio de curso que estará deseñada para detectar as dificultades individuais e colectivas relacionadas coa materia de Lingua Galega e Literatura. Ao mesmo 
tempo, procurará descubrir tamén as potencialidades do alumnado, as súas calidades, preferencias e afeccións para aproveitalas e poñelas en relación coa metodoloxía e ao servizo do éxito das actividades que se 
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desenvolvan. A avaliación inicial constará de varias partes, que contemplarán a expresión oral, a fluidez e comprensión lectora, a expresión escrita e os aspectos referidos ao coñecemento da lingua  que o/a 
profesor/a considere convenientes. Con este fin non se realizará unha única proba, senón que se desenvolverán unha serie de actividades durante as primeiras clases do mes de setembro. No deseño das mesmas 
non poderá faltar unha sesión de presentación oral dos integrantes do grupo-clase e a lectura en voz alta dalgún texto que posteriormente servirá para traballar a comprensión e expresión escrita e outros aspectos. 

Como xa se indicou anteriormente, esta avaliación inicial deberá servir para detectar cales das catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) son as máis deficitarias para o alumnado e darlles 
prioridade no desenvolvemento do currículo. Tamén servirá para diagnosticar posibles problemas individuais e deseñar as medidas de atención á diversidade que se consideren oportunas e factibles dentro da 
organización docente do centro. 

 

12. 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. 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura participará no proceso de atención á diversidade coa aplicación dunha serie de medidas, tales como: 

- Fomentar os agrupamentos que permitan aprendizaxes colaborativas. 

-- Deseñar actividades variadas e con diferente grao de dificultade, e flexibilizar o tempo de realización en función dos diversos ritmos de traballo. 

- Planificar actividades de reforzo e recuperación que aseguren aprendizaxes básicas. 

- Programar  actividades de ampliación para aqueles/as que superen os obxectivos programados e poidan afrontar coñecementos de maior complexidade.  

- Aportar material de apoio, xa adaptado para un ensino gradual e secuenciado, a aqueles/as alumnos/as aos que lles concedan a exención nesta materia, a fin de que vaian adquirindo o dominio da lingua e das súas 
estruturas.  

- Favorecer a implantación de todas as medidas que dentro da organización académica do Centro se poidan levar a cabo para atender o alumnado con necesidades especiais de apoio educativo. Nese sentido, hai que 
dicir que existe neste nivel un agrupamento específico para o alumnado que presenta maiores deficiencias na aprendizaxe respecto do grupo de referencia. Ademais, algúns/as alumnos/as con dificultades especiais 
reciben apoio por parte da profesora de Pedagoxía Terapéutica, e a aqueles/as que presenten un desfase curricular que así o aconselle, faráselles a ACI correspondente. 

 

 
13.TRANSVERSALIDADE 
 

Segundo o estabelecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os elementos transversais que 
deben traballarse a través de todas as materias son os seguintes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprendemento. 
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 Educación cívica e constitucional. 
 

Alén disto, tamén son considerados elementos transversais a ter en conta tanto nas programacións docentes como no desenvolvemento das aulas os seguintes valores e conceptos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualdade e respecto 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres 

 Prevención da violencia de xénero 

 Prevención da violencia contra persoas con discapacidade 

 Igualdade de trato e non discriminación 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia 

 Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos nos ámbitos persoal, familiar e social 

 Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, 
a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, o 
respecto ás persoas con discapacidade, o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 
respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención 
do terrorismo e de calquera tipo de violencia 

 Evitación de comportamentos e de contidos sexistas 

 Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación por razón de orientación sexual ou de 
identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 
transxénero e intersexual 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar o espírito 
emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a 
iniciativa e o traballo en equipo, a confianza nun/nunha mesmo/a e o sentido crítico 

Educación viaria  Promoción de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico con fin 
de divulgar entre o alumnado dos seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías como peóns, 
viaxeiros/as e condutores/as, o respecto polas normas e os sinais para así favorecer a tolerancia, a 
prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía de modo que se tenda á evitación dos accidentes de 
tráfico e das súas secuelas 

 

A materia de Lingua Galega e Literatura é unha disciplina privilexiada para o traballo dos elementos transversais. Prima as actividades de comprensión lectora, a expresión oral e escrita, de comunicación audiovisual, 
coas tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas imprescindibles para o proceso de ensino-aprendizaxe. 

As actividades relacionadas coa sociolingüística e e literatura son favorecedoras do emprendemento e a educación cívica. A igualdade efectiva entre as persoas e a non discriminación por calquera circunstancia social 
ou persoal ten os seus mecanismos de aprendizaxe nas mesmas estratexias da análise sociolingüística.  

O coñecemento e a análise da situación sociolingüística promoven a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que 
sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos.  

A organización e o desenvolvemento curricular da materia de Lingua galega e Literatura procura a participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar aptitudes como a creatividade, a autonomía, a 
iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico; actividades como recitais, representacións teatrais, debates, concursos de contacontos, xornadas sobre aspectos culturais, clubs de lectura, 
revistas e publicacións, etc. 

Estas mesma actividades favorecen o desenvolvemento da convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía, que servirán para solucionar con éxito situacións de conflito no ámbito escolar, 
familiar e social en xeral, ao tempo que contribúen a exercitar destrezas e adquirir valores que tenden a previr e evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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14. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
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15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA.  
 
A avaliación da Programación Didáctica é un dos aspectos fundamentais do traballo docente, xa que permite determinar con exactitude os puntos fracos e as fortalezas do traballo realizado ao longo de todo un 
curso académico. 

Cómpre, polo tanto, realizar un seguimento da propia Programación Didáctica. Esta debe ser un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferramenta útil no proceso de ensino-aprendizaxe. A súa 
concreción variará en función de diversas circunstancias, especialmente das características e necesidades educativas do alumnado. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de mellora en 
diferentes momentos do curso. 

Ao principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos da presente Programación Didáctica que se consideren oportunos, co obxecto de axustarse á realidade do alumnado 
coa que será traballada. 

Nas reunións de Departamento realizarase un seguimento do desenvolvemento da mesma. Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxectivos, como o desenvolvemento das actividades. 

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas cualificacións, é o momento de facer unha valoración do desenvolvemento da programación e planificar as accións 
educativas que se consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira especial os aspectos en que o alumnado presente maiores dificultades. 



  
PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 
 

 

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será a final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en primeiro lugar, o grao de cumprimento da propia Programación. Para 
iso debemos considerar unha serie de indicadores de logro que teñan en conta como mínimo os seguintes elementos: obxectivos, contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos obxectivos 
xerais da etapa, contribución ao desenvolvemento das competencias clave, procedementos e instrumentos de avaliación,  factores que favoreceron o cumprimento da programación / causas de non cumprimento, 
reflexión sobre as posíbeis situacións imprevistas acontecidas ao longo do curso …. Para que a avaliación sexa máis completa, terase en conta tamén o grao de satisfacción do profesorado coa mesma. Deste proceso 
extraeranse as propostas de modificación e mellora para a Programación Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior satisfacción ao tempo que se atenderán 
especialmente aqueloutros en que o alumnado presente maiores carencias ou dificultades. 

A continuación preséntase un Modelo de avaliación da Programación Didáctica. 

  
 
 
 
 

Docente: Curso e grupo: 

 

 Puntos fortes da programación Puntos fracos da programación Aspectos a manter no próximo curso Aspectos a mellorar no próximo curso 

Cumprimento dos obxectivos xerais da programación     

Desenvolvemento das unidades didácticas     

Desenvolvemento das actividades programadas     

Funcionamento das metodoloxías aplicadas     

Utilización de recursos e materiais didácticos     

Consecución dos estándares de aprendizaxe     

Funcionamento dos procedementos de avaliación     

Pertinencia dos instrumentos de avaliación     

Eficacia das medidas de recuperación     

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave     

Contribución ao desenvolvemento dos obxectivos xerais de etapa     

Dinámica do grupo     

Participación en actividades extraescolares e complementarias     

Medidas de atención á diversidade     

Favorecemento da multidisciplinariedade     

Favorecemento do tratamento integrado de linguas     

Factores que favoreceron o cumprimento da programación     

Causas de non cumprimento da programación     

 
 

16. ANEXO CURSO 2020-2021. COVID 19 
Seguindo as instrucións do 30 de xullo de 2020, ditadas pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 

académico 2020-2021, engádense a continuación unha serie de epígrafes e consideracións que procuran facer fronte á peculiar situación que estamos vivindo a consecuencia da COVID 19.  
Tendo en conta a excepcionalidade da situación e a incerteza sobre o futuro que nos agarda ao longo do presente curso académico, procuramos contemplar os posibles escenarios, deixando patente, iso si, 

que resulta imposible predicir con exactitude a situación e en consecuencia, establecer as adaptacións no marco da organización do currículo, da metodoloxía didáctica e da autonomía organizativa e pedagóxica do 
centro e do profesorado implicado. É por isto que nos acollemos ao carácter flexible desta Programación Didáctica e contemplamos a posibilidade de modificala ao longo do curso, seguindo sempre as instrucións 
que oportunamente faciliten as autoridades competentes. 

 
1.- POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓON SANITARIA 
Como sinalamos en apartado anterior, debido á situación excepcional derivada da pandemia da COVID 19, debe considerarse a posibilidade de que o ensino poida ser presencial, semipresencial ou non 

presencial. Por este motivo, vaise potenciar na aula o emprego de recursos dixitais tanto para a exposición de contidos teóricos como para a realización de actividades diversas. Para o que, desde principio de curso, 
familiarizarase o alumnado no uso das plataformas e aplicacións dixitais sinaladas, as mesmas que as empregadas no curso anterior. Ademais, realizarase o mesmo recordatorio ou iniciación en ferramentas como 
Google Classroom, Drive ou correo electrónico; coa edición de textos en formato dixital e co funcionamento básico dalgunha plataforma de videoconferencia.  

Preténdese con estas medidas que o paso do ensino presencial ao non presencial sexa o menos violento posible para o alumnado tendo en conta o cambio nos recursos e instrumentos de traballo.  
 
1.1.- ENSINO PRESENCIAL 
Seguirase a Programación Didáctica tal e como foi descrita ao inicio deste documento. 
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1.2.- ENSINO SEMIPRESENCIAL 
O profesorado porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle permita seguir traballado os contidos do período ou períodos que requiran a 

semipresencialidade.  
Para que todo funcione de forma correcta, nas primeiras semanas de curso, matricularase os estudantes de cada aula nunha das plataformas virtuais arriba sinaladas. Cada docente asegurarase de que, todos 

e cada un dos estudantes, saben empregar as plataformas e posúen os medios imprescindibles para facelo (ordenador e conexión a internet). 
A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a semipresencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 
No caso de que algún alumno estea en corentena, poderá seguir as aulas de forma telemática se a aula dispón dos medios precisos e se alumno ten a conexión adecuada. Ademais, sempre que a saúde do 

estudante o permita, realizará as actividades propostas empregando recursos dixitais e entregáraas no prazo e forma establecidos (semellantes aos dos seus compañeiros). Se nese tempo tivese que realizar algunha 
proba, a realización desta aprazarase ata que se reincorpore á aula presencial. 

Se a aula non dispón da infraestrutura adecuada ou se o estudante non pode traballar de forma telemática, enviaránselle por correo ou a través dalgún familiar, material e actividades individualizadas para 
que poida seguir traballando mentres dure a corentena. Realizará estás tarefas no prazo e formato establecidos, adaptados á súa situación concreta. Dependendo dos recursos e da situación, estableceranse os 
medios adecuados para manter e contacto e continuar o proceso de ensino-aprendizaxe.  

En caso de que todo un grupo entre en corentena, impartirase clase telemática se a aula dispón dos medios precisos. As alumnas e alumnos realizarán as actividades previstas usando recursos dixitais  e 
entregaranas en prazo e forma establecidos. As probas aprazaranse ata que o grupo se reincorpore ás aulas presenciais. Se non se poden levar a cabo aulas telemáticas, os estudantes  realizarán as tarefas propostas 
polo profesor, que entregarán no prazo e formato establecido.  

Se a actividade lectiva é semipresencial, tentarase que todos os discentes asistan ás clases telemáticas e realicen as tarefas propostas, compaxinando o ensino telemático co presencial.  
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 
Estes serán os principais instrumentos de avaliación: 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e nas distintas tarefas propostas 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 
Manteranse os criterios e estándares expostos na presente Programación Didáctica para a superación da materia. 
As alumnas e alumnos que non alcanzasen o aprobado, poderán superar a parte da materia avaliada sempre que entregasen en prazo e forma e cun mínimo de corrección, as actividades sinaladas pola 

profesora ou profesor durante o período ou períodos que permanecese afastado das aulas. Ademais, a docente ou o docente contemplarán a posibilidade de propoñerlles unha proba escrita presencial sobre a 
materia traballada se a situación o permite. 

 
1.3.- ENSINO NON PRESENCIAL 
No caso de novo confinamento e obriga de ensino non presencial continuado a profesora porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle permitan seguir 

traballado os contidos do período ou períodos que impidan a asistencia ás aulas.  
A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a non presencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 
Se non existise a posibilidade de reincorporarse á actividade lectiva presencial, agardarase a que a dirección do IES habilite un horario para cada materia. Impartiranse aulas telemáticas e establecerase a 

forma de contacto máis adecuada para cada alumno, tendo en conta os medios dos que dispón e contando coa colaboración da titora ou titor do grupo e o equipo de orientación do centro. O alumnado realizará as 
tarefas propostas e as probas precisas por esta vía.  

No caso de que un alumno non poida realizar algunha das probas do primeiro ou segundo trimestre, a súa nota calcularase provisionalmente tendo en conta as probas realizadas e o traballo efectuado. En 
canto o alumno se reincorpore á actividade lectiva, realizará aquelas probas que quedaran pendentes.  

Se esta circunstancia se dese no terceiro trimestre, a nota calcularase a partir das probas e actividades realizadas. A nota final da materia será o resultado de realizar a media entre os tres trimestres, aínda 
que esta poida alterarse en función de diferentes circunstancias (actitude, hábito de traballo…). A nota final calcularase tendo en conta a ponderación de cada trimestre. 

De maneira extraordinaria, no período ou períodos de confinamento, o docente facilitará materiais coas actividades consideradas convenientes para a recuperación da materia. Estas actividades deberán ser 
entregadas en prazo (indicado na Aula Virtual) e co mínimo de corrección esixíbel para ser avaliadas positivamente coa conseguinte consecución do aprobado (5) na materia. 

Esta metodoloxía non exclúe a realización do exame que o alumnado coa materia de Lingua e Literatura Galega pendente terá dereito a facer, sempre e cando a situación o permita, a comezos de xuño, tal 
que como se indica e publicita nas instrucións do IES Fermín Bouza Brey, no horario que faga público a xefatura de estudos, e superala polos outros mecanismos establecidos pola lei (realización da proba específica 
da materia pendente de xuño). No caso de non acadar o aprobado (5 ou máis de 5) nesta convocatoria, contará coa proba da convocatoria extraordinaria de setembro. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 
Estes serán os principais instrumentos de avaliación 
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 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e das distintas actividades propostas  
Se a situación de ensino non presencial rematase, procurarase a realización de, cando menos, unha proba escrita presencial coa que se poida deixar testemuño da progresión do estudante durante o período 

de confinamento. Se a situación non o permitise, a proba sería telemática e con permiso de imaxe.  Estas probas, tanto a presencial como a telemática, considerararanse instrumentos de avaliación. 
A proba será sempre sobre a materia traballada durante o período ou períodos nos que non fose posible asistir ás aulas con normalidade. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 
A cualificación final obterase a partir da media aritmética das probas, no caso de que as houbese, realizadas presencialmente. A esta media poderáselle sumar ata 1,5 puntos polo traballo realizado a 

distancia. Para a valoración dese traballo terase en conta o número de tarefas entregadas no prazo fixado e o seu nivel de corrección. 
O alumnado que, segundo o procedemento indicado no parágrafo anterior, obtivese unha cualificación inferior a 5 puntos terá a posibilidade de realizar unha proba presencial, se a situación sanitaria o 

permite, para recuperar aquela ou aquelas avaliacións suspensas, ou, de non ser isto posible, unha proba ou traballo a distancia que no seu momento se determinará. 
O resultado desta proba substituirá o da avaliación ou avaliacións suspensas se é superior ao obtido nesta/nestas e recalcularase a cualificación final seguindo o procedemento sinalado.  
Se aplicando ese criterio a materia continuase suspensa, a cualificación final será inferior a 5 puntos e obterase a partir da media aritmética da avaliación ou avaliacións nas que existan probas feitas, tendo en 

conta a puntuación máis alta entre a que tivo na avaliación correspondente e a que obtivo na recuperación. 
 
2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
E caso de semipresencialidade ou de ensino non presencial, durante o tempo que os estudantes non poidan asistir ás aulas empregaranse as seguintes ferramentas e recursos: 

 Aula virtual do centro onde se colgarán semanalmente as tarefas propostas e os materiais de consulta.  
A profesora ou profesor responsable do curso, accederá á plataforma periodicamente, procurando dar resposta ás necesidades de todos e cada un dos estudantes. Revisando o seu progreso e resolvendo as 

dúbidas que vaian xurdindo. 

 Correo electrónico para dúbidas e entrega de traballos 

 Webex ou plataforma similar que permita realizar videoconferencias 

 Materiais impresos: libro de texto, libros de lectura… 

 Materiais e elaboración propia compartidos telematicamente así como enlaces e vídeos a páxinas de referencia 

 Ademais, se o docente o considera oportuno, poderá empregar outros medios como chat, correo electrónicos, whassap, chamadas telefónicas… Tanto cos estudantes como cos seus familares. 

 Para a comunicación coas familias empregarase, preferentemente, Abalar Móbil 
Darase oportuna publicidade ás medidas pertinentes a través da web do centro. 
 
En principio, non existe alumnado cunha falta absoluta de conectividade. 
Procurarase propoñer actividades que requiran un mínimo de uso dos datos, por exemplo, 
enviando fichas que teñan pouco tamaño (en datos). Así mesmo, procúrase aproveitar, na 
medida do posible, materiais como o libro de texto do alumnado. Ademais, para o traballo 
de ampliación propóñense lecturas voluntarias de libros en pdf gratuítos na rede. 
 
3.- PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
A continuación figuran os estándares imprescindibles que van formar parte do plan de reforzo que se implementará, cando menos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021, tal e como se establecen 

nas instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.  
Estes estándares de aprendizaxe constitúen as aprendizaxes imprescindibles que no curso 2019-2020 non puideron ser abordados ou que non se trataron coa exhaustividade precisa debido á situación 

sanitaria na que se desenvolveu o terceiro trimestre do curso pasado. A este respecto, cómpre non esquecer que a materia de Lingua e Literatura Galega ten un carácter progresivo ao longo do proceso educativo, o 
que implica que os contidos e procedementos vanse reforzando ao longo de toda a etapa educativa. 

Ademais, para o desenvolvemento deste Plan, teranse en conta os informes individualizados e os resultados da avaliación inicial realizada os días 30 de setembro e 1 de outubro do presente curso, pois ambos 
poden revelar carencias e necesidades individuais cuxa atención redundará nun proceso de ensino-aprendizaxe máis personalizado. 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión. 
 
 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan 
visualmente as ideas. 
 

CCL 
CAA 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das 
palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 
 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre 
elas. 
 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. 
 

B2.2. Comprender e interpretar  textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida cotiá 
e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

 

CCL 
CSC 

B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos medios 
de comunicación (noticias). 

 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). 
 

CCL 
CSC 

B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións internas e externas do 
texto. 

 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. 
 

CCL 

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. 
 

CCL 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as 
referencias internas de tipo léxico e os conectores). 

CCL 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa 
forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas). 

 

CCL 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas. CCL 

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, narracións e descricións. 

 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 

CCL 
CD 

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 comunicativa. 
 

CCL 
CSC 

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

LGB3.2.1. Recoñece os fonemas propios da lingua galega. 
 

CCL 
CAA 

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

 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en 
diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

 

CCL 
CAA 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 

CCL 

B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual. 
 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 
 

CCL 

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar a comprensión e produción textuais. 

. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e 
produción de textos orais e escritos. 

 

CCL 
CAA 

B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, así 
como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan cohesión 
a un texto. 

 

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 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 en diferentes contextos.  

CCL 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes 
conceptos ao caso galego. 
 
 

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os 
territorios que a integran. 
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B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o seu sentido 
coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e valorar o uso dos elementos 
propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da 
linguaxe. 

. 
 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras  literarias e desenvolve criterio lector; expón unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos.. 

CCL 

 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 
empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 

CCL 

 
 

Dpto. de Lingua Galega  e Literatura do IES “Fermín Bouza Brey” 
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INTRODUCIÓN 

As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de 
coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e 
descuberta. A través delas achegámonos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos 
seus patrimonios culturais. 

A formación lingüística é un instrumento que ten como obxecto falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e 
experiencias, sobre o mundo, é un medio para as relacións interpersoais e o recoñecemento da alteridade, é 
motor do noso pensamento e das nosas reflexións e porta de acceso ao coñecemento. Ten que ser unha 
ferramenta para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo 
e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar 
cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 

O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorpora unha referencia expresa ao plurilingüismo, 
na medida en que a competencia en cada lingua interactúa e se enriquece co coñecemento das outras 
linguas, e contribúe a desenvolver destrezas e capacidades que son a base da competencia en comunicación 
lingüística. Isto, e a alusión igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a diferentes xeitos de 
expresarse e actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do plurilingüismo e da interculturalidade. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e 
culturas e, de xeito específico, os enfoques plurais, transversais e integradores. A súa finalidade é promover 
o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que 
vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Pola 
súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como 
son o recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da 
identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos 
dereitos fundamentais. 

Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada 
unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega. Cómpre 
favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización. O alumnado 
galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e 
castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións 
comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade. 

OS currículos das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Lieteratura presentan contidos 
similares e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que 
requiren un tratamento e un traballo específicos, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola 
afinidade que presentan, precisan seren abordados de maneira parella, e utilizar a mesma terminoloxía nas 
dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado, tal como 
contempla o artigo 8 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario 
de Galicia. 

A área de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de Educación Secundaria 
Obrigatoria e de Bacharelato, estruturada en cinco bloques: 
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O 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 da aula en contextos formais e informais. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción escrita. 

O 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 utilizar os coñecementos lingüísticos como fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade" pretende que o alumnado comprenda os procesos sociolingüísticos, 
identifique os prexuízos para a súa superación. Así mesmo, persegue que recoñeza e empregue termos 
sociolingüísticos de xeito preciso. 

O 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 as 
súas autoras máis salientables, e recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos abordarase desde unha óptica competencial, valorando as relacións 
que cada un ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a partir dos estándares de 
aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación, pola súa parte, será coherente coa diversidade de contidos traballados. Do mesmo xeito, será 
unha avaliación competencial, que terá en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares 
de aprendizaxe, detallados en cada bloque, e as competencias clave. 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
A programación didáctica é elaborada para aplicar no IES Fermín Bouza Brey, un centro público situado na 
localidade de Vilagarcía de Arousa. Como instituto de ensinanza secundaria que é, impártense nel os dous 
ciclos da ESO, mais os dous cursos de bacharelato, divididos nas conseguintes modalidades de Ciencias 
Sociais e Humanidades e Ciencias e Tecnoloxía. Ademais, ten varios ciclos formativos (C. M. Electromecánica 
de vehículos, C.M. Instalacións eléctricas e automáticas, C.M. Mantemento electromecánico, C.S. 
Automatización e robótica, C.S. Mecatrónica) e primeiro e segundo curso de Formación Profesional Básica. 
Trátase, polo tanto, dun centro complexo organizativamente, pero tamén enriquecedor grazas á diversidade 
de alumnado que presenta. 
O Instituto recibe fundamentalmente alumnos/as procedentes da propia localidade de Vilagarcía de Arousa 
ou do ámbito rural que circunda a vila, e pertencentes, na súa maioría, a familias de clase media-baixa, con 
numerosos problemas de desemprego, polo que resulta prioritario facerlles chegar a moitos deles/delas os 
recursos fundamentais, como libros de texto e de lectura, que lles permitan cumprir os obxectivos para o 
presente curso. 
Por outra parte, trátase dun alumnado maioritariamente castelanfalante, sobre todo no que se refire ao 
procedente do núcleo urbano; por iso se fai necesario deseñar estratexias destinadas a erradicar os 
prexuízos cara ao galego e a potenciar o uso desta lingua. 
 
 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
As competencias veñen definidas pola Unión Europea (Recomendación do Parlamento europeo e do Consello 
de 18 de decembro de 2006 sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, 2006/962/CE) 
como “unha combinación de coñecementos, capacidades e actitudes adecuadas ao contexto. As 
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competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento 
persoais, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. A Organización para a 
Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) determinou a través do informe Definición e selección 
de competencias (1999, 2003) que unha competencia é “a capacidade de responder demandas complexas e 
levar a cabo tarefas diversas de forma adecuada” dado que “supón unha combinación de habilidades 
prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de 
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz”. 
 
A introdución do concepto de “competencias clave para a aprendizaxe permanente” implica unha total 
renovación do proceso de ensino-aprendizaxe, posto que o foco da educación se traslada desde a 
adquisición de contidos propia dun sistema de ensino tradicional até o “saber facer” promulgado polas 
competencias. O coñecemento como ben abstracto deixa de ter sentido se non conta cunha adecuada 
transferencia á práctica.  
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Decreto 86/2015) recoñece as seguintes 
competencias: 
1. Comunicación lingüística (CCL). 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
3. Competencia dixital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
A aprendizaxe baseada en competencias debe caracterizarse pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o 
seu carácter integral. Todas as materias deben traballar todas as competencias e ter como fin último a 
consecución de todas elas no seu máis alto grao, proceso que se desenvolverá ao longo de toda a vida. 
 
A necesidade de traballar as competencias de forma transversal, dinámica e integral motiva que o traballo 
docente se desenvolva a través de situacións de aprendizaxe e de actividades de aprendizaxe integradas. 
Estes dous elementos resultan de particular utilidade nas materias do ámbito lingüístico e, nomeadamente, 
no caso da materia de Lingua Galega e Literatura.  
 
3.1. As competencias clave e a materia de Lingua Galega e Literatura 
 
A materia de Lingua Galega e Literatura favorece a posta en práctica das competencias básicas e, polo tanto, 
contribúe poderosamente ao seu desenvolvemento no alumnado non só no que á competencia en 
comunicación lingüística se refire senón tamén canto ás seis restantes. 
A seguir, presentamos unha breve xustificación de como pode a nosa materia contribuír ao proceso de 
desenvolvemento competencial. 
 
▪ Comunicación lingüística 

Como xa sinalamos, resulta evidente que esta é a competencia á que máis e mellor pode contribuír a 
nosa materia. Polo tanto, non cómpre incidirmos nos aspectos que poden ser postos en práctica a 
través de Lingua Galega e Literatura, mais si debemos sinalar que a plena competencia en 
comunicación lingüística precisa tamén de destrezas que permitan que certos saberes das áreas de 
lingua actúen como vasos comunicantes que faciliten o proceso de aprendizaxe do alumnado e que 
proporcionen, á fin, un mellor aproveitamento de determinados conceptos e estruturas. 
 
Alén disto, hai que recalcar a relevancia do desenvolvemento da comprensión lectora. A lectura 
aparece integrada como habilidade básica desta competencia, mais tamén se lle recoñece o valor 
instrumental imprescindíbel para a consecución das restantes competencias e, en xeral, de calquera 
das actividades que garden relación non só coa educación, senón co desenvolvemento vital persoal. 
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 Coñecementos sobre o compoñente lingüístico (léxico, gramática, semántica, fonoloxía, 
ortografía e ortoépica), sobre o compoñente pragmático-discursivo e sobre o compoñente 
sociocultural. 

 Desenvolvemento das estratexias de mellora da lectura e de comprensión lectura. 

 Promoción de elementos que faciliten a alfabetización múltiple. 

 Adquisición de valores como o respecto á normas de convivencia, o exercicio activo da 
cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto aos dereitos humanos e ao 
pluralismo e a concepción do diálogo como ferramenta primordial para a convivencia, a 
resolución de conflitos e o desenvolvemento das capacidades afectivas en todos os ámbitos. 

 Curiosidade, interese e creatividade cara á aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas 
inherentes como a lectura, a conversa, a escritura etc. como fontes de pracer relacionadas co 
desfrute persoal. 

 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Tradicionalmente esta foi unha das competencias cuxo desenvolvemento resultou desbotado desde 
as materias da área lingüística, dado que se lles presupuña a estas unha menor capacidade de 
actuación; porén, o desenvolvemento do razoamento e do pensamento lóxico e a súa aplicación a 
tarefas claramente integradas nos nosos plans curriculares –como, por exemplo, a análise sintáctica– 
requiren claramente do desenvolvemento destas destrezas. 
 

 Coñecementos sobre os números, a mellora das comprensión dos termos nos conceptos 
matemáticos, as representacións matemáticas como as gráficas. 

 Habilidades como a emisión de xuízos fundados, o seguimento de cadeas argumentais, a 
análise de gráficos e doutras representacións matemáticas, o uso de datos e de 
procedementos científicos para a consecución dun obxectivo que inclúa a chegada a 
conclusións e a toma de decisións seguindo un razoamento dedutivo. 

 O rigor, o respecto aos datos, a veracidade, a valoración do coñecemento científico, etc. 

 
 

▪ Competencia dixital 
A competencia dixital é un dos eixes do desenvolvemento competencial necesario para 
desenvolverse como cidadán e cidadá activo e integrado na sociedade actual. Desde a materia de 
Lingua Galega e Literatura, da mesma maneira que desde as outras áreas lingüísticas, un dos puntos 
fortes do desenvolvemento desta competencia pasa por ofrecer ao alumnado destrezas de busca, de 
síntese e de análise de información, para alén do manexo competente de diferentes ferramentas e 
recursos informáticos. 
 

 Adquisición de coñecementos sobre linguaxes e códigos específicos así como os seus procesos 
de decodificación e de transferencia; acceso a fontes de información e estabelecemento de 
parámetros adecuados de busca, selección e procesamento da información. 

 Interese por participar en traballos colaborativos, motivación e curiosidade pola aprendizaxe 
e tamén mellora do uso das tecnoloxías. 

 
▪ Aprender a aprender 

Aprender a aprender é unha das competencias con máis alto grao de transversalidade cuxa 
progresión nas destrezas que require garante a consecución dun obxectivo de alto nivel: o 
recoñecemento do alumno ou da alumna como aprendiz e a análise dos seus puntos fortes e das 
fraquezas que presenta no seu modo de abordar a nosa materia e as materias restantes. 
A adquisición de destrezas suficientes nesta competencia asegura a consecución duns mecanismos 
de aprendizaxe eficaces e aplicábeis a todos os ámbitos vitais. 
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 Coñecementos sobre estratexias de resumo, análise e síntese que permiten o deseño de 
estratexias de aprendizaxe que permiten unha abordaxe eficaz de diferentes campos e 
saberes. 

 Desenvolvemento de estratexias de planificación, supervisión e avaliación das tarefas levadas 
a cabo. 

 Potenciación da motivación e da confianza. 

 
▪ Competencias sociais e cívicas 

Trátase dunha das competencias máis intrinsecamente relacionadas co currículum de Lingua Galega 
e Literatura, xa que a integración neste dos bloques de Lingua e sociedade e de Coñecemento 
literario fan que a explicación dun e doutro ámbito beban directamente das fontes da interpretación 
e de análise da sociedade en que se insiren. 
Alén dos coñecementos directamente vinculados coa historia de Galiza, o tratamento desta 
competencia desde a nosa materia tamén debe ter con conta o desenvolvemento de actitudes cívicas 
claramente apreciábeis no decorrer diario das aulas e no desenvolvemento de actividades como, por 
exemplo, os debates. 
 

 Adquisición de coñecementos relativos á vida segundo os parámetros dunha determinada 
sociedade; percepción das identidades culturais e nacionais como un proceso sociocultural 
dinámico e cambiante; coñecemento dos acontecementos contemporáneos e dos principais 
acontecementos históricos a nivel tanto local como mundial; comprensión dos fenómenos 
migratorios. 

 Desenvolvemento das destrezas necesarias para comunicarse de forma eficaz en calquera 
ámbito social ou persoal; a capacidade de negociación; a realización de intervencións en 
público adecuadas; a reflexión crítica e creativa. 

 Potenciación de actitudes como a autoconfianza, a integridade, o interese pola comunicación 
intercultural, a tolerancia, a disposición a superar preconceptos, o sentido da 
responsabilidade e a reflexión acerca das mensaxes transmitidas polos medios de 
comunicación. 

 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Na sociedade actual resulta imprescindíbel formar persoas que dispoñan das ferramentas necesarias 
para se integraren nela como axentes activos e participativos, con capacidade para tomaren as súas 
propias decisións. 
 
Ademais do factor directamente relacionado co desenvolvemento económico e empresarial, o 
tratamento desta competencia na nosa materia favorece o desenvolvemento da conciencia da 
avaliación de riscos e da toma de decisións e a capacidade de se comunicar de forma eficaz en 
calquera ámbito. 
 

 Adquisición e mellora de destrezas como a capacidade de análise e de planificación, a 
organización e a toma de decisións, a capacidade de adaptación ao cambio e a resolución de 
problemas, a adquisición de destrezas de comunicación e negociación efectivas, a habilidade 
para traballar individualmente ou dentro dun equipo, o desenvolvemento do pensamento 
crítico. 

 Valores como a potenciación da creatividade e das solucións imaxinativas, a autoestima, a 
autonomía e o esforzo, a motivación á hora de cumprir uns obxectivos sexan estes persoais, 
académicos ou laborais. 

 
 

 
▪ Conciencia e expresións culturais 
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Finalmente, a competencia en conciencia e expresións culturais, ao igual que acontece coa 
competencias sociais e cívicas, mantén unha relación máis estreita da nosa materia co currículum. O 
achegamento ao feito literario, o estudo de épocas e períodos artísticos tanto propios como 
vinculante coa historia europea constitúen unha parte importante da nosa materia. 
 
Alén do coñecemento sobre os xéneros literarios, os seus códigos estéticos e o seu desenvolvemento 
histórico, esta competencia tamén se practica mediante a creación de textos de intención literaria. 
 

 Adquisición de coñecementos de historia da cultura desde diferentes disciplinas artísticas incluída a 
literatura, o coñecemento de autores/as, obras e estilos representativos incluíndo o coñecemento de 
autores/as actuais, a identificación das relacións entre as manifestacións artísticas e as sociedades en 
que se insiren, os coñecementos sobre a evolución das ideas estéticas e dos gustos e convencións. 

 Potenciación da imaxinación e desenvolvemento do pensamento creativo, traballo en equipo, 
iniciativa. 

 Actitudes como a valoración da liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o respecto 
polas diferentes manifestacións culturais e artísticas e o interese por participar da vida cultural da 
comunidade. 

 
4. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS DA ETAPA 
 

Os obxectivos didácticos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar 
o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente 
planificadas para tal fin. 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 
que lles permitan: 

 
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. 

 



 

PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2019-2020 

 
 

 

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. 
 
l) 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. 

 
m) 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. 

 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión e representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 

participar na súa conservación e 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. 

 
o) 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. 

 
 
4.1. Contribución da materia de Lingua Galega e Literatura á consecución dos obxectivos xerais  
 
As materias do ámbito lingüístico están excepcionalmente dotadas para contribuír á consecución dos 
obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria posto que, alén dos contidos curriculares que lles 
corresponden de forma directa, a integración doutro tipo de contidos mediante textos, debates, actividades 
de creación literaria, etc. Resulta especialmente doada e facilita a creación de situacións de aprendizaxe que, 
á súa vez, posibiliten enfoques metodolóxicos diversos. 
 
A estreita vinculación que se estabelece a través de bloques como o de Lingua e sociedade ou Coñecemento 
literario con contidos relacionados coa situación sociolingüística e coa historia de Galiza contribúen a facilitar 
a consecución de obxectivos específicos da nosa comunidade e facilitan a transferencia de coñecementos 
entre  diferentes materias. 
 
5. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO: OBXECTIVOS, BLOQUES DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES E COMPETENCIAS 

CLAVE. 
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OBXECTIVOS BLOQUES DE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d 
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B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos 

medios de comunicación audiovisual, con especial atención ás 

entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

• Visionamento e escoita de textos orais propios dos medios 

de comunicación como reportaxes, documentais ou entre- 

vistas. 

• Medios de comunicación orais: a radio e a televisión. 

• Características dos textos xornalísticos na radio. 

• Os textos xornalísticos na televisión. 

• Funcións da televisión. 

• A manipulación informativa. 

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. 

• Visionar con atención textos orais propios dos medios de comunicación. 

• Expoñer a súa opinión sobre o tema da reportaxe mostrando a compren- 

sión do sentido global desta. 

• Identificar as principais diferenzas entre o medio escrito e o audiovisual. 

• Analizar, respondendo preguntas, os principais trazos formais e de conti- 

do dos textos orais propios dos medios de comunicación. 

• Recoñecer o tema dunha reportaxe. 

• Distinguir entre a información obxectiva e subxectiva nunha reportaxe. 

• Coñecer as funcións da televisión. 

• Escoitar unha entrevista na radio e analizar, coa axuda dun esquema, as 

súas características principais. 

• Reflexionar sobre a manipulación informativa. 

• Analizar a programación diaria na televisión galega atendendo á distribu- 

ción horaria das tres funcións do medio. 

• Elaborar por escrito unhas conclusións da análise. 

• Expoñer oralmente as conclusións tiradas da análise. 

 LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos medios de comu- 

nicación audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes). 

• Visiona con atención textos orais propios dos medios de comunicación. 

• Expón a súa opinión sobre o tema da reportaxe mostrando a comprensión do sentido global desta. 

• Identifica as principais diferenzas entre o medio escrito e o audiovisual. 

• Distingue entre as características dos textos xornalísticos propios da radio e da televisión. 

• Coñece a estrutura dun telexornal e identifícaa a partir dun visionado. 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos. 

• Analiza, respondendo preguntas, os principais trazos formais e de contido de textos orais propios dos medios de comunicación. 

CCL 
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B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discrimina- 

torias dos medios de comunicación, con especial atención aos 

programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e cró- 

nicas. 

• Características dos textos xornalísticos na radio e na te- 

levisión. 

• Funcións da televisión. 

• A manipulación informativa. 

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de co- 

municación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connota- 

cións e mensaxes discriminatorias implícitas. 

• Coñecer os textos xornalísticos na televisión. 

• Coñecer as características dos textos xornalísticos na radio. 

• Reflexionar sobre as funcións da televisión. 

• Reflexionar e identificar a manipulación informativa. 

 LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter informativo: 

noticias, reportaxes e crónicas. 

• Di cal é o tema da reportaxe. 

• Distingue entre información obxectiva e subxectiva nunha reportaxe. 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coinciden- 

cias e diferenzas atopadas. 

LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 

• Coñece as funcións da televisión. 

• Escoita unha entrevista na radio e analiza, coa axuda dun esquema, as súas características principais. 

• Reflexiona sobre a manipulación informativa. 

• Analiza a programación diaria na televisión galega atendendo á distribución horaria das tres funcións do medio. 

• Elabora por escrito unhas conclusións da análise. 

• Expón oralmente as conclusións tiradas da análise. 

CCL 

CAA 

CSC 

d 

e 
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B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expo- 

sitivos e argumentativos. 

• Visionamento de documentais de carácter divulgativo. 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumen- 

tativos. 

• Visionar comprensivamente documentais relacionados con contidos das 

unidades didácticas. 

 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 

d 

e 

h 

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 

usados no ámbito educativo (presentacións, relatorios e inter- 

vencións en mesas redondas). 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ám- 

bito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas) e 

identificar as ideas principais e secundarias, o propósito comunicativo implíci- 

to 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 edu- 

cativo e elabora un esquema ou resumo. 

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 

CCL 

CCA 

CSC 
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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. 

• Desenvolvemento de habilidades de escoita activa. 

• Identificación de exemplos de boas e malas prácticas en 

debates televisivos, en relación coas pautas propostas na 

unidade. 

• Reflexión sobre o emprego adecuado da linguaxe non ver- 

bal en intervencións propias e alleas. 

• Emprego eficaz das normas de cortesía no desenvolvemen- 

to das súas producións orais. 

• Adaptación da súa linguaxe non verbal á situación comu- 

nicativa coa finalidade de propiciar as respostas da persoa 

entrevistada. 

• Participación activa nunha actividade de intercambio de 

información sobre un tema dado. 

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e 

alleas da actividade educativo, tanto espontáneas como planificadas. 

• Escoitar con atención e respecto as intervencións alleas. 

• Identificar exemplos de boas e malas prácticas en debates televisivos, en 

relación coas pautas propostas na unidade. 

• Reflexionar sobre o emprego adecuado da linguaxe non verbal en inter- 

vencións propias e alleas. 

• Empregar eficazmente as normas de cortesía no desenvolvemento das 

súas producións orais. 

• Adaptar a súa linguaxe non verbal á situación comunicativa coa finalida- 

de de propiciar as respostas da persoa entrevistada. 

• Participar activamente nunha actividade de intercambio de información 

sobre un tema dado. 

 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). 

• Escoita con atención as intervencións alleas. 

• Mostra respecto ante as intervencións alleas. 

• Identifica en debates televisivos exemplos de boas e malas prácticas, en relación coas pautas propostas na unidade. 

• Emprega eficazmente as normas de cortesía no desenvolvemento das súas producións orais e participar activamente nunha activi- 

dade de intercambio de información sobre un tema dado. 

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. 

• Reflexiona sobre o emprego adecuado da linguaxe non verbal en intervencións propias e alleas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética 

galega correcta e actitude crítica ante os prexuízos que se poi- 

dan asociar a ela. 

• Pronuncia reflexiva de fonemas vocálicos e consonánticos. 

• Escoita activa e reflexiva de textos orais. 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude 

crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

• Rexeitar os prexuízos asociados á pronuncia do galego. 

• Recoñecer as diferenzas entre escrita e pronuncia e valorar positivamente a 

emisión dunha pronuncia galega correcta. 

• Diferenciar entre a pronuncia aberta e pechada das vogais tónicas. 

• Pronunciar reflexivamente fonemas vocálicos e consonánticos. 

• Identificar a emisión dunha pronuncia incorrecta nun fragmento dun do- 

cumental e propoñer solucións correctas. 

• Avaliar, empregando unha ficha, a fluidez e prosodia en intervencións 

orais formais e coloquiais realizadas na clase, atendendo á articulación, 

ritmo, volume, pausas e entoación. 

• Avaliar en intervencións orais realizadas na clase a pronuncia do n velar 

e alveolar, a realización palatal do x, a realización das vogais tónicas, a 

pronuncia dos -r e -s finais seguidos de artigo e a realización da con- 

tracción ao. 

• Comentar a adecuación ao nivel de lingua, rexistro e variedade dialectal 

en intervencións orais formais e coloquiais realizadas na clase. 

• Visionar un vídeo en que se reivindica o uso das variedades dialectais e 

reflexionar sobre o seu contido. 

• Identificar o uso do seseo mediante a escoita e comparación de textos 

orais televisivos. 

• Reflexionar sobre o emprego das variantes dialectais nos medios de co- 

municación. 

• Realizar, a partir dun modelo, un vídeo en grupo empregando e defenden- 

do o uso da súa variante dialectal. 

 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 autoavaliación e propón solucións para melloralas. 

• Recoñece as diferenzas entre escrita e pronuncia e valora positivamente a emisión dunha pronuncia galega correcta. 

• Diferencia entre a pronuncia aberta e pechada das vogais tónicas. 

• Pronuncia reflexivamente fonemas vocálicos e consonánticos. 

• Analiza a emisión dunha pronuncia incorrecta nun fragmento dun documental e propón solucións correctas. 

• Avalía, empregando unha ficha, a fluidez e prosodia en intervencións orais formais e coloquiais realizadas na clase, atendendo á 

articulación, ritmo, volume, pausas e entoación. 

• Avalía en intervencións orais realizadas na clase a pronuncia do n velar e alveolar, a realización palatal do x, a realización das vogais 

tónicas, a pronuncia dos -r e -s finais seguidos de artigo e a realización da contracción ao. 

• Comenta a adecuación ao nivel de lingua, rexistro e variedade dialectal en intervencións orais formais e coloquiais realizadas na 

clase. 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega. 

• Mostra rexeitamento ante os prexuízos asociados á pronuncia do galego. 

• Visiona un vídeo en que se reivindica o uso das variedades dialectais e reflexiona sobre o seu contido. 

• Identifica o uso do seseo mediante a escoita e comparación de textos orais televisivos. 

• Reflexiona sobre o emprego das variantes dialectais nos medios de comunicación. 

LGB1.6.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

• Realiza, a partir dun modelo, un vídeo en grupo empregando e defendendo o uso da súa variante dialectal. 

CCL 

CAA 

CCEC 
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B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito edu- 

cativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio de 

opinión. 

• O debate. A tese e os argumentos. 

• O debate formal e informal. 

• Tipos de argumentos máis empregados. 

• Participación en debates e faladoiros sobre temas de in- 

terese para o alumnado: o mundo do deporte; o uso das 

tecnoloxías; a educación sexual, a violencia de xénero e os 

estereotipos sexistas; o proceso de normalización lingüís- 

tica e a diglosia en Galicia; as consecuencias de levar a cabo 

un cambio de lingua; os prexuízos asociados á variación 

social das linguas; a vixencia da obra de Rosalía de Castro 

e de Curros Enríquez. 

B1.7. Participar activamente en situacións propias do ámbito educativo e de 

interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

• Participar activamente en debates formais e informais respectando as re- 

gras de intervención e cortesía. 

• Coñecer os tipos de argumentos máis utilizados nos debates, reflexionar 

sobre estes e empregalos nunha situación simulada da vida real. 

• Emitir argumentos lóxicos, de forma clara e coherente para manifestar 

a súa opinión. 

• Respectar as normas de interacción, escoitar activamente e con actitude 

respectuosa e facer un uso adecuado da linguaxe non verbal. 

• Coñecer e identificar as diferenzas entre o debate formal e informal nun 

coloquio televisivo. 

• Contrastar a súa opinión coa do resto do grupo. 

• Avaliar as intervencións propias e alleas analizando diferentes debates. 

• Atender as instrucións da persoa moderadora. 

• Comentar as intervencións dos interlocutores. 

• Respectar as quendas de palabra e facer un uso adecuado do espazo e a 

comunicación non verbal. 

• Dar resposta a unha serie de preguntas formuladas a modo de guión. 

• Participar en debates e faladoiros sobre temas de interese para o alumna- 

do empregando argumentos claros e coherentes: o mundo do deporte; 

o uso das tecnoloxías; a violencia de xénero e os estereotipos sexistas; 

o proceso de normalización lingüística e a diglosia en Galicia; as con- 

secuencias de levar a cabo un cambio de lingua; a vixencia da obra de 

Rosalía de Castro e de Curros Enríquez. 

 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. 

• Participa activamente en debates formais e informais respectando as regras de intervención e cortesía. 

• Coñece os tipos de argumentos máis utilizados nos debates, reflexiona sobre estes e emprégaos nunha situación simulada da vida 

real. 

• Emite argumentos lóxicos, de forma clara e coherente para manifestar a súa opinión. 

• Respecta as normas de interacción, escoita activamente e con actitude respectuosa e fai un uso adecuado da linguaxe non verbal. 

• Coñece e identifica as diferenzas entre o debate formal e informal nun coloquio televisivo. 

• Contrasta a súa opinión coa do resto do grupo. 

• Avalía as intervencións propias e alleas analizando diferentes debates. 

• Atende as instrucións da persoa moderadora. 

• Comenta as intervencións dos interlocutores. 

• Participa en debates e faladoiros sobre temas de interese para o alumnado empregando argumentos claros e coherentes: o mundo 

do deporte; o uso das tecnoloxías; a violencia de xénero e os estereotipos sexistas; o proceso de normalización lingüística e a diglo- 

sia en Galicia; as consecuencias de levar a cabo un cambio de lingua; a vixencia da obra de Rosalía de Castro e de Curros Enríquez. 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e coloquios. 

• Atende as instrucións da persoa moderadora. 

• Coñece e reflexiona sobre o tipo de argumentos máis empregados nos debates. 

• Emprega diferentes tipos de argumentos nunha situación simulada da vida real. 

• Segue os puntos propostos para a organización do faladoiro e non divaga. 

• Dá resposta a unha serie de preguntas formuladas a modo de guión. 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

• Analiza fragmentos en vídeo de debates realizados no marco dunha actividade extraescolar e avalía as intervencións dos partici- 

pantes seguindo unhas pautas. 

• Avalía as intervencións realizadas por outros membros do grupo nun debate formal realizado na aula. 

• Comenta as contribucións alleas. 

• Identifica prexuízos no propio discurso, así como no alleo. 

• Comenta as contribucións dos demais membros do grupo. 

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. 

• Comenta as intervencións dos interlocutores. 

• Coñece e identifica nun debate televisivo as diferenzas entre o debate formal e informal. 

• Respecta as quendas de fala. 

• Xesticula de xeito adecuado e respecta o espazo. 

• Escoita de forma activa e respecta as opinións alleas. 
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B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias 

necesarias para falar en público: planificación do discurso nas 

prácticas orais formais e informais. 

• A exposición formal e coloquial. 

• Planificación de discursos e exposicións orais breves. 

• Planificación e representación dunha entrevista. 

• Planificación e presentación dunha exposición oral plani- 

ficada sobre as orixes, reivindicacións e logros do femi- 

nismo. 

• Planificación dun debate. 

• Planificación dunha entrevista. 

• Descrición oral dunha escena con verbos de acción. 

• Autoavaliación das exposicións orais. 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais 

ou informais, de forma individual ou en grupo. 

• Planificar exposicións orais formais e informais mediante apuntamentos 

esquemáticos e guións. 

• Planificar a extensión dunha exposición oral adaptándose a unha dura- 

ción prefixada. 

• Planificar, por parellas, unha entrevista de temática deportiva. 

• Realizar unha exposición breve de forma clara e gramaticalmente co- 

rrecta, coidando a pronuncia e os aspectos prósodicos da linguaxe non 

verbal e empregando léxico variado. 

• Adecuar a súa pronuncia a un contexto formal representado. 

• Documentarse eficazmente sobre as orixes, reivindicacións e logros do 

feminismo. 

• Empregar un léxico variado e adecuado. 

• Coidar a presentación, así como a linguaxe non verbal, e manifestar auto- 

control das emocións ao falar en público. 

• Pronunciar de forma clara ante un auditorio. 

• Evitar a utilización de castelanismos. 

• Elaborar un guión con argumentos a favor e en contra dun tema dado. 

• Elaborar un guión para organizar os contidos da entrevista. 

• Anotar eficazmente as respostas da persoa entrevistada. 

• Empregar unha serie de verbos de acción para describir oralmente unha 

escena a partir dunha ilustración. 

• Falar con fluidez en exposicións formais e coloquiais. 

• Realizar correctamente o n velar, o x palatal, as sete vogais, o -r e -s finais 

seguidos de artigo e mais a contracción ao. 

• Empregar os rexistros adecuados ao nivel formal e coloquial. 

• Utilizar léxico normativo no rexistro formal. 

• Realizar unha articulación clara no discurso oral formal e coloquial. 

• Empregar un ritmo e volume adecuados nas súas producións orais for- 

mais e coloquiais. 

• Introducir as pausas necesarias nas súas intervencións orais e empregar 

unha entoación adecuada. 

 LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves. 

• Planifica exposicións orais formais e informais mediante apuntamentos esquemáticos e guións. 

• Planifica, por parellas, unha entrevista de temática deportiva. 

• Documéntase eficazmente sobre as orixes, reivindicacións e logros do feminismo. 

• Elabora un guión para organizar os contidos da entrevista. 

• Anota eficazmente as respostas da persoa entrevistada. 

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). 

• Realiza exposicións orais breves de forma clara e gramaticalmente correcta. 

• Realiza unha exposición oral fluída e gramaticalmente correcta e coida a pronuncia. 

• Fala con fluidez en exposicións formais e coloquiais. 

• Realiza correctamente o n velar, o x palatal, as sete vogais, o -r e -s finais seguidos de artigo e mais a contracción ao. 

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. 

• Coida a presentación e a súa linguaxe non verbal. 

• Manifesta autocontrol das emocións ao falar en público. 

LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

• Emprega un léxico variado e adecuado. 

• Emprega os rexistros adecuados ao nivel formal e coloquial. 

• Utiliza léxico normativo no rexistro formal. 

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

• Adecúa a súa pronuncia ao contexto formal. 

• Pronuncia de forma clara ante un auditorio. 

• Realiza unha articulación clara no discurso oral formal e coloquial. 

• Emprega un ritmo e volume adecuados nas súas producións orais formais e coloquiais. 

• Introduce as pausas necesarias nas súas intervencións orais e emprega unha entoación adecuada. 

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. 

• Evita a utilización de castelanismos. 

• Recoñece e trata de evitar erros na súa exposición oral. 
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B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, 

coherentes e ben organizados sobre temas de interese persoal 

ou social da vida cotiá e educativa. 

• Exposición breve sobre un tema de interese persoal tratado 

na lectura. 

• Debate informal sobre un tema de interese persoal tratado 

na lectura e exposición de conclusións. 

• Simulación dunha conversa propia da vida cotiá. 

• Reflexión oral sobre os prexuízos lingüísticos na actualida- 

de. 

• Expresión oral: reflexión sobre a temática tratada nun texto 

dado. 

• Exposición de conclusións sobre un debate. 

• Expresión oral: narración breve. 

• Expresión oral: dramatización dunha xuntanza. 

• Expresión oral: reflexión sobre a privacidade en Internet. 

• Expresión oral: reflexión e intercambio de opinións sobre a 

temática da lectura. 

• Expresión oral: realización dunha entrevita. 

• Expresión oral: realización dunha enquisa sobre os hábitos 

alimentarios. 

• Expresión oral: debate sobre educación sexual. 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal 

ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa. 

• Describir oralmente, de forma coherente e comprensible, un encontro 

poético na Idade Media. 

• Realizar unha exposición breve nun rexistro informal sobre un tema de 

interese persoal tratado na lectura. 

• Participar activamente nun debate informal sobre un tema de interese 

persoal tratado na lectura. 

• Expoñer individualmente, de forma clara, adecuada e coherente as conclu- 

sións do debate en grupo. 

• Simular unha conversa nunha consulta médica empregando léxico rela- 

cionado coa saúde. 

• Reflexionar sobre os prexuízos lingüísticos sobre o galego vixentes na 

actualidade. 

• Xustificar de forma lóxica as súas análises. 

• Contrastar as súas conclusións coas do resto do grupo. 

• Reflexionar oralmente e en grupo sobre a temática tratada nun texto 

dado, empregando argumentos claros e lóxicos e respectando as regras 

de interacción. 

• Expoñer de forma clara e adecuada as conclusións do debate. 

• Producir un discurso comprensible, describir e narrar feitos de forma or- 

denada e empregar un léxico rico e variado. 

• Adoptar un rol, en equipo, para dramatizar unha xuntanza ficticia. 

• Formular propostas e chegar a acordos en canto aos contidos tratados. 

• Facer uso de diversas fórmulas de cortesía. 

• Realizar un emprego adecuado da comunicación non verbal en relación 

co contexto representado. 

• Reflexionar oralmente sobre o propio uso dos servizos de Internet e a 

preservación da privacidade nestes. 

• Utilizar léxico relacionado coas tecnoloxías da información e o lecer. 

• Reflexionar sobre a existencia de colectivos con maiores dificultades para 

o uso das tecnoloxías. 

• Compartir a súa opinión respectando as normas de interacción e as opi- 

nións alleas. 

• Desenvolver argumentos lóxicos e expoñelos de forma clara, coherente 

e adecuada. 

 LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión. 

• Realiza unha exposición breve nun rexistro informal sobre un tema de interese persoal tratado na lectura. 

• Participa activamente nun debate informal sobre un tema de interese persoal tratado na lectura. 

• Expón individualmente, de forma clara, adecuada e coherente, as conclusións do debate en grupo. 

• Xustifica de forma lóxica as súas análises. 

• Contrasta as súas conclusións coas do resto do grupo. 

• Reflexiona oralmente e en grupo sobre a temática tratada nun texto dado. 

• Adopta un rol, en equipo, para dramatizar unha xuntanza ficticia. 

• Reflexiona oralmente sobre o propio uso dos servizos de Internet e a  preservación da privacidade  nestes. 

• Utiliza léxico relacionado coas tecnoloxías da información e o lecer. 

LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 

• Simula, por parellas, unha conversa nunha consulta médica. 

• Emprega na conversa léxico relacionado coa saúde. 

• Formula propostas e chega a acordos en canto aos contidos tratados. 

• Obtén e achega información sobre os seus hábitos de consumo. 

LGB1.9.3. Utiliza  as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía  axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 

• Expresa a súa opinión mediante argumentos claros e lóxicos. 

• Escoita con atención e respecto as intervencións dos seus compañeiros e compañeiras. 

• Respecta as quendas de fala. 

• Comenta as contribucións alleas. 

• Fai uso de diversas fórmulas de cortesía. 

• Realiza un emprego adecuado da comunicación non verbal en relación co contexto representado. 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 

• Describe oralmente, de forma coherente e comprensible, unha situación dada. 

• Expón de forma clara e adecuada as conclusións do debate. 

• Produce un discurso comprensible e describe e narra feitos de forma ordenada. 

• Emprega un léxico rico e variado. 

• Reflexiona sobre a existencia de colectivos con maiores dificultades para o uso das tecnoloxías. 

• Comparte a súa opinión respectando as normas de interacción e as opinións alleas. 

• Desenvolve argumentos lóxicos e exponos de forma clara, coherente e adecuada. 
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B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas 

e estratexias para a produción de textos orais sobre temas de 

actualidade. 

• Consulta da páxina web da TVG e analiza os contidos dos 

programas. 

• Emprego das TIC para a planificación e elaboración de tex- 

tos orais. 

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

exposicións orais planificadas. 

• Consultar os contidos dos programas na páxina web da TVG. 

• Documentarse en diversas fontes para planificar os seus textos orais. 

 LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

• Consulta os contidos dos programas na páxina web da TVG. 

• Documéntase en diversas fontes para planificar os seus textos orais. 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 
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B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que 

facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

• Resumo do contido dunha lectura. 

• Realización de esquemas e subliñados a partir dun texto 

dado. 

• Resposta correcta de preguntas relativas ao contido dunha 

lectura. 

• Coñecemento do significado de termos extraídos da lectura e 

incorporación á produción escrita. 

• Explicación do significado de metáforas e imaxes presentes 

nun texto. 

• Recoñecemento da forma estándar de varias palabras si- 

naladas no texto. 

• Explicación do significado de palabras extraídas do texto 

e incorporación ao repertorio léxico mediante o emprego 

en enunciados. 

• Resolución de actividades de comprensión e expresión textual. 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica 

de textos. 

• Resumir brevemente o contido da lectura. 

• Realizar esquemas e subliñados a partir dun texto dado. 

• Responder correctamente preguntas relativas ao contido da lectura. 

• Coñecer o significado de termos extraídos da lectura e incorporalos á súa 

produción escrita. 

• Explicar o significado de metáforas e imaxes do texto. 

• Definir termos dun texto coa axuda do dicionario. 

• Indicar a forma estándar de palabras sinaladas no texto. 

• Explicar o significado de varias palabras extraídas do texto e incorporalas 

ao seu repertorio léxico mediante o seu emprego en enunciados. 

• Localizar unha serie de expresións no texto e explicar o seu significado. 

 LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 

• Resume o contido dunha lectura. 

• Realiza esquemas e subliñados a partir dun texto dado. 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

• Localiza nun texto determinada información e clasifícaa, segundo as súas características, nun cadro. 

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 

• Asocia termos extraídos da lectura coas súas definicións. 

• Constrúe enunciados coas palabras do texto definidas. 

• Define termos destacados nun texto coa axuda do dicionario. 

• Le comprensivamente un texto e define, empregando as propias palabras, varios termos destacados. 

• Explica o significado de varias palabras extraídas do texto. 

• Escribe un enunciado lóxico con cada unha das palabras definidas. 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. 

• Responde correctamente preguntas relativas ao contido da lectura. 

• Explica o significado de metáforas e imaxes presentes no texto. 
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B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida 

cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 

regulamentos. 

• Os textos formalizados: actas, regulamentos e convocato- 

rias. 

• A acta: esquema habitual. 

• O regulamento. 

• A convocatoria. 

• Lectura comprensiva de textos instrutivos. 

• Interpretación de pictogramas. 

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais: 

convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

• Ler comprensivamente e interpretar de xeito adecuado unha acta, un re- 

gulamento e unha convocatoria. 

• Analizar os trazos lingüísticos e a estrutura e disposición propias dunha 

acta, un regulamento e unha convocatoria. 

• Identificar nun exemplo dado os contidos que deben incluír as convo- 

catorias. 

• Ler comprensivamente textos instrutivos e mostrar explicitamente a in- 

terpretación lóxica destes. 

• Contrastar as súas interpretacións de pictogramas coas dos seus compa- 

ñeiros e compañeiras. 

 LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

• Le comprensivamente e mostra de forma explícita a súa interpretación dunha acta, un regulamento e unha convocatoria. 

• Identifica nun exemplo dado os contidos que deben incluír as convocatorias. 

• Le comprensivamente textos instrutivos e mostra explicitamente a súa interpretación lóxica destes. 

• Explica o significado dunha serie de pictogramas. 

• Contrasta as súas interpretacións de pictogramas coas dos seus compañeiros e compañeiras. 

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). 

• Analiza os trazos lingüísticos e mais a estrutura e disposición formal propias dunha acta, un regulamento e unha convocatoria. 
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B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos me- 

dios de comunicación e distinción dos contidos informativos e 

das opinións en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

• Coñece os xornais (impresos e dixitais). 

• Compara varios xornais e familiarízase coa súa estrutura. 

• Recoñece as pautas xerais de redacción da noticia. 

• Analiza o tratamento dunha mesma información en dous 

xornais distintos, seguindo unhas pautas. 

• Diferencia o tratamento informativo do tratamento valora- 

tivo en titulares de noticias. 

• A reportaxe: características. 

• Estrutura da reportaxe. 

• Principais diferenzas entre a noticia e a reportaxe. 

• A entrevista: características e tipos. 

• A entrevista-chat. 

• Pautas para a análise dunha entrevista. 

• Análise de entrevistas. 

 

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de comunicación 

e distinguir entre información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

• Comparar varios xornais e familiarizarse coa súa estrutura. 

• Recoñecer as pautas xerais de redacción da noticia. 

• Analizar o tratamento dunha mesma información en dus xornais distin- 

tos, seguindo unhas pautas. 

• Diferenciar o tratamento informativo do tratamento valorativo en titu- 

lares de noticias. 

• Recoñecer as principais características, así como a estrutura habitual da 

reportaxe. 

• Analizar, de forma guiada, unha reportaxe desde o punto de vista temá- 

tico, formal e gráfico. 

• Valorar criticamente unha reportaxe facendo uso dos coñecementos tra- 

ballados na unidade. 

• Coñecer as diferenzas entre noticia e reportaxe. 

• Distinguir razoadamente entre contidos informativos e opinións na re- 

portaxe. 

• Ler comprensivamente unha entrevista e responder con corrección unha 

serie de preguntas sobre o seu contido. 

• Identificar como verdadeiros ou falsos unha serie de enunciados relacio- 

nados co contido do texto. 

• Transformar enunciados falsos en verdadeiros, de acordo co sentido do 

texto. 

• Enumerar tres dos temas tratados na entrevista. 

• Identificar as caracerísticas xerais da entrevista como xénero textual. 

• Analizar entrevistas seguindo o esquema da unidade. 

 LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

• Examina varios xornais en grupo e organiza a información (número de seccións, orde das seccións etc.) coa axuda dun cadro. 

• Analiza unha noticia e explica se cumpre as pautas xerais de redacción. 

• Recoñece as principais características, así como a estrutura habitual da reportaxe. 

• Analiza, de forma guiada, unha reportaxe desde o punto de vista temático, formal e gráfico. 

• Valora criticamente unha reportaxe facendo uso dos coñecementos traballados na unidade. 

• Le comprensivamente unha entrevista e responde con corrección unha serie de preguntas sobre o seu contido. 

• Identifica como verdadeiros ou falsos unha serie de enunciados relacionados co contido do texto. 

• Transforma enunciados falsos en verdadeiros, de acordo co sentido do texto. 

• Enumera tres dos temas tratados na entrevista. 

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 

• Compara o tratamento dunha mesma información en dous xornais distintos, seguindo unhas pautas. 

• Diferencia de forma razoada titulares informativos e valorativos. 

• Coñece as diferenzas entre noticia e reportaxe. 

• Distingue razoadamente entre contidos informativos e opinións na reportaxe. 

• Identifica as caracerísticas xerais da entrevista como xénero textual. 

• Analiza dúas entrevistas seguindo o esquema proposto na unidade. 
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e 
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B2.4. Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbi- 

to educativo, especialmente os expositivos e explicativos (enci- 

clopedias, webs educativas e outros materiais de consulta). 

• Lectura comprensiva de textos expositivo e informativos. 

 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter educativo, especialmente os 

expositivos e explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais 

de consulta. 

• Ler comprensivamente e interpretar adecuadamente textos expositivos 

e informativos. 

• Ler comprensivamente textos informativos e mostrar de xeito explícito a 

súa interpretación lóxica. 

• Responder de xeito adecuado unha serie de preguntas relativas ao con- 

tido do texto. 

• Consultar páxinas web para ampliar a información sobre a temática do 

texto. 

• Procurar de xeito autónomo tres textos informativos en galego. 

• Xustificar razoadamente a inclusión dos tres textos informativos procura- 

dos na tipoloxía textual tratada. 

 LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir 

da información obtida nas bibliotecas. 

• Le comprensivamente textos expositivo e os informativos e dá mostras explícitas da súa adecuada interpretación. 

• Le comprensivamente textos informativos e mostra de xeito explícito a súa interpretación lóxica deste. 

• Responde de xeito adecuado unha serie de preguntas relativas ao contido do texto. 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e mellorar 

o coñecemento da mensaxe. 

• Consulta páxinas web para ampliar a información sobre a temática do texto. 

• Procura de xeito autónomo tres textos informativos en galego. 

• Xustifica razoadamente a inclusión dos tres textos informativos procurados na tipoloxía textual tratada. 

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 
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B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura co- 

municativa das mensaxes e a intención do emisor dos textos 

expositivos e explicativos. 

• O texto informativo. 

• O contido. 

• A estrutura. 

• A expresión: claridade e sinxeleza, concisión e propiedade. 

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

expositivos e explicativos. 

• Identificar as partes e ideas fundamentais expresadas no texto lido ao 

comezo da unidade. 

• Analizar os trazos lingüísticos do texto lido ao comezo da unidade con- 

forme ás pautas propostas para a redacción dun texto informativo. 

• Analizar a estrutura do texto lido ao comezo da unidade. 

• Ler comprensivamente e analizar un texto informativo atendendo ao seu 

contido, estrutura e expresión. 

 LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. 

• Identifica as partes e ideas fundamentais expresadas en textos expositivos e explicativos. 

• Analiza os trazos lingüísticos dun texto expositivo e explicativo conforme ás pautas propostas para a redacción dun texto infor- 

mativo. 

LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do emisor. 

• Analiza a estrutura de textos expositivos e explicativos. 

• Le comprensivamente e analiza un texto informativo atendendo ao seu contido, estrutura e expresión. 
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B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliote- 

cas e as TIC para obter, organizar e seleccionar a información. 

• O libro e as bibliotecas. 

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. 

• Recoñecer nun plano as seccións habituais dunha biblioteca. 

• Coñecer o sistema de clasificación universal de libros empregado nas bi- 

bliotecas. 

• Interpretar correctamente a información contida nas partes externas dos 

libros, a partir de imaxes. 

• Examinar un libro e recoñecer nel as partes internas habituais. 

• Procurar de xeito autónomo e ler comprensivamente un texto literario 

relacionado co tema tratado, establecendo unha comparación entre o 

seu contido e a propia experiencia. 

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

información. 

• Recoñece nun plano as seccións habituais dunha biblioteca. 

• Coñece o sistema de clasificación universal de libros empregado nas bibliotecas. 

• Interpreta correctamente a información contida nas partes externas dos libros, a partir de imaxes. 

• Examina un libro e comproba a presenza nel das partes internas habituais (agradecementos, sumario, prólogo etc.). 

• Procura de xeito autónomo e le comprensivamente un texto literario relacionado co tema tratado, establecendo unha comparación 

entre o contido e a propia experiencia. 
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B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo 

de texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

• Expresión textual: redacción dunhas recomendacións ante 

a violencia de xénero. 

• A linguaxe non sexista. 

• Alternativas ao uso do masculino como xenérico. 

• Fórmulas adecuadas segundo o rexistro e tipo de texto. 

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera 

tipo de texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

• Identificar os prototipos de violencia de xénero. 

• Redactar unhas recomendacións para evitar a violencia de xénero. 

• Empregar diversas alternativas ao uso do masculino como xenérico para 

substituír expresións subliñadas nun texto informativo. 

• Identificar en enunciados exemplos de sexismo na linguaxe e reescribilos 

evitando os usos discriminatorios. 

 LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

• Identifica nun texto prototipos de violencia de xénero. 

• Redacta unhas recomendacións para evitar a violencia de xénero. 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

• Emprega diversas alternativas ao uso do masculino como xenérico para substituír expresións subliñadas nun texto informativo. 

• Identifica en enunciados exemplos de sexismo na linguaxe e reescríbeos evitando os usos discriminatorios. 
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B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos 

do galego. 

 

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

lego. 

• Realizar correctamente o n velar, o x palatal, as sete vogais, o r e o s finais 

seguidos de artigo, e mais a contracción ao. 

 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. 

• Realiza correctamente o n velar, o x palatal, as sete vogais, o r e o s finais seguidos de artigo, e mais a contracción ao. 
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B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios 

da vida cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de re- 

unión e intervencións en foros. 

• Redacción dunha conversa de chat relacionada co contido 

da lectura. 

• Redacción dun correo electrónico. 

• Redacción dunha acta. 

• Redacción dun regulamento. 

• Redacción dun texto instrutivo-informativo a partir de pic- 

togramas. 

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. 

• Redactar, por parellas, unha conversa de chat relacionada co contido da 

lectura. 

• Redactar un correo electrónico de seis liñas relacionado coa temática do 

texto. 

• Redactar un breve texto en que expresa a súa opinión sobre un tema 

tratado na lectura. Elaborar en grupo unha acta aplicando os coñece- 

mentos previos. 

• Elaborar adecuadamente en grupo un regulamento dun espazo dado. 

• Escribir un breve texto instrutivo-informativo a partir dunha serie de pic- 

togramas relativos a activiades lúdicas. 

 LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos propostos na aula: 

convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. 

• Redacta, por parellas, unha conversa de chat relacionada co contido da lectura. 

• Redacta un correo electrónico de seis liñas relacionado coa temática do texto. 

• Redacta un breve texto en que expresa a súa opinión sobre un tema tratado na lectura. 

• Elabora en grupo unha acta aplicando os coñecementos previos. 

• Elabora adecuadamente en grupo un regulamento dun espazo dado. 

• Escribe un breve texto instrutivo-informativo a partir dunha serie de pictogramas relativos a actividades lúdicas. 
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B2.10. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos pro- 

pios dos medios de comunicación, fundamentalmente, entrevis- 

tas, crónicas e reportaxes. 

• Redacción dun texto de opinión breve. 

• A noticia: estrutura. 

• A crónica. 

• A reportaxe. 

• Expresión escrita: redacción dun titular alternativo. 

• Expresión escrita: elaboración dunha entrevista. 

• Pautas para a elaboración dunha entrevista. 

• Expresión escrita: elaboración dunha entrevista. 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos informati- 

vos e de opinión, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

• Redactar un artigo de opinión respectando as características do xénero. 

• Transformar titulares informativos en valorativos recoñecendo as mu- 

danzas feitas. 

• Escribir unha crónica dun suceso próximo á súa experiencia vital. 

• Escribir unha reportaxe tendo en conta as características do tipo de textos. 

• Empregar a estrutura habitual da reportaxe. 

• Engadir documentación gráfica. 

• Escribir un titular alternativo para unha entrevista lida. 

• Realizar, seguindo unhas pautas, unha entrevista xornalística. 

• Elaborar unha entrevista en grupo seguindo as pautas propostas. 

 LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 

• Redacta un artigo de opinión respectando as características do xénero. 

• Transforma titulares informativos en valorativos e explica as mudanzas feitas. 

• Escribe unha crónica dun suceso acontecido no seu contorno. 

• Escribe unha reportaxe tendo en conta as características deste tipo de textos. 

• Emprega a estrutura habitual da reportaxe. 

• Engade documentación gráfica. 

• Escribe un titular alternativo para a entrevista lida. 

• Realiza, seguindo unhas pautas, unha entrevista xornalística. 

• Elabora  unha entrevista en grupo seguindo as pautas propostas na unidade. 
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B2.11. Produción, en soporte  impreso ou dixital, de textos 

expo- sitivos do ámbito educativo a partir da información 

obtida na biblioteca ou outras fontes de documentación. 

• Elaboración dun texto expositivo sobre un tema do seu in- 

terese seguindo unhas pautas. 

• Presentación dun texto expositivo en formato electrónico e 

usar correctamente os elementos formais. 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos do ámbito 

educativo: informes e proxectos sobre tarefas educativas das materias cu- 

rriculares. 

• Elaborar un texto informativo sobre un tema do seu interese seguindo 

unhas pautas. 

• Presentar o texto en formato electrónico e usar correctamente os ele- 

mentos formais. 

 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. 

• Elabora un texto informativo sobre un tema do seu interese seguindo unhas pautas. 

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxi- 

na, organización de títulos, capítulos, etc. 

• Presenta o texto en formato electrónico e usa correctamente os elementos formais. 
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B2.12. Planificación, produción e  revisión do texto con 

adecuación, coherencia, cohesión e respecto polas normas 

morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

• Propiedades do texto: adecuación, coherencia e cohesión. 

• A adecuación textual. 

• A coherencia textual. Factores necesarios para que un texto 

sexa coherente. 

• O parágrafo. 

• Redacción dun breve texto descritivo sobre un personaxe 

mencionado na lectura. 

• Elaboración dun cartel para un evento relacionado co con- 

tido da lectura. 

• Redacción dun texto argumentativo breve. 

• Documentación e planificación dunha reportaxe. 

• Reflexión lingüística: rexistro coloquial / formal. 

• Expresión escrita: emprego dos conectores textuais. 

• Empregar diversos conectores vistos na unidade para re- 

dactar un texto breve a partir dun plano. 

• Expresión escrita: elaboración dun texto informativo en 

formato electrónico. 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohe- 

sión e con respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

• Comparar textos escritos en diversos rexistros e explicar os factores que 

determinaron a súa adecuación a diferentes situacións comunicativas. 

• Comentar en grupo as diferenzas lingüísticas entre textos escritos en di- 

versos rexistros. 

• Empregar rexistros adecuados a distintas situacións comunicativas. 

• Planificar e crear un breve texto descritivo adecuado, coherente e cohe- 

sionado. 

• Elaborar un cartel para un evento nun rexistro adecuado e cun deseño 

visual planificado. 

• Seleccionar e organizar ideas para a redacción dun texto coherente. 

• Detectar as incoherencias nun escrito breve e reescribilo de xeito cohe- 

rente. 

• Redactar textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

• Presentar os seus argumentos seguindo unha orde lóxica. 

• Revisar formalmente o texto e coidar a presentación, a ortografía e mais 

os aspectos gramaticais. 

• Planificar en grupo a composición dunha reportaxe e presentar un texto 

adecuado, coherente, cohesionado e gramaticalmente correcto. 

• Utilizar un esquema para organizar os contidos dunha reportaxe, en grupo. 

• Consultar xornais para obter información sobre o tema tratado na re- 

portaxe. 

• Realizar tarefas de documentación: entrevistas. 

• Identificar no texto expresións coloquiais e coñecer o seu equivalente 

culto. 

• Planificar a composición dun texto informativo. 

• Elaborar un esquema previo. 

• Redactar un borrador. 

• Procurar e seleccionar a información adecuada. 

• Empregar adecuadamente un rexistro formal. 

• Puntuar o texto adecuadamente. 

• Evitar as redundancias. 

• Empregar un léxico variado, adecuado e preciso. 

• Evitar o emprego de palabras comodín. 

 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. 

• Compara textos escritos en diversos rexistros e explica os factores que determinaron a súa adecuación ás diferentes situacións 

comunicativas. 

• Comenta en grupo as diferenzas lingüísticas entre textos escritos en diversos rexistros. 

• Redacta un texto argumentativo adecuado, coherente e cohesionado sobre o tema tratado na lectura. 

• Planifi  en grupo a composición dunha reportaxe e presenta un texto adecuado, coherente, cohesionado e gramaticalmente correcto. 

• Planifica a composición dun texto informativo. 

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos. 

• Selecciona e organiza ideas para a redacción dun texto coherente. 

• Utiliza un esquema para organizar os contidos dunha reportaxe, en grupo. 

• Elabora un esquema previo. 

• Redacta un borrador. 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente reelaborará 

e incorporará ao seu escrito. 

• Consulta xornais para obter información sobre o tema tratado na reportaxe. 

• Realiza tarefas de documentación: entrevistas. 

• Procura e selecciona a información adecuada. 

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso. 

• Escribe o argumento dun filme en dous rexistros diferentes, adecuados a distintas situacións comunicativas. 

• Planifica a redacción e crea un breve texto descritivo adecuado, coherente e cohesionado. 

• Elabora un cartel para un evento empregando o rexistro adecuado e cun deseño visual planificado. 

• Identifica no texto expresións coloquiais e ofrece o seu equivalente culto. 

• Emprega un rexistro formal. 

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de formas 

verbais). 

• Detecta as incoherencias nun escrito breve e reescríbeo de xeito que sexa coherente. 

• Emprega diversos conectores vistos na unidade para redactar un texto breve a partir dun plano. 

• Redacta un texto coherente e cohesionado. 

• Puntúa o texto adecuadamente. 

• Evita as redundancias. 

• Emprega un léxico variado, adecuado e preciso. 

• Evita o emprego de palabras comodín. 

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográ- 

ficas, ortográficas e gramaticais). 

• Presenta os seus argumentos seguindo unha orde lóxica. 

• Revisa formalmente o texto e coida a presentación, a ortografía e os aspectos gramaticais. 
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B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir erros. 

• Uso do procesador de textos. 

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. 
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B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e interrela- 

ción social a través da escritura. 

• Emprego do procesador de textos para darlle o formato 

adecuado ás súas producións. 

• Coñecemento do funcionamento das páxinas web. 

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

través da escritura. 

• Empregar o procesador de textos para darlle o formato adecuado ás súas 

producións. 

• Coñecer as denominacións dos elementos, iconas e ferramentas que 

compoñen unha páxina web e identificalos. 

 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. 

• Emprega o procesador de textos para darlle o formato adecuado ás súas producións. 

• Coñece as denominacións dos elementos, iconas e ferramentas que compoñen as páxinas web. 
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B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preci- 

so, con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

• Léxico relacionado coa hixiene e o coidado persoal. 

• Léxico relacionado cos sentimentos e os estados de ánimo. 

• Léxico relacionado coa hospedaxe. 

• Léxico relacionado co comercio. 

• Léxico relacionado coa arquitectura. 

• Léxico relacionado coas artes plásticas. 

• Léxico relacionado co cinema. 

• Léxico relacionado coa música e o baile. 

• Léxico relacionado coa radio e a television. 

• Léxico relacionado coa ecoloxía. 

• Léxico relacionado cos seres míticos e os ritos máxicos. 

• Léxico relacionado co deporte. 

• As relacións semánticas: de afinidade, de oposición e de 

xerarquía. 

• Campo semántico. 

• Fraseoloxía: frases feitas. 

• Xentilicios. 

• Familia léxica: regular e irregular. 

• Préstamos lingüísticos. 

• Termos xenéricos e inclusivos. 

• Palabras tabú e eufemismo 

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

• Distinguir entre os varios tipos de relacións semánticas de afinidade, opo- 

sición e xerarquía. 

• Diferenciar entre homógrafos e homófonos. 

• Coñecer o concepto de campo semántico. 

• Facer distinción entre familias léxicas regulares e irregulares. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado coa 

hixiene e o coidado persoal. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado cos 

sentimentos e os estados de ánimo. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado coa 

hospedaxe. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado co 

comercio. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado coa 

arquitectura. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado coas artes 

plásticas. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado co 

cinema. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado coa 

música e o baile. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado coa radio 

e a televisión. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado coa 

ecoloxía. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado cos seres 

míticos e os ritos máxicos. 

• Identificar e ampliar o coñecemento do léxico relacionado co 

deporte. 

• Escribir cinco enunciados que exemplifican o uso inclusivo da linguaxe. 

• Recoñecer o concepto palabra tabú e ofrecer solucións eufemísticas para 

unha serie dada. 

 

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

• Distingue entre os varios tipos de relacións semánticas de afinidade, oposición e xerarquía. 

• Diferencia entre homógrafos e homófonos. 

• Coñece o concepto de campo semántico. 

• Fai distinción entre familias léxicas regulares e irregulares. 

• Define varios préstamos lingüísticos do ámbito das novas tecnoloxías. 

• Traduce unha serie de préstamos lingüísticos e achega cinco palabras do mesmo campo semántico. 

• Repara  no emprego de termos xenéricos e inclusivos no texto lido. 

• Escribe cinco enunciados que exemplifican o uso inclusivo da linguaxe. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado coa hixiene e o coidado persoal. 

• Identifica e amplir o coñecemento do léxico relacionado cos sentimentos e os estados de ánimo. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado coa hospedaxe. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado co comercio. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado coa arquitectura. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado coas artes plásticas. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado co cinema. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado coa música e o baile. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado coa radio e a televisión. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado coa ecoloxía. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado cos seres míticos e os ritos máxicos. 

• Identifica e amplia o coñecemento do léxico relacionado co deporte. 

• Recoñece o concepto palabra tabú a partir dunha serie de termos. 

• Ofrece solucións eufemísticas para unha serie de palabras tabú dada. 
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B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramati- 

cais. 

• O substantivo: o xénero e o número. Regras de formación 

do feminino e do plural. 

• Clasificación semántica dos substantivos. 

• O adxectivo: adxectivos explicativos e especificativos. 

• Graos do adxectivo. 

• Adxectivos con lexemas diferentes para o comparativo e 

para o superlativo. 

• O grao comparativo. Uso das conxuncións comparativas. 

• Reflexión lingüística: o xénero dos substantivos rematados 

en -axe. 

• Reflexión lingüística: o indicativo e o subxuntivo. Antepre- 

térito de indicativo e pretérito de subxuntivo. 

• Os determintantes: definición e clases. 

• Os artigos: definición e formas. Contraccións coas prepo- 

sicións. 

• Os demostrativos: definición e formas. Pronomes demos- 

trativos. 

• Os posesivos: definición e formas. O artigo determinado 

cos posesivos. Formas especiais dos posesivos. As formas 

distributivas. 

• Os indefinidos: definición, formas e funcións. Contraccións 

coas preposicións. 

• Os numerais: definición e clases. Multiplicativos e partiti- 

vos. 

• Interrogativos e exclamativos. 

• Os pronomes persoais: definición. 

• Pronomes persoais tónicos: formas rectas e oblicuas. Fun- 

cións. 

• Comparación: conxuncións comparativas. 

• Pronomes persoais átonos: definición e funcións. 

• Contraccións dos pronomes de CD e CI. 

• Pronomes átonos reflexivos, recíprocos e impersoais. 

• Te e che. 

• Pronome de solidariedade. 

• Colocación do pronome átono. 

• Reflexión lingüística: o modo imperativo. 

• O verbo: definición e morfoloxía verbal. 

• O modo e o tempo: tempos de indicativo e tempos de su- 

bxuntivo. O modo imperativo. 

• As alternancias vocálicas: modelo de conxugación de pedir; 

modelo de conxugación de servir e modelo de conxuga- 

ción de durmir. 

• Os verbos irregulares. 

• Reflexión lingüística: o verbo pór. 

• Reflexión lingüística: infinitivo conxugado. 

• Reflexión lingüística: verbos irregulares. 

• Formas nominais do verbo. 

• O infinitivo conxugado: definición, formas e uso. 

• As perífrases verbais: definición e valores. 

• Reflexión lingüística: interxeccións, oracións comparativas 

e perífrases verbais. 

• Preposicións e locucións preposicionais. 

• A frase preposicional. 

• O adverbio. Locucións adverbiais. 

• A frase adverbial. 

• Reflexión lingüística: a clase de palabras. 

• Reflexión lingüística: xénero dos substantivos invariables. 

• As conxuncións e as locucións conxuntivas: coordinantes, 

subordinantes e oracionais. 

• As interxeccións. 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na 

elaboración de textos escritos e orais. 

• Recoñecer e empregar adxectivos na súa produción escrita respectando 

as regras de concordancia. 

• Distinguir os adxectivos explicativos e especificativos e redactar enuncia- 

dos cos dous tipos. 

• Coñecer os tres graos do adxectivo, así como as diferentes formas do 

superlativo, e empregalas en textos escritos. 

• Identificar o grao comparativo e usar adecuadamente as conxuncións 

comparativas. 

• Recoñecer, a partir do texto, o xénero de substantivos rematados en -axe 

e completar cos artigos adecuados varios enunciados que os conteñen. 

• Reflexionar, a partir do texto, sobre os usos do indicativo e o subxuntivo 

e distinguir o antepretérito de indicativo do pretérito de subxuntivo para 

completar axeitadamente enunciados. 

• Completar enunciados realizando correctamente contraccións entre pre- 

posicións e artigos. 

• Transformar enunciados empregando adecuadamente as formas espe- 

ciais dos posesivos. 

• Escribir en letra varios numerais cardinais e ordinais. 

• Comprobar a concordancia de xénero e número entre os determinantes e 

substantivos dun texto. 

• Localizar nun texto todos os determinantes e clasificalos en determinados 

e indeterminados. 

• Buscar nun texto os determinantes demostrativos e clasificalos segundo 

a distancia da persoa á que se refiren. 

• Distinguir en cláusulas entre determinantes e pronomes demostrativos. 

• Localizar e clasificar, segundo o número do elemento posuído, os deter- 

minantes posesivos dun texto. 

• Explicar o emprego do posesivo sen artigo en varios enunciados. 

• Clasificar segundo a súa forma os indefinidos presentes nun grupo de 

refráns. 

• Identificar a función que desempeñan os indefinidos nunha serie de 

enunciados. 

• Recoñecer os pronomes persoais e empregar as formas tónicas axeitadas 

para completar enunciados. 

• Transformar pares de enunciados en oracións comparativas substituíndo 

os suxeitos por pronomes. 

• Distinguir entre te e che e utilizalos adecuadamente para completar ora- 

cións. 

• Localizar nun texto todos os pronomes persoais tónicos e identificar a 

función sintáctica que desempeñan. 

• Localizar todos os pronomes persoais tónicos nun texto e clasificalos se- 

gundo o xénero, o número e a persoa. 

• Identificar a función sintáctica desempeñada polos pronomes átonos en 

enunciados dados. 

• Explicar a colocación dos pronomes átonos nun texto. 

• Fixarse no emprego do modo imperativo no texto. 

• Completar un cadro coas formas en imperativo de varios verbos dados. 

• Escribir un texto breve empregando unha serie de verbos dados en modo 

subxuntivo. 

• Reescribir un texto conxugando os seus verbos en presente de indicativo. 

• Conxugar o presente de indicativo, o presente de subxuntivo e mais o 

pretérito de indicativo de verbos irregulares dados. 

• Reparar nos verbos destacados nun texto e sinalar cal é o suxeito de cada 

un comprobando a concordancia. 

• Clasificar os verbos destacados nun texto segundo a súa conxugación e 

distinguir entre regulares e irregulares. 

• Descompoñer morfoloxicamente unha serie de formas verbais coa axuda 

dun cadro. 

• Identificar o tempo e o modo de formas verbais extraídas dun texto. 

• Recoñecer en enunciados diferentes valores do presente. 

• Recoñecer o verbo pór no texto e conxugalo en copretérito, futuro e con- 

dicional. 

• Reparar no emprego do infinitivo conxugado no texto. 

• Transformar enunciados empregando adecuadamente infinitivos conxu- 

gados. 

• Recoñecer no texto un verbo irregular en presente de subxuntivo e 

conxugar unha serie de verbos no mesmo tempo e modo. 

• Identificar nun texto as formas de infinitivo, xerundio e participio. 

 LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais. 

• Aplica correctamente as regras de formación do feminino e o plural en substantivos. 

• Reescribe un texto cambiando adxectivos e respectando as regras de concordancia. 

• Emprega adxectivos explicativos e especificativos na redacción de enunciados. 

• Redacta un texto breve empregando os superlativos absolutos dunha serie de adxectivos dados. 

• Constrúe enunciados empregando a forma do superlativo relativo a partir de series de tres palabras. 

• Completa enunciados coas conxuncións comparativas axeitadas e indica se hai varias posibilidades de uso. 

• Completa, empregando os artigos adecuados, unha serie de enunciados con substantivos rematados en -axe. 

• Distingue o antepretérito de indicativo do pretérito de subxuntivo e completa axeitadamente enunciados. 

• Completa enunciados realizando correctamente contraccións entre preposicións e artigos. 

• Transforma enunciados empregando adecuadamente as formas especiais dos posesivos. 

• Emprega os pronomes persoais tónicos axeitados para completar enunciados. 

• Transforma pares de enunciados en oracións comparativas substituíndo os suxeitos por pronomes. 

• Completa axeitadamente oracións con te e che. 

• Escribe un texto breve empregando unha serie de verbos dados en modo subxuntivo. 

• Reescribe un texto conxugando os seus verbos en presente de indicativo. 

• Conxuga o presente de indicativo, o presente de subxuntivo e mais o pretérito de indicativo de verbos irregulares dados. 

• Achega os participios regular e irregular correspondentes a unha serie de verbos. 

• Escribe enunciados empregando as formas regular e irregular dos participios de tres dos verbos anteriores. 

• Completa enunciados empregando a forma correcta do infinitivo conxugado. 

• Conxuga todas as formas do infinitivo conxugado no seo dunha cláusula. 

• Emprega axeitadamente unha serie de perífrases verbais en oracións dadas. 

• Completa unha serie de enunciados con todas as partículas comparativas posibles. 

• Substitúe as preposicións dunha serie de oracións por locucións dadas co mesmo significado. 

• Completa axeitadamente unha serie de refráns empregando as conxuncións dunha serie dada. 

• Escribe un diálogo entre varios personaxes empregando o maior número de interxeccións posible. 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía 

textual. 

• Identifica os substantivos invariables nun texto e recoñece o seu xénero. 

• Explica a diferenza de significado en pares de palabras con oposición de xénero. 

• Clasifica substantivos semanticamente. 

• Identifica nun texto adxectivos, así como os substantivos que estes modifican. 

• Distingue os adxectivos explicativos dos especificativos. 

• Clasifica os adxectivos dun texto segundo o seu grao. 

• Recoñece, a partir do texto, o xénero de substantivos rematados en -axe. 

• Reflexiona, a partir do texto, sobre os usos do indicativo e o subxuntivo. 

• Fíxase na concordancia de xénero e número entre os determinantes e substantivos dun texto. 

• Localiza nun texto todos os determinantes e clasifícaos en determinados e indeterminados. 

• Busca nun texto os determinantes demostrativos e clasifícaos segundo a distancia da persoa á que se refiren. 

• Distingue en cláusulas entre determinantes e pronomes demostrativos. 

• Localiza e clasifica, segundo o número do elemento posuído, os determinantes posesivos dun texto. 

• Explica o emprego do posesivo sen artigo en varios enunciados. 

• Clasifica segundo a súa forma os indefinidos presentes nun grupo de refráns. 

• Identifica a función que desempeñan os indefinidos nunha serie de enunciados. 

• Localiza en textos todos os pronomes persoais tónicos. 

• Identifica a función sintáctica desempeñada polos pronomes persoais tónicos localizados no texto. 

• Clasifica os pronomes átonos localizados no texto segundo o xénero, o número e a persoa. 

• Identifica a función sintáctica desempeñada polos pronomes átonos en enunciados dados. 

• Explica a colocación dos pronomes átonos nun texto. 

• Fíxase no emprego do modo imperativo no texto. 

• Completa un cadro coas formas en imperativo de varios verbos dados. 

• Repara nos verbos destacados nun texto e sinala cal é o suxeito de cada un comprobando a concordancia. 

• Clasifica os verbos destacados nun texto segundo a súa conxugación e distingue entre regulares e irregulares. 

• Descompón morfoloxicamente unha serie de formas verbais coa axuda dun cadro. 

• Indica o tempo e o modo de formas verbais extraídas dun texto. 

• Recoñece no texto un número determinado de interxeccións. 

• Identifica as perífrases verbais nunha serie de enunciados e explica o seu valor. 

• Recoñece en enunciados diferentes valores do presente. 

• Recoñece o verbo pór no texto e cónxugao en copretérito, futuro e condicional. 

• Repara no emprego do infinitivo conxugado no texto. 

• Transforma enunciados empregando adecuadamente infinitivos conxugados. 

• Recoñece no texto un verbo irregular en presente de subxuntivo e conxuga unha serie de verbos no mesmo tempo e modo. 

• Identifica nun texto as formas de infinitivo, xerundio e participio. 

• Escolle a forma regular ou irregular do participio axeitada a cada un dos enunciados dunha serie. 

• Localiza nun texto as perífrases verbais e clasifícaas segundo o seu valor. 

• Identifica nun texto as preposicións e repara nas contraccións destas cos artigos. 

• Identifica as frases preposicionais en oracións e indica cal é o relator e o termo. 

• Sinala cal é a unidade que desempeña a función de termo en cada unha das frases preposicionais anteriores. 

• Localiza e clasifica os adverbios nun texto. 

• Asocia unha serie de adverbios de modo con locucións dadas que teñan o mesmo significado. 

• Identifica a clase de palabras á que pertencen os termos dun enunciado tirado do texto. 
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 • Achegar os participios regular e irregular correspondentes a unha serie de 

verbos e empregalos na escrita de enunciados. 

• Escoller a forma regular ou irregular do participio axeitada a cada un dos 

enunciados dunha serie. 

• Completar enunciados empregando a forma correcta do infinitivo conxu- 

gado. 

• Conxugar todas as formas do infinitivo conxugado no seo dunha cláusula. 

• Localizar nun texto as perífrases verbais e clasificalas segundo o seu valor. 

• Empregar axeitadamente unha serie de perífrases verbais en oracións 

dadas. 

• Recoñecer no texto un número determinado de interxeccións. 

• Completar unha serie de enunciados con todas as partículas comparati- 

vas posibles. 

• Identificar as perífrases verbais nunha serie de enunciados e explicar o 

seu valor. 

• Substituír as preposicións dunha serie de oracións por locucións dadas 

co mesmo significado. 

• Identificar nun texto as preposicións e reparar nas contraccións destas 

cos artigos. 

• Identificar as frases preposicionais en oracións e indicar cal é o relator e 

cal é o termo. 

• Sinalar cal é a unidade que desempeña a función de termo en cada unha 

das frases preposicionais anteriores. 

• Localizar e clasificar os adverbios nun texto. 

• Asociar unha serie de adverbios de modo con locucións dadas que teñan 

o mesmo significado. 

• Identificar a clase de palabras á que pertencen os termos dun enunciado 

tirado do texto. 

• Coñecer o xénero dos substantivos invariables dunha serie dada. 

• Completar axeitadamente unha serie de refráns empregando as conxun- 

cións dunha serie dada. 

• Escribir un diálogo entre varios personaxes empregando o maior número 

de interxeccións posible. 

• Identificar nun texto as conxuncións e clasificalas en coordinantes, su- 

bordinantes e oracionais. 

• Localizar as interxeccións nunha banda deseñada. 

 • Sinala o xénero dos substantivos invariables dunha serie dada. 

• Identifica nun texto as conxuncións e clasifícaas en coordinantes, subordinantes e oracionais. 

• Localiza as interxeccións nunha banda deseñada. 

CCL 

CCA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

b 

e 

i 

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de 

creación de palabras (derivación e composición). 

• A palabra: lexemas e morfemas. 

• Tipos de morfemas: flexivos e derivativos (prefixos e sufi- 

xos). 

• Tipos de sufixos: alterativos e derivativos. 

• Clases de palabras segundo a súa morfoloxía: simples, deri- 

vadas, compostas e parasintéticas. 

• Formación de palabras derivadas. 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as 

posibilidades de combinación para crear novas palabras para crear novos ele- 

mentos léxicos. 

• Descompoñer en lexemas e morfemas palabras destacadas nun texto. 

• Analizar morfoloxicamente palabras e distinguir entre morfemas flexivos 

e derivativos. 

• Formar derivados substantivos e adxectivos a partir de verbos. 

• Aplicar correctamente as regras de formación do feminino e o plural en 

substantivos. 

• Identificar nun texto os substantivos invariables e recoñecer o seu xénero. 

• Coñecer a diferenza de significado en pares de palabras con oposición 

de xénero. 

• Clasificar substantivos semanticamente. 

• Analizar morfoloxicamente os substantivos dun texto coa axuda dun ca- 

dro. 

• Entender o significado de varios lexemas de orixe grega. 

• Buscar nun plano e nun texto palabras que conteñen lexemas de orixe 

grega e explicar o seu significado. 

• Reparar, a partir do texto, na formación de palabras mediante prefixación. 

• Recoñecer prefixos nunha serie de palabras, explicar o seu significado e 

construír un enunciado con cada unha delas. 

• Recoñecer o procedemento de formación de palabras mediante deriva- 

ción e empregalo para a adquisición de léxico relacionado coas vaca- 

cións. 

 LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

• Descompón en lexemas e morfemas palabras destacadas nun texto. 

• Analiza palabras morfoloxicamente distinguindo entre morfemas flexivos e derivativos. 

• Clasifica  as palabras destacadas nun texto segundo a súa morfoloxía. 

• Repara, a partir do texto, na formación de palabras mediante prefixación. 

• Recoñece prefixos nunha serie de palabras, explica o seu significado e constrúe un enunciado con cada unha delas. 

• LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

• Forma derivados substantivos e adxectivos a partir doutras categorías gramaticais. 

• Escribe dúas palabras derivadas a partir de cada un dos verbos dunha serie e indica os morfemas empregados en cada caso. 

CCL 
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B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a 

posibles interferencias. 

• O sistema vocálico. Localización e grao de apertura das 

vogais. 

• O sistema consonántico. 

• Clasificación dos fonemas consonánticos. 

• Verbos da segunda conxugación con alternancia no radical 

no presente de indicativo. 

• Definición do fonema vocálico das vogais tónicas en pares 

diacríticos. 

B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega. 

• Describir e distinguir os fonemas correspondentes ás vogais tónicas das 

palabras. 

• Distinguir fonética e graficamente pares diacríticos con oposición no grao 

de abertura das vogais. 

• Identificar na pronuncia os fonemas bilabiais e nasais. 

• Asociar consoantes empregadas na creación de palabras con fonemas e 

definir estes segundo o seu punto e modo de articulación. 

• Recoñecer nunha serie verbos regulares, irregulares ou con alternancias 

vocálicas. 

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

• Describe o fonema correspondente ás vogais tónicas das palabras destacadas nun texto. 

• Distingue o timbre das vogais tónicas nunha serie de palabras. 

• Contrasta pares diacríticos con oposición no grao de abertura das vogais e acentúa graficamente os termos con vogal semiaberta. 

• Identifica na pronuncia os fonemas bilabiais e nasais. 

• Crea palabras empregando consoantes e define os fonemas correspondentes segundo o seu punto e modo de articulación. 

• Achega as grafías correspondentes a unha serie de fonemas descritos e crea palabras empregando diversas combinacións. 

• Clasifica consoantes asociándoas ás definicións dos seus modos de articulación. 

• Indica se os verbos dunha serie son regulares ou irregulares ou presentan alternancias vocálicas. 
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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. 

• O dicionario. Os dicionarios electrónicos. 

• Emprego do dicionario. 

• Siglas e acrónimos empregados no mundo das tecnoloxías. 

B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as bibliotecas 

e outras fontes de consulta para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

• Usar os dicionarios para obter información sobre o significado das pa- 

labras e interpretar de xeito adecuado a información complementaria 

que conteñen. 

• Buscar no dicionario palabras tiradas dun texto e extraer información de 

tipo gramatical, etimolóxico, semántico e fraseolóxico. 

• Clasificar pares de palabras en homófonos e homógrafos; empregar o 

dicionario para comprender os seus distintos significados e incorporalos 

á creación de enunciados. 

• Coñecer contrarios dunha serie de palabras e clasificalos en antónimos, 

complementarios e inversos. 

• Definir, empregando o dicionario, léxico relacionado co vocabulario temá- 

tico tratado nas diferentes unidades. 

• Procurar de forma autónoma o significado dunha serie de siglas e acróni- 

mos utilizados no mundo das tecnoloxías. 

 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. 

• Usa os dicionarios para obter informacion sobre o significado das palabras e interpreta de xeito adecuado a información comple- 

mentaria que conteñen. 

• Busca no dicionario palabras tiradas dun cómic e extrae información de tipo gramatical e etimolóxico, ademais de semántico e 

fraseolóxico. 

• Procura no dicionario sinónimos para varios termos tirados dun cómic. 

• Clasifica pares de palabras en homófonos e homógrafos, emprega o dicionario para comprender os seus distintos significados e 

incorpóraos á creación de enunciados. 

• Ofrece os termos contrarios a unha serie de palabras e clasifícaos en antónimos, complementarios e inversos. 

• Define, empregando o dicionario, léxico relacionado co vocabulario temático tratado nas diferentes unidades. 

• Procura de forma autónoma o significado dunha serie de siglas e acrónimos utilizados no mundo das tecnoloxías. 
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B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas orto- 

gráficas para conseguir unha comunicación eficaz. 

• O alfabeto: letras e dígrafos. 

• Correspondencias entre fonemas e grafías. 

• Grafías procedentes doutras linguas. 

• Recoñecemento das grafías do alfabeto e as súas corres- 

pondencias fonéticas soletreando palabras. 

• Ordenamento de palabras alfabeticamente. 

• Coñecemento dos diferentes tipos de correspondencias 

entre fonemas e grafías e exemplificalos con palabras 

concretas. 

• Distinción de homófonos completando con b ou v palabras 

en enunciados. 

• Os grupos consonánticos bl, cl, fl, gl, pl, tl. 

• Os grupos -ct-, -cc-. 

• O grupo [ks]. 

• Os grupos -gm- e -gn-. 

• Os grupos -pn-, -ps- e -pt-. 

• Outros grupos. 

• Uso das comiñas e a raia. 

• Contraccións dos pronomes de terceira persoa coas prepo- 

sicións de e en. 

• As sílabas: sílaba tónica e sílaba átona. 

• Ditongo. 

• Tritongo. 

• Hiato. 

• Acentuación de i, u en hiato. 

• Regras xerais de acentuación: palabras agudas, graves e 

esdrúxulas. 

• Outros casos: monosílabos, adverbios rematados en -men- 

te, vogais i e u tónicas, palabras compostas e pronomes 

interrogativos. 

• Reflexión lingüística: b e v. 

• O til diacrítico. 

• Palabras con til diacrítico. 

• A diérese. 

• Formas verbais con diérese. 

• O apóstrofo. 

• Uso das maiúsculas e minúsculas. 

• Maiúsculas e emprego do til. 

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

• Recoñecer e distinguir palabras que comezan por ex- ou es-. 

• Valorar a importancia das normas ortográficas na distinción de palabras 

e empregalas correctamente. 

• Lembrar, a partir do texto, a redución do grupo culto -ct- ante as vogais i 

e u e completar axeitadamente palabras en enunciados. 

• Recoñecer e empregar adecuadamente os grupos consonánticos. 

• Distinguir entre grupos consonánticos con l e r e completar adecuada- 

mente grupos de palabras. 

• Empregar convenientemente grupos consonánticos para completar ocos 

en textos e enunciados. 

• Resolver un encrucillado con palabras que presentan grupos consonánti- 

cos ou reducións destes. 

• Completar palabras con cc, ct, c ou t. 

• Coñecer a utilidade das comiñas e a raia na escrita de diálogos. 

• Facer as contraccións de preposición e pronome necesarias para comple- 

tar enunciados dados. 

• Dividir palabras dadas en sílabas e recoñecer a sílaba tónica. 

• Distinguir entre ditongo, tritongo ou hiato e identificalos en series de 

palabras, así como nun texto. 

• Acentuar de forma precisa unha serie de palabras con ditongo ou hiato. 

• Clasificar unha serie de palabras en agudas, graves ou esdrúxulas e acen- 

tualas conforme ás regras xerais. 

• Acentuar palabras dadas e clasificalas segundo o seu número de sílabas 

e segundo o seu acento. 

• Acentuar correctamente un texto. 

• Empregar o acento gráfico de forma precisa en palabras compostas. 

• Formar palabras compostas a partir de dúas series dadas e indicar a súa 

grafía e acentuación. 

• Coñecer a función do til diacrítico e identificar pares de palabras opostas 

por este signo. 

• Indicar os significados de varios pares diacríticos. 

• Explicar o significado dos monosílabos dunha serie e razoar a ausencia de 

til neles, segundo as normas de acentuación do galego. 

• Acentuar graficamente un texto e sinalar as palabras con til diacrítico. 

• Empregar o til diacrítico para acentuar correctamente unha serie de 

enunciados. 

• Utilizar axeitadamente o til diacrítico na escrita de palabras relacionadas 

cunha serie de imaxes. 

• Coñecer as normas de uso da diérese e empregalas na escrita dunha serie 

de palabras dada. 

• Identificar razoadamente en enunciados os verbos que precisan diérese. 

• Coñecer as normas de uso do apóstrofo e utilizalo convenientemente nos 

enunciados dunha serie. 

• Empregar adecuadamente as maiúsculas para corrixir unha serie de 

enunciados. 

• Escribir as maiúsculas precisas nun texto dado. 

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

• Recoñece as grafías do alfabeto e as súas correspondencias fonéticas soletreando palabras. 

• Ordena palabras alfabeticamente. 

• Ofrece exemplos concretos dos diferentes tipos de correspondencias entre fonemas e grafías. 

• Distingue homófonos completando con b ou v palabras en enunciados. 

• Recoñece no texto palabras que comezan por ex- e palabras que comezan por es-. 

• Valora a importancia das normas ortográficas para distinguir palabras, completa unha serie empregando ex- ou es- e explica o 

significado dos pares que se distinguen graficamente. 

• Lembra, a partir do texto, a redución do grupo culto -ct- ante as vogais i e u. 

• Completa axeitadamente palabras en enunciados empregando c ante c ou t. 

• Recoñece e emprega adecuadamente os grupos consonánticos. 

• Distingue entre grupos consonánticos con l e r e completa adecuadamente grupos de palabras. 

• Emprega convenientemente grupos consonánticos para completar ocos en textos e enunciados. 

• Resolve un encrucillado con palabras que presentan grupos consonánticos ou reducións destes. 

• Completa palabras con cc, ct, c ou t. 

• Coñece a utilidade das comiñas e a raia na escrita de diálogos. 

• Fai as contraccións de preposición e pronome necesarias para completar enunciados dados. 

• Divide en sílabas palabras dadas e recoñece a sílaba tónica. 

• Clasifica palabras segundo conteñan ditongo, tritongo ou hiato. 

• Sinala nun texto os ditongos, tritongos e hiatos. 

• Acentúa de forma precisa unha serie de palabras con ditongo ou hiato. 

• Clasifica unha serie de palabras en agudas, graves ou esdrúxulas e acentúaas conforme ás regras xerais. 

• Acentúa palabras dadas e clasifícaas segundo o seu número de sílabas e segundo o seu acento. 

• Acentúa correctamente un texto. 

• Emprega o acento gráfico de forma precisa en palabras compostas. 

• Forma palabras compostas a partir de dúas series dadas e indica a súa grafía e acentuación. 

• Escribe a diérese nas palabras dunha serie que o precisen. 

• Identifica razoadamente en enunciados os verbos que precisan diérese. 

• Introduce convenientemente o apóstrofo nunha serie de enunciados. 

• Xustifica o uso das maiúsculas nun texto. 

• Emprega adecuadamente as maiúsculas para corrixir unha serie de enunciados. 

• Escribe as maiúsculas precisas nun texto dado. 
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B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión tex- 

tual. 

• Mecanismos de cohesión textual. Puntuación. 

• O punto (punto e seguido, punto e á parte e punto final). 

• Os puntos suspensivos. 

• A coma. 

• O punto e coma. 

• Os dous puntos. 

• Os puntos suspensivos. 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

• Coñecer as normas de emprego, así como a utilidade dos signos de pun- 

tuación. 

• Empregar a coma para puntuar correctamente unha serie de enunciados. 

• Introducir punto e coma axeitadamente en enunciados. 

• Revisar un texto e inserir todos os signos de puntuación necesarios. 

• Explicar o uso dos dous puntos nun texto. 

• Empregar os dous puntos adecuadamente en enunciados. 

• Introducir correctamente os dous puntos e mais os puntos suspensivos 

nunha serie de enunciados. 

 LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

• Coñece as normas de emprego, así como a utilidade dos signos de puntuación. 

• Emprega a coma para puntuar correctamente unha serie de enunciados. 

• Introduce punto e coma axeitadamente en enunciados. 

• Revisa un texto e insire todos os signos de puntuación necesarios. 

• Explica o uso dos dous puntos nun texto. 

• Emprega os dous puntos adecuadamente en enunciados. 

• Introduce correctamente os dous puntos e mais os puntos suspensivos nunha serie de enunciados. 
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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. 

• Frase substantiva e frase nominal. Funcións que desempe- 

ñan. 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e as unida- 

des que as desempeñan. 

• Identificar frases nominais en textos. 

• Analizar sintacticamente frases substantivas e nominais e recoñecer as 

funcións sintácticas de frases nominais en cláusulas. 

• Identificar a frase adxectiva en cláusulas e analizala sintacticamente. 

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

• Identifica as frases nominais en textos. 

• Analiza sintacticamente os títulos de obras literarias. 

• Analiza a función sintáctica das frases nominais en cláusulas. 

• Recoñece nun texto as frases substantivas e nominais que conteñen un adxectivo ou fraxe adxectiva como modificador. 

• Localiza frases adxectivas en cláusulas e analízaas sintacticamente. 
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B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores 

textuais máis comúns, en particular os presentativos, secuen- 

ciadores de adición, e mais dos mecanismos de cohesión textual 

como a referencia interna de tipo léxico. 

• A cohesión textual. 

• Os mecanismos de cohesión textual: repetición de palabras, 

substitución de palabras, deíxe, puntuación e nexos ou 

conectores. 

• Mecanismos de cohesión textual. 

• Repetición de palabras. 

• Substitución de palabras (por sinónimos, hiperónimos, pro- 

nomes, adverbios, circunloquios e elipses). 

• A deíxe: deíxe de persoa, de espazo e de tempo. 

• Os nexos ou conectores textuais. 

• Conectores aditivos, opositivos e causais ou consecutivos. 

• Os nexos ou conectores textuais II. 

• Conectores textuais de espazo e tempo. 

• Conectores organizadores do discurso. 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas producións propias 

os diferentes conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión. 

• Recoñecer nun texto diversos mecanismos de cohesión textual e sinalar 

as conexións correspondentes. 

• Empregar mecanismos de cohesión textual (deícticos e substitución de 

palabras) para reescribir adecuadamente un texto. 

• Identificar, de xeito progresivo e guiado, diferentes mecanismos de cohe- 

sión empregados nun texto. 

• Recoñecer repeticións innecesarias en enunciados e reescribilos empre- 

gando mecanismos de substitución. 

• Explicar os mecanismos de substitución empregados na súa produción 

escrita. 

• Identificar diversos tipos de conectores textuais, segundo a súa función. 

• Reescribir dous anuncios por palabras realizando todas as conexións pre- 

cisas entre as frases. 

• Introducir axeitadamente unha serie de conectores textuais nun texto e 

explicar a súa función. 

• Completar libremente un texto respectando os conectores dados e man- 

tendo a coherencia de significado. 

• Clasificar unha serie de conectores e substituílos por outros equivalentes. 

• Empregar oralmente marcadores de espazo e tempo para completar un 

texto. 

• Transformar unha listaxe numerada nun texto informativo cohesionado 

empregando os nexos dunha serie. 

 LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 

• Traza nun texto as conexións correspondentes a diferentes mecanismos de cohesión destacados. 

• Emprega mecanismos de cohesión textual (deícticos e substitución de palabras) para reescribir adecuadamente un texto. 

• Identifica, de xeito progresivo e guiado, diferentes mecanismos de cohesión empregados nun texto. 

• Recoñece repeticións innecesarias en enunciados e reescríbeos empregando mecanismos de substitución. 

• Explica os mecanismos de substitución empregados na súa produción escrita. 

• Identifica diversos tipos de conectores textuais, segundo a súa función. 

• Reescribe dous anuncios por palabras realizando todas as conexións precisas entre as frases. 

• Introduce axeitadamente unha serie de conectores textuais nun texto e explica a súa función. 

• Completa libremente un texto respectando os conectores dados e mantendo a coherencia de significado. 

• Clasifica unha serie de conectores e substitúeos por outros equivalentes. 

• Emprega oralmente marcadores de espazo e tempo para completar un texto. 

• Transforma unha listaxe numerada nun texto informativo cohesionado empregando nexos dunha serie. 
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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 atendendo a estes va- 

lores. 

• Análise da estrutura dunha noticia. 

• Analiza, coa axuda dun cadro, a estrutura dun poema. 

B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar produ- 

cións propias segundo estes parámetros. 

• Determinar os parágrafos que conforman unha noticia e o tema principal 

de cada un deles, así como a idea central do texto. 

• Analizar, coa axuda dun cadro, a estrutura do poema. 

 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. 

• Determina os parágrafos que conforman unha noticia e o tema principal de cada un deles, así como a idea central do texto. 

• Analiza, coa axuda dun cadro, a estrutura do poema. 
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B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunica- 

tiva expresada. 

• Comentario da intención comunicativa que evidencia un 

texto. 

• A narración: personaxes, espazo e tempo. 

• Estrutura da narración. 

• A voz narradora e o punto de vista. 

• Lectura crítica dun texto narrativo. 

• A descrición. 

• Descrición obxectiva e descrición subxectiva. 

• Características lingüísticas dos textos descritivos. 

• Lectura crítica e comparación de textos literarios descriti- 

vos. 

• O diálogo. 

• Estilo directo e estilo indirecto. 

• Os verbos máis usuais no estilo indirecto. 
• A banda deseñada: características. 

• A elipse narrativa. 

• Os tipos de plano e o ángulo de visión. 

• As palabras das bandas deseñadas. 

• Imaxes en movemento: signos cinéticos. 

B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais 

e escritos. 

• Comentar a intención comunicativa que evidencia o texto. 

• Ler comprensiva e criticamente un texto narrativo. 

• Identificar e describir os elementos que compoñen un texto narrativo: 

personaxes, espazo e tempo. 

• Comentar a estrutura dun texto narrativo. 

• Recoñecer a voz narradora, así como o punto de vista empregado nun 

texto narrativo. 

• Ler criticamente e comparar varios textos literarios descritivos. 

• Distinguir razoadamente descricións subxectivas de descricións obxectivas 

e producir textos breves de ambos os tipos. 

• Comentar, de xeito guiado, os recursos lingüísticos e literarios emprega- 

dos en textos descritivos. 

• Escribir un retrato breve tomando como modelo un texto comentado. 

• Escribir un retrato breve a partir dunha fotografía. 

• Recoñecer nun texto unha hipérbole e facer unha descrición empregando 

este recurso. 

• Diferenciar razoadamente en textos a utilización do estilo directo e in- 

directo. 

• Transformar diálogos dados empregando tanto o estilo directo como o 

indirecto. 

• Recoñecer os verbos empregados nun texto propio en estilo indirecto. 

 LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 

• Comenta a intención comunicativa que evidencia o texto. 

• Le comprensiva e criticamente un texto narrativo. 

• Identifica e describe os elementos que compoñen un texto narrativo: personaxes, espazo e tempo. 

• Comenta a estrutura dun texto narrativo. 

• Recoñece a voz narradora no texto e di cal é o punto de vista empregado. 

• Le criticamente e compara varios textos literarios descritivos. 

• Distingue razoadamente descricións subxectivas e obxectivas e produce textos breves de ambos os tipos. 

• Comenta, de xeito guiado, os recursos lingüísticos e literarios empregados en textos descritivos. 

• Escribe un retrato breve tomando como modelo un texto comentado. 

• Escribe un retrato breve a partir dunha fotografía. 

• Recoñece nun texto unha hipérbole e fai unha descrición empregando este recurso. 

• Diferencia razoadamente en textos a utilización do estilo directo e indirecto. 

• Transforma diálogos dados empregando tanto o estilo directo como o indirecto. 

• Repara nos verbos empregados nun texto propio en estilo indirecto e realiza con eles unha listaxe. 

• Le comprensivamente un cómic e reconstrúe o seu sentido global respondendo preguntas. 

• Coñece, identifica e interpreta os trazos xerais da linguaxe do cómic. 

• Aprecia a linguaxe do cómic como manifestación artística. 

• Identifica e explica as elipses narrativas en dúas tiras de cómic. 

• Identifica e explica en grupo as elipses narrativas que se dan no cómic lido na unidade. 

• Analiza os diferentes tipos de plano empregados no cómic lido na unidade, en relación coa súa función narrativa. 

• Analiza os diferentes ángulos de visión presentes no cómic lido na unidade e explica a súa función. 

• Localiza as onomatopeas no cómic lido na unidade e explica o seu significado. 
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• As metáforas visuais. 

• A importancia do guión. 

• Ler comprensivamente un cómic e reconstruír o seu sentido global res- 

pondendo preguntas. 

• Coñecer e apreciar os trazos xerais do cómic como linguaxe artística. 

• Identificar e explicar as elipses narrativas en dúas tiras de cómic. 

• Identificar e explicar en grupo as elipses narrativas que se dan no cómic 

lido na unidade. 

• Analizar os diferentes tipos de planoempregados no cómic lido na unida- 

de, en relación coa súa función narrativa. 

• Analizar os diferentes ángulos de visión presentes no cómic lido na uni- 

dade e explicar a súa función. 

• Localizar as onomatopeas no cómic lido na unidade e interpretar o seu 

significado. 

• Identificar e explicar os signos cinéticos empregados na banda deseñada 

que abre a unidade. 

• Recoñecer e interpretar as metáforas presentes na banda deseñada da 

primeira sección da unidade. 

• Sinalar os diferentes tipos de globo empregados na banda deseñada lida 

e comentar o seu significado. 

 • Identifica e explica os signos cinéticos empregados na banda deseñada que abre a unidade. 

• Recoñece e interpreta as metáforas presentes na banda deseñada da primeira sección da unidade. 

• Sinala os diferentes tipos de globo empregados na banda deseñada e comenta o seu significado. 
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B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais mul- 

timedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas etc.) nos 

que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 

presentes no centro docente, relacionados cos elementos trans- 

versais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.12. 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 docente, relacionados cos 

elementos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou cul- 

turais. 

 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. 
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B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interper- 

soal e de sinal de identidade dun pobo. 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 plu- 

rilingüismo. A lusofonía. 

• A familia románica ou neolatina. 

• A fragmentación do latín vulgar. 

• Lusofonía. A nosa lingua irmá: o portugués. 

• Linguas de substrato e superestrato. 

• Distinción entre bilingüismo individual e bilingüismo social 

e comprensión e aplicación do concepto de diglosia á ána- 

lise sociolingüística do seu contorno e da realidade galega. 

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. 

• Ter unha idea xeral acerca da familia románica e a distribución xeográfica 

e situación sociolingüística das linguas neolatinas. 

• Reflexionar sobre as causas que determinaron historicamente a distribu- 

ción das linguas peninsulares comparando mapas cronolóxicos. 

• Inferir as diversas evolucións de termos latinos e comparar as semellan- 

zas entre as linguas románicas máis próximas. 

• Situar nun mapa do mundo os países de lingua portuguesa e procurar en 

Internet información básica sobre estes. 

• Empregar recursos en liña e dicionarios da lingua portuguesa. 

• Distinguir entre bilingüismo individual e bilingüismo social e comprender 

e aplicar o concepto de diglosia á ánalise sociolingüística do seu contor- 

no e da 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. 

• Distingue entre bilingüismo individual e bilingüismo social e comprende o concepto de diglosia. 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

• Ten unha idea xeral acerca da familia románica e a distribución xeográfica e situación sociolingüística das linguas neolatinas. 

• Compara en mapas a distribución das linguas peninsulares en diferentes momentos históricos e reflexiona sobre as causas das 

mudanzas acontecidas. 

• Completa unha táboa de linguas románicas inferindo as diversas evolucións de termos latinos e comparando as semellanzas entre 

as linguas máis próximas. 

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e económica galega. 

• Sitúa nun mapa do mundo os países de lingua portuguesa. 

• Procura en Internet información básica sobre os países lusófonos. 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

• Emprega recursos en liña en lingua portuguesa: xogos para ampliar vocabulario, xornais portugueses e brasileiros e radio. 

• Consulta dicionarios en liña da lingua portuguesa. 
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B4.2. Situación sociolingüística do galego, observación da situa- 

ción sociolingüística en canto a usos e actitudes no contorno 

máis próximo (aula e barrio), con aproximación aos prexuízos 

lingüísticos máis evidentes. 

• Linguas en contacto: bilingüismo social, bilingüismo indi- 

vidual e diglosia. 

• Descriciónd a situación sociolingüística de Galicia atenden- 

do ás causas dos prexuízos lingüísticos. 

• Análise da distribución do uso do galego en función da ida- 

de e da zona xeográfica a partir de gráficos. 

• Análise das consecuencias da alternancia de códigos no 

que respecta ao status da lingua minorizada como «lingua 

oculta». 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á 

presenza da lingua galega. 

• Analizar, seguindo unhas pautas, a distribución do galego e o castelán nos 

diversos ámbitos de uso do seu contorno. 

• Reflexionar, coa axuda dun cadro, sobre o seu nivel de competencia nas 

dúas linguas en contacto en relación cos ámbitos de adquisición destas. 

• Experimentar e describir un proceso de cambio de lingua tirando conclu- 

sións positivas sobre as consecuencias deste. 

• Realizar inferencias, respondendo preguntas, sobre a situación sociolin- 

güística do galego en relación cos ámbitos de adquisición das dúas lin- 

guas en contacto en Galicia. 

• Describir a situación sociolingüística de Galicia atendendo ás causas dos 

prexuízos lingüísticos. 

• Analizar a distribución do uso do galego en función da idade e da zona 

xeográfica a partir de gráficos. 

• Analizar as consecuencias da alternancia de códigos no que respecta ao 

status da lingua minorizada como «lingua oculta». 

 LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

• Aplica o concepto de diglosia á ánalise sociolingüística do seu contorno, así como do propio uso e nivel de competencia nas dúas 

linguas en contacto. 

• Analiza, seguindo unhas pautas, a distribución do galego e o castelán nos diversos ámbitos de uso do seu contorno. 

• Reflexiona, coa axuda dun cadro, sobre o seu nivel de competencia nas dúas linguas en contacto en relación cos ámbitos de ad- 

quisición destas. 

• Experimenta e describe un proceso de cambio de lingua e tira conclusións positivas sobre as consecuencias deste. 

• Realiza inferencias, respondendo preguntas, sobre a situación sociolingüística do galego en relación cos ámbitos de adquisición das 

dúas linguas en contacto en Galicia. 

• Describe a situación sociolingüística de Galicia atendendo ás causas dos prexuízos lingüísticos. 

• Explica os factores que determinan a alternancia e mestura de códigos en contextos de contacto de linguas. 

• Analiza as consecuencias da alternancia de códigos no que respecta ao status da lingua minorizada como «lingua oculta». 

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

• Analiza a distribución do uso do galego en función da idade e da zona xeográfica a partir de gráficos. 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. 

• Analiza a presenza de castelanismos e desviacións da lingua estándar en discursos orais e escritos e ofrece as solucións normativas 

correspondentes. 

• Define o concepto «neofalante». 

• Fai uso dos coñecementos adquiridos para definir o concepto «castrapo». 

• Reflexiona en grupo sobre as connotacións asociadas ao «castrapo». 
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B4.3. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes 
positivas cara ao proceso de recuperación do galego, favorece- 
mento do xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e 
consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquece- 
mento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega. 
• O proceso de normalización lingüística. 
• Linguas en contacto: alternancia e mestura de códigos. 
• Lingua oculta. 
• Interferencias  lingüísticas. 
• A norma estándar. 

B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos posi- 
tivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual 
no desenvolvemento da lingua galega. 
• Reflexionar sobre o proceso de normalización do galego e a eficacia das 

medidas aplicadas até o momento en Galicia. 
• Ofrecer mostras explícitas da súa comprensión do concepto normaliza- 

ción lingüística. 
• Analizar o proceso de normalización do galego atendendo ao momento 

histórico en que se iniciou. 
• Coñecer e valorar outros casos de planificación lingüística comparables 

ao do galego. 
• Comparar a situación sociolingüística actual coas etapas anteriores do 

idioma desde a súa orixe. 
• Analizar de xeito guiado o grao de influencia dos factores que determina- 

ron a súa propia instalación na lingua habitual. 
• Valorar a importancia de contribuír individual e socialmente á normali- 

zación do galego. 
• Analizar a presenza de castelanismos e desviacións da lingua estándar 

en discursos orais e escritos e ofrecer as solucións normativas corres- 
pondentes. 

• Definir o concepto «neofalante». 
• Facer uso dos coñecementos adquiridos para definir o concepto «castra- 

po». 
• Reflexionar en grupo sobre as connotacións asociadas ao «castrapo». 
• Analizar, coa axuda dun cadro, a súa propia práctica lingüística atenden- 

do á alternancia de códigos e rexistros en función da situación comu- 
nicativa. 

• Reflexionar, a partir da autoanálise, sobre a influencia dos prexuízos rela- 
cionados co prestixio social á hora de cambiar de lingua. 

• Valorar a importancia da súa contribución individual á normalización da 
lingua galega en todos os ámbitos de uso. 

 LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

• Reflexiona sobre o proceso de normalización do galego e a eficacia das medidas aplicadas até o momento en Galicia. 
LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego. 
• Ofrece mostras explícitas da súa comprensión do concepto normalización lingüística. 
• Analiza o proceso de normalización do galego atendendo ao momento histórico en que se iniciou. 
• Coñece e valora outros casos de planificación lingüística comparables ao do galego. 
• Compara a situación sociolingüística actual coas etapas anteriores do idioma desde a súa orixe. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da 
lingua galega. 
• Analiza de xeito guiado o grao de influencia dos factores que determinaron a súa propia instalación na lingua habitual. 
• Valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización do galego. 
• Analiza, coa axuda dun cadro, a súa propia práctica lingüística atendendo á alternancia de códigos e rexistros en función da situa- 

ción comunicativa. 
• Reflexiona, a partir da autoanálise, sobre a influencia dos prexuízos relacionados co prestixio social á hora de cambiar de lingua. 
• Valora a importancia da súa contribución individual á normalización da lingua galega en todos os ámbitos de uso. 
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B4.4. A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia 
social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916, e aná- 
lise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis 
relevantes. 
• Historia social da lingua galega: o esplendor. 
• Características da lingua medieval. 
• Historia social da lingua galega: a decadencia. 
• A marxinación do galego na Idade Moderna. 
• Galego, lingua maioritaria. 
• Historia social da lingua galega: a dignificación. 
• Os ilustrados: as primeiras reivindicacións do idioma. 
• O Rexurdimento: a recuperación do galego como lingua 

escrita. 
• Distribución social das linguas no século XIX. 
• Análise da situación sociolingüística do galego ao longo da 

súa historia. 

B4.4. Recoñecer os principais 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. 
• Coñecer os trazos característicos da lingua medieval, identificándoa como 

galego-portugués. 
• Escoitar e reproducir a pronuncia da lingua medieval. 
• Coñecer o contexto histórico e a situación sociolingüística da lingua na 

Idade Media. 
• Investigar e reflexionar sobre o papel de Afonso X na historia da lingua. 
• Procurar información en Internet sobre a evolución histórica da lingua na 

Idade Media e realizar un resumo cos datos máis relevantes. 
• Procurar información sobre a historia da lingua provenzal e comparala 

coa da lingua galega. 
• Procurar na web información sobre as características lingüísticas da lin- 

gua medieval. 
• Coñecer o contexto sociohistórico, político e cultural do galego na Idade 

Moderna. 
• Facer uso de coñecementos previos para tirar conclusións da compara- 

ción entre os Séculos Escuros e o Século de Ouro español. 
• Comprender as causas sociohistóricas do proceso de substitución do 

galego polo castelán na Idade Moderna, así como as consecuencias da 
marxinación do idioma na súa historia social. 

• Analizar as razóns do mantemento cuantitativo do idioma na Idade Mo- 
derna malia sufrir un proceso de marxinación nos usos formais. 

• Completar un gráfico plasmando a relación entre a xerarquía social e o 
idioma na Idade Moderna. 

• Utilizar un esquema e un gráfico para realizar inferencias sobre o proceso 
de substitución do galego polo castelán na Idade Moderna. 

• Analizar lingüisticamente textos de Curros Enríquez e recoñecer as dife- 
renzas coa normativa actual. 

• Describir a situación sociolingüística do galego na etapa da Ilustración e 
recoñecer as figuras relevantes no proceso de dignificación do idioma. 

• Describir a situación sociolingüística do galego no Rexurdimento e coñe- 
cer as primeiras obras e publicacións da etapa. 

• Elaborar un esquema coas principais características sociolingüísticas e 
literarias dos tres períodos da historia da lingua estudados no curso. 

• Comentar as motivacións didácticas de Martín Sarmiento a partir de dous 
textos breves do autor. 

• Realizar unha análise guiada da situación sociolingüística do galego no 
Rexurdimento a partir dos datos sobre as escollas lingüísticas dos auto- 
res relevantes. 

• Interpretar un gráfico sobre a distribución social do galego e o castelán 
no século XIX. 

• Aplicar os conceptos sociolingüísticos estudados ao longo do curso para 
analizar, coa axuda dun esquema, a situación social do galego ao longo 
das sucesivas etapas da súa historia. 

 LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
• Coñece os trazos característicos da lingua medieval e identifícaa como galego-portugués. 
• Escoita, reparando na pronuncia, audicións que reproducen as características fonéticas da lingua medieval. 
• Le poemas de Martin Codax na pronuncia da época. 
• Analiza lingüisticamente textos de Curros Enríquez e sinala as diferenzas coa normativa actual. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
• Coñece o contexto histórico e a situación sociolingüística da lingua durante a Idade Media. 
• Describe o contexto sociohistórico, político e cultural do galego na Idade Moderna. 
• Fai uso de coñecementos previos para tirar conclusións da comparación entre os Séculos Escuros e o Século de Ouro español. 
• Describe a situación sociolingüística do galego na etapa da Ilustración e recoñece as figuras relevantes no proceso de dignificación 

do idioma. 
• Describe a situación sociolingüística do galego no Rexurdimento e coñece as primeiras obras e publicacións da etapa. 
• Elabora un esquema coas principais características sociolingüísticas e literarias dos tres períodos da historia da lingua estudados 

no curso. 
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
• Describe as causas sociohistóricas do proceso de substitución do galego polo castelán na Idade Moderna. 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
• Investiga e reflexiona sobre o papel de Afonso X o Sabio na historia da lingua galega. 
• Describe as consecuencias da marxinación do idioma na Idade Moderna. 
• Explica as razóns do mantemento cuantitativo do idioma na Idade Moderna malia sufrir un proceso de marxinación nos usos 

formais. 
• Comenta as motivacións didácticas de Martín Sarmiento a partir de dous textos breves do autor. 
• Realiza unha análise guiada da situación sociolingüística do galego no Rexurdimento a partir dos datos sobre as escollas lingüís- 

ticas dos autores relevantes. 
• Aplica os conceptos sociolingüísticos estudados ao longo do curso para analizar, coa axuda dun esquema, a situación social do 

galego ao longo das sucesivas etapas da súa historia. 
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. 
• Procura na web información sobre a evolución histórica da lingua durante a Idade Media e realiza un resumo dos feitos máis 

importantes de cada etapa. 
• Procura información sobre a historia da lingua provenzal e compáraa coa da lingua galega. 
• Procura na web información sobre as características lingüísticas da lingua medieval. 
• Completa un gráfico plasmando a relación entre a xerarquía social e o idioma na Idade Moderna. 
• Utiliza un esquema e un gráfico para realizar inferencias sobre o proceso de substitución do galego polo castelán na Idade Moderna. 
• Ofrece mostras explícitas da correcta interpretación dun gráfico sobre a distribución social do galego e o castelán no século XIX. 
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B4.5. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado 

español. 

• Lexislación lingüística: Lei de Normalización Lingüística. O 

Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. 

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado es- 

pañol. 

• Coñecer as principais medidas da Lei de Normalización Lingüística, así 

como a existencia do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. 

 LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa promoción. 

• Coñece as principais medidas da Lei de Normalización Lingüística, así como a existencia do Plan Xeral de Normalización da Lingua 

Galega. 
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B4.6. Prexuízos lingüísticos. 

• Reflexión oral sobre os prexuízos lingüísticos na actualida- 

de. 

• Formación da imaxe social das linguas. 

• Linguas en contacto: prexuízos lingüísticos. 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en re- 

lación a eles. 

• Conceptualizar a formación da imaxe social das linguas e definir e exem- 

plificar o que son os prexuízos lingüísticos. 

• Analizar a orixe dos prexuízos sobre a lingua galega na Idade Moderna e 

reflexionar sobre a súa pervivencia na actualidade. 

• Comprender as causas históricas da presenza de prexuízos lingüísticos 

sobre o galego na actualidade. 

• Analizar, completando dúas táboas, a formación de prexuízos lingüísticos 

desde o século XVI en relación coa distribución social do idioma. 

• Realizar, de xeito guiado, unha autoanálise para detectar prexuízos sobre 

o galego. 

• Empregar os coñecementos previos para rebater prexuízos sobre o galego. 

• Detectar prexuízos lingüísticos en transcricións de opinións sobre o ga- 

lego. 

 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. 

• Conceptualiza a formación da imaxe social das linguas e define prexuízo lingüístico ofrecendo exemplos. 

• Analiza a orixe dos prexuízos sobre a lingua galega na Idade Moderna e reflexiona sobre a súa pervivencia na actualidade. 

• Explica as causas históricas da presenza de prexuízos lingüísticos cara ao galego na actualidade. 

• Analiza, completando dúas táboas, a formación de prexuízos lingüísticos desde o século XVI en relación coa distribución social do 

idioma. 

• Analiza, de xeito guiado, as propias opinións sobre as persoas en función da súa idade e ámbito xeográfico e detecta prexuízos 

sobre o galego. 

• Emprega os coñecementos previos para rebater prexuízos cara ao galego. 

• Detecta prexuízos lingüísticos en transcricións de opinións sobre o galego. 
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B4.7. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos 

que caracterizan as variedades xeográficas, diastráticas e dia- 

fásicas 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 ca- 

rácter formal. 

• A variación e as variedades lingüísticas. 

• Variación social. 

• Variación situacional. 

• As xergas. 

• O seseo, a gheada e outros trazos fonéticos do galego. 

B4.7. Identificar e clasificar as variantes diastráticas do galego, recoñecer os 

trazos da variedade estándar da lingua galega, valorala como variante unifica- 

dora e apreciar a variante diatópica propia. 

• Identificar nun texto oral os trazos propios dunha variante diastrática. 

• Identificar nun texto poético o léxico propio dunha xerga xuvenil. 

• Recoñecer os trazos da variedade estándar e valorala como variante uni- 

ficadora. 

• Comprender o concepto de «falar ben» en relación co dominio de diferen- 

tes rexistros lingüísticos. 

• Distinguir as variantes situacionais da lingua e localizar nun texto os tra- 

zos propios do rexistro coloquial, coa axuda dunha guía. 

• Identificar e distinguir as características da linguaxe oral das da linguaxe 

escrita. 

• Mostrar a súa comprensión e rexeitamento dos prexuízos sobre as varie- 

dades dialectais. 

 LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 

• Identifica nun texto oral os trazos propios dunha variante diastrática. 

• Identifica nun texto poético o léxico propio dunha xerga xuvenil. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

• Recoñece os trazos da variedade estándar e valóraa como variante unificadora. 

• Comprende o concepto de «falar ben» en relación co dominio de diferentes rexistros lingüísticos. 

• Distingue as variantes situacionais da lingua e localiza nun texto os trazos propios do rexistro coloquial, coa axuda dunha guía. 

• Identifica e distingue as características da linguaxe oral das da linguaxe escrita. 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

• Comprende e rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais. 
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B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e pe- 

ríodos da literatura galega desde as súas orixes na Idade Media 

ata 1916. 

• A Galicia medieval. 

• A literatura medieval. Os cancioneiros. Autores e intérpre- 

tes. 

• A lírica medieval: cadro da lírica profana e relixiosa. 

• A cantiga de amigo: orixe, características temáticas e va- 

lores simbólicos. 

• Recursos formais nas cantigas de amigo. 

• Tipos de cantigas de amigo. 

• A cantiga de amor: orixe, características temáticas e recur- 

sos formais. 

• Tipos de cantigas de amor: cantigas de refrán e cantigas 

de mestría. 

• As cantigas de escarnio e maldicir: temas e recursos for- 

mais. 

• Lírica relixiosa: as cantigas de Santa María. 

• Xéneros menores: pastorelas, tenzóns e prantos. 

• Prosa medieval. 

• O Galego Medio: contexto histórico e sociolingüístico dos 

Séculos Escuros. 

• Mostras literarias dos Séculos Escuros (XVI-XVII): literatura 

culta e literatura popular. 

• A Ilustración (século XIX). 

• Os precursores: Xoán Manuel Pintos e Francisco Añón. 

• O Rexurdimento: contexto socio-histórico. 

• A situación da cultura e da lingua no Rexurdimento. 

• O novo pensamento: o galeguismo (o provincialismo, o fe- 

deralismo, o rexionalismo e o nacionalismo). 

• Rosalía de Castro: biografía e obra. 

• Rosalía: muller escritora en galego. 

• Contexto socio-histórico da obra de Rosalía de Castro. 

• Cantares gallegos: estrutura, estilo e temáticas. 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da literatura ga- 

lega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

• Coñecer o contexto sociocultural da literatura medieval, os seus autores 

e intérpretes e os principais cancioneiros en que se conserva a lírica. 

• Distinguir entre lírica profana e relixiosa e entre os xéneros profanos. 

• Comprender e identificar as principais características formais e temáticas 

das cantigas de amigo e diferenciar os seus subxéneros. 

• Reflexionar, respondendo preguntas, sobre a funcionalidade dos recursos 

de repetición nas cantigas e poñer isto en relación coa música actual. 

• Comprender a relación das cantigas de amor coa teoría do amor cortés. 

• Coñecer os principais recursos formais característicos das cantigas de 

amor. 

• Coñecer e distinguir os subxéneros das cantigas de amor. 

• Poñer en relación as cantigas de escarnio e maldicir coas características 

da sociedade medieval. 

• Coñecer as diferenzas entre a cantiga de escarnio e a cantiga de maldicir. 

• Comprender a orixinalidade da lírica medieval fronte á prosa. 

• Valorar razoadamente a importancia das cantigas de Santa María na súa 

época. 

• Coñecer o contexto sociohistórico dos Séculos Escuros (XVI-XII), a Ilustra- 

ción (XVIII) e o Prerrexurdimento (XIX). 

• Considerar, no seu contexto, a Xoán Manuel Pintos e Francisco Añón 

como precursores do Rexurdimento e coñecer as obras destacadas da 

etapa. 

• Coñecer o contexto sociohistórico do Rexurdimento, así como os princi- 

pais autores e publicacións da época. 

• Definir as sucesivas fases do galeguismo, desde o seu nacemento en 1840 

até o nacionalismo do século XX. 

• Situar a Rosalía de Castro no seu contexto histórico e reflexionar sobre a 

importancia da súa traxectoria vital e literaria en relación cos condicio- 

namentos propios da sociedade patriarcal decimonónica. 

• Coñecer os principais trazos formais, estruturais e temáticos de Cantares 

gallegos e Follas novas. 

 LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

• Coñece o contexto sociocultural da literatura medieval, os seus autores e intérpretes e os principais cancioneiros en que se conserva 

a lírica. 

• Coñece o contexto sociohistórico dos Séculos Escuros (XVI-XII), a Ilustración (XVIII) e o Prerrexurdimento (XIX). 

• Menciona, no seu contexto, a Xoán Manuel Pintos e Francisco Añón como precursores do Rexurdimento e coñece as obras desta- 

cadas da etapa. 

• Describe o contexto sociohistórico do Rexurdimento e coñece os principais autores e publicacións da época. 

• Define as sucesivas fases do galeguismo, desde o seu nacemento en 1840 até o nacionalismo do século XX. 

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. 

• Distingue entre a lírica profana e relixiosa, así como entre os xéneros profanos. 

• Identifica as características principais das cantigas de amigo e distingue os diferentes subxéneros. 

• Reflexiona, respondendo preguntas, sobre a funcionalidade dos recursos formais de repetición nas cantigas e pon isto en relación 

coa música actual. 

• Explica a relación das cantigas de amor coa teoría do amor cortés. 

• Sinala os recursos formais característicos das cantigas de amor. 

• Coñece e distingue os subxéneros das cantigas de amor. 

• Pon en relación as cantigas de escarnio e maldicir coas características da sociedade medieval. 

• Coñece as diferenzas entre a cantiga de escarnio e a cantiga de maldicir. 

• Explica a orixinalidade da lírica medieval fronte á prosa. 

• Valora razoadamente a importancia das cantigas de Santa María na súa época. 

• Describe as causas e consecuencias da existencia do perído denominado Séculos Escuros na historia da cultura e literatura galegas. 

• Explica razoadamente as mudanzas na situación da lingua galega no século XVIII e destaca a importancia do Padre Feixoo e o Padre 

Sarmiento na recuperación do idioma. 

• cos condicionamentos propios da sociedade patriarcal decimonónica. 

• Explica os principais trazos formais, estruturais e temáticos de Cantares gallegos. 

• Coñece os principais trazos formais, estruturais e temáticos de Follas novas. 

• Reflexiona sobre as relacións temáticas e os trazos comúns e distintivos das dúas obras poéticas en galego de Rosalía de Castro. 

• Coñece os principais datos biográficos de Manuel Curros Enríquez e sitúa na súa época a traxectoria do autor. 

• Coñece a estrutura e principais liñas temáticas de Aires da miña terra. 

• Coñece as principais características de O divino sainete e reflexiona sobre o obxectivo central da obra. 

• Explica a concepción da poesía defendida por Manuel Curros Enríquez. 

• Sitúa a Rosalía de Castro no seu contexto histórico e reflexiona sobre a importancia da súa traxectoria vital e literaria en relación 

Reflexiona sobre o estilo do autor, en relación coa súa concepción social da poesía. 
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• Follas novas: estrutura, estilo e temáticas. 

• Manuel Curros Enríquez: biografía e obra. 

• Aires da miña terra: liñas temáticas. 

• O divino sainete. 

• Eduardo Pondal: biografía e obra. 

• Queixumes dos pinos: o celtismo, o ossianismo, a natureza 

e a virilidade. 

• Os Eoas. 

• Lingua e estilo na obra de Pondal. 

• A Galicia de finais do século XXI e comezos do século XX. 

• A poesía de «Entre dous séculos». 

• O popularismo: Valentín Lamas Carvajal, Benito Losada e 

Manuel Leiras Pulpeiro. 

• O academicismo: Evaristo Martelo Paumán, Florencio Vaa- 

monde Lores e Alberto García Ferreiro. 

• A prosa e o teatro anteriores ás Irmandades da Fala: con- 

texto sociohistórico. 

• A novela: Marcial Valladares e Antonio López Ferreiro. 

• O relato: Valentín Lamas Carvajal, Heraclio Pérez Placer e 

Francisco Álvarez de Nóvoa. 

• O teatro. A Escola Rexional de Declamación. 

• Reflexionar sobre as relacións temáticas e os trazos comúns e distintivos 

dos dous poemarios en galego de Rosalía de Castro e ter unha visión de 

conxunto da súa obra. 

• Coñecer os principais datos biográficos de Manuel Curros Enríquez e si- 

tuar na súa época a traxectoria do autor. 

• Coñecer a estrutura e principais liñas temáticas de Aires da miña terra. 

• Coñecer as principais características de O divino sainete e reflexionar so- 

bre o obxectivo central da obra. 

• Explicar a concepción da poesía defendida por Manuel Curros Enríquez, 

en relación co seu estilo. 

• Coñecer os principais datos biográficos de Eduardo Pondal e situar na súa 

época a traxectoria do autor. 

• Describir as principais liñas temáticas e estilísticas de Queixumes dos pi- 

nos. 

• Coñecer os grandes trazos de Os Eoas. 

• Identificar e explicar os trazos estilísticos de Pondal. 

• Reflexionar sobre a funcionalidade do celtismo na obra de Pondal. 

• Explicar o papel da paisaxe na obra de Pondal. 

• Describir a Galicia de finais do século XIX e comezos do século XX. 

• Describir o contexto sociohistórico en que se desenvolveron o teatro e a 

prosa do período previo ás Irmandades da Fala. 

• Coñecer os principais autores e manifestacións literarias en prosa e teatro 

da época previa ás Irmandades da Fala. 

• Reflexionar sobre as dificultades dos autores á hora de escribir prosa na 

época. 

• Describir as principais liñas temáticas abordadas na narrativa galega do 

período estudado. 

• Valorar a existencia da Escola Rexional de Declamación no seu contexto 

sociohistórico e sintetizar a súa historia e obxectivos. 

 • Coñece os principais datos biográficos de Eduardo Pondal e sitúa na súa época a traxectoria do autor. 

• Describe as principais liñas temáticas e estilísticas de Queixumes dos pinos. 

• Coñece os grandes trazos de Os Eoas. 

• Identifica e explica os trazos estilísticos de Pondal. 

• Reflexiona sobre a funcionalidade do celtismo na obra de Pondal. 

• Explica o papel da paisaxe na obra de Pondal. 

• Describe a Galicia de finais do século XIX e comezos do século XX. 

• Describe o contexto sociohistórico en que se desenvolveron o teatro e a prosa do período previo ás Irmandades da Fala. 

• Coñece os principais autores e manifestacións literarias en prosa e teatro da época previa ás Irmandades da Fala. 

• Reflexiona sobre as dificultades dos autores á hora de escribir prosa na época. 

• Describe as principais liñas temáticas abordadas na narrativa galega do período estudado. 

• Valora a existencia da Escola Rexional de Declamación no seu contexto sociohistórico e sintetiza a súa historia e obxectivos. 
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B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos repre- 

sentativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

• Lectura comprensiva dunha escolma de cantigas de amigo 

e de amor. 

• Recoñecemento do tema e trazos definitorios do xénero de 

amigo e amor en varias cantigas. 

• Comentario de forma guiada unha escolma de cantigas de 

amigo e amor atendendo aos principais recursos formais e 

clasificación  temática. 

• Lectura comprensiva e comentario dunha escolma de can- 

tigas de escarnio e maldicir. 

• Lectura comprensiva e comentario de textos do Galego 

medio. 

• Lectura comprensiva e comentario de textos de Rosalía de 

Castro. 

• Lectura comprensiva e comentario de textos de Curros En- 

ríquez. 

• Lectura comprensiva e comentario de textos de Eduardo 

Pondal. 

• Lectura comprensiva e comentario de textos de textos li- 

terarios de finais do século XXI e comezos do século XX. 

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. 

• Recoñecer o xénero dunha cantiga de amigo. 

• Analizar de forma guiada os principais recursos formais empregados nu- 

nha cantiga de amigo. 

• Ler comprensivamente unha escolma de cantigas de amor. 

• Recoñecer os trazos definitorios do xénero de amor en cantigas. 

• Diferenciar entre cantigas de mestría e cantigas de refrán. 

• Recoñecer en cantigas de amor os recursos formais característicos do 

xénero. 

• Recoñecer a influencia da cantiga de amor en diversos textos poéticos 

contemporáneos. 

• Diferenciar entre as cantigas de escarnio e as cantigas de maldicir. 

• Distinguir as cantigas de escarnio e maldicir segundo a súa temática. 

• Distinguir razoadamente os trazos definitorios das cantigas de loor e mi- 

lagres a partir dun texto. 

• Ler comprensivamente e apreciar a pegada das cantigas de escarnio e 

maldicer en textos poéticos contemporáneos. 

• Comprender as causas e consecuencias da existencia do período denomi- 

nado Séculos Escuros na historia da cultura e literatura galegas. 

• Comprender as mudanzas na situación da lingua galega no século XVIII, 

así como a importancia do Padre Feixoo e o Padre Sarmiento na recupe- 

ración do idioma. 

• Reflexionar sobre as circunstancias en que elaboraron a súa obra os pre- 

cursores. 

• Ler comprensivamente unha escolma de textos poéticos representativos 

da etapa comprendida entre os Séculos Escuros e o Prerrexurdimento. 

• Sinalar o tema e a intención comunicativa da composición «Décimas ao 

Apóstolo Santiago». 

• Relacionar co seu contexto histórico a composición «Pranto da Frouseira». 

• Comparar, desde o punto de vista temático, un poema de Xoán Manuel 

Pintos e un de Francisco Añón, e inferir as semellanzas en relación co 

contexto sociopolítico do Prerrexurdimento.Ler criticamente e reflexio- 

nar sobre os prexuízos presentes nunha escolma de textos «antigalegos» 

da época correspondente aos Séculos Escuros. 

• Ler comprensivamente unha escolma de poemas de Rosalía de Castro e 

determinar os temas tratados neles. 

• Comentar a función das cantigas e ditos populares glosados en Cantares 

gallegos. 

• Comentar a visión da emigración en poemas de Rosalía de Castro. 

 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. 

• Le comprensivamente unha escolma de cantigas de amigo. 

• Indica o tema de cada unha das cantigas e sinala nelas os trazos definitorios do xénero de amigo. 

• Le comprensivamente unha escolma de cantigas de amor. 

• Sinala os trazos definitorios do xénero de amor nas cantigas. 

• Diferencia entre as cantigas de mestría e as cantigas de refrán. 

• Recoñece nos textos recursos formais característicos do xénero. 

• Le comprensivamente unha escolma de textos poéticos representativos da etapa comprendida entre os Séculos Escuros e o Pre- 

rrexurdimento. 

• Le comprensivamente unha escolma de poemas de Rosalía de Castro e determina os temas tratados neles. 

• Le comprensivamente unha escolma de poemas de Manuel Curros Enríquez e determina as liñas temáticas tratadas neles. 

• Le comprensivamente unha escolma de poemas de Eduardo Pondal e identifica neles as liñas temáticas principais de Queixumes 

dos pinos. 

• Le comprensivamente unha escolma de textos poéticos de finais do século XXI e comezos do século XX e adscríbeos ás principais 

liñas temáticas. 

• Le comprensivamente dous textos narrativos e un texto dramático anteriores ás Irmandades da Fala. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos carac- 

terísticos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

• Sinala nunha escolma de cantigas de amigo os símbolos máis recorrentes do xénero. 

• Identifica os principais recursos de repetición (paralelismo, leixaprén e refrán) nos textos. 

• Clasifica as cantigas de amigo segundo a súa tipoloxía. 

• Sinala o tema e a intención comunicativa da composición «Décimas ao Apóstolo Santiago». 

• Relaciona co seu contexto histórico a composición «Pranto da Frouseira». 

• Compara, desde o punto de vista temático, un poema de Xoán Manuel Pintos e un de Francisco Añón, e infire as semellanzas rela- 

cionándoos co contexto sociopolítico do Prerrexurdimento. 

• Comenta a función das cantigas e ditos populares glosados en Cantares gallegos. 

• Comenta a visión da emigración en poemas de Rosalía de Castro. 

• Comenta o tratamento da figura de Rosalía de Castro nun poema de Curros Enríquez. 

• Identifica na escolma de textos as institucións e clases sociais obxecto de crítica no conxunto da obra de Curros Enríquez. 

• Identifica nun dos poemas da escolma os presupostos ideolóxicos de Pondal respecto ao idioma e realiza un comentario lóxico 

deste aspecto. 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos seus principais 

Explica os trazos definitorios das cantigas de loor presentes nunha cantiga de Santa María. 

• Le comprensivamente e aprecia a pegada das cantigas de escarnio e maldicer en textos poéticos contemporáneos. 

• Le criticamente unha escolma de textos «antigalegos» da época correspondente aos Séculos Escuros. 

• Reflexiona sobre os prexuízos presentes nos textos. 

• Le comprensivamente unha escolma de textos de diferentes autores e épocas e aprecia neles a pegada de Rosalía de Castro. 
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 • Ler comprensivamente unha escolma de textos de diferentes autores e 

épocas e apreciar neles a pegada de Rosalía de Castro. 

• Reflexionar sobre a importancia de Rosalía de Castro nos repertorios lí- 

ricos vixentes. 

• Ler comprensivamente unha escolma de poemas de Manuel Curros Enrí- 

quez e determinar as liñas temáticas tratadas neles. 

• Comentar o tratamento da figura de Rosalía de Castro nun poema de 

Curros Enríquez. 

• Identificar na escolma de textos as institucións e clases sociais obxecto de 

crítica no conxunto da obra de Curros Enríquez. 

• Ler comprensivamente unha escolma de poemas de Eduardo Pondal e 

identificar neles as liñas temáticas principais de Queixumes dos pinos. 

• Identificar nun dos poemas da escolma os presupostos ideolóxicos de 

Pondal respecto ao idioma e realizar un comentario lóxico deste aspecto. 

• Ler comprensivamente unha escolma de textos contemporáneos e reparar 

na pegada da obra de Pondal neles. 

• Reflexionar sobre a preponderancia do celtismo nos repertorios líricos 

contemporáneos en que se aprecia a pegada de Pondal. 

• Coñecer os trazos xerais da poesía de «Entre dous séculos» e reflexionar 

sobre a consideración posterior dos principais autores na historia da li- 

teratura galega. 

• Explicar as diferenzas entre a poesía popularista e a academicista anterior 

ás Irmandades da Fala. 

• Ler comprensivamente unha escolma de textos poéticos e adscribilos ás 

principais liñas temáticas da época. 

• Identificar os poemas de carácter intimista. 

• Recoñecer na escolma un poema épico. 

• Ler comprensivamente dous textos narrativos e un texto dramático ante- 

riores ás Irmandades da Fala. 

• Comentar un fragmento da obra Maxina ou a filla espúrea, de Marcial 

Valladares, en relación coas características propias da narrativa decimo- 

nónica. 

• Comentar a intención modernizadora de Francisco Álvarez de Nóvoa a 

partir dun fragmento dun relato da obra Pé das Burgas. 

• Comentar, desde o punto de vista temático, un fragmento da obra A Pon- 

te, de Manuel Lugrís Freire. 

 • Reflexiona sobre a importancia de Rosalía de Castro nos repertorios líricos vixentes. 

• Le comprensivamente un fragmento da obra Os libros arden mal, de Manuel Rivas, e repara na referencia intertextual explícita á 

obra O divino sainete. 

• Le comprensivamente unha escolma de textos contemporáneos e repara na pegada da obra de Pondal neles. 

• Reflexiona sobre a preponderancia do celtismo nos repertorios líricos contemporáneos en que se aprecia a pegada de Pondal. 

• Identifica na escolma de poemas de finais do XIX e principios do XX os poemas de carácter intimista e de xénero épico. 

• cas propias da narrativa decimonónica. 

• Comenta a intención modernizadora de Francisco Álvarez de Nóvoa a partir dun fragmento dun relato da obra Pé das Burgas. 

• Comenta, desde o punto de vista temático, un fragmento da obra A Ponte, de Manuel Lugrís Freire. 
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B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas 

dramatizadas de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaís- 

ticos representativos da literatura galega desde a Idade Media 

ata 1916. 

• Lectura expresiva e comprensiva: «Levou-s’aa alva, le- 

vou-s’a velida», Pero Meogo. 

• Lectura expresiva e comprensiva: «A xustiza pola man», en 

Follas novas, Rosalía de Castro. 

• Lectura expresiva e comprensiva: «Na chegada a Ourense 

da primeira locomotora», en Aires da miña terra, Curros 

Enríquez. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizada- 

mente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916. 

• Ler expresiva e comprensivamente unha cantiga de amigo. 

• Reconstruír o sentido global do texto respondendo preguntas sobre o seu 

contido. 

• Comprender léxico destacado no texto mediante o emprego da sinonimia. 

• Ler expresiva e comprensivamente un poema de Rosalía de Castro. 

• Ler expresiva e comprensivamente un poema de Manuel Curros Enríquez. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da lite- 

ratura galega desde a Idade Media ata 1916. 

• Le expresiva e comprensivamente unha cantiga de amigo. 

• Reconstrúe o sentido global do texto respondendo preguntas sobre o seu contido. 

• Mostra, mediante o emprego da sinonimia, a súa comprensión do léxico destacado no texto. 

• Le expresiva e comprensivamente un poema de Rosalía de Castro. 

• Le expresiva e comprensivamente un poema de Manuel Curros Enríquez. 

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 
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B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que 

se describan e analicen textos literarios representativos da lite- 

ratura galega desde a Idade Media ata 1916. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e ana- 

licen 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. 
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B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiari- 

zación coas TIC para a realización de traballos e cita axeitada 

destas. 

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das 

TIC para a realización de traballos e cita axeitada destas. 
 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. 

CCL 
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B5.6. Creación ou recreación de textos sinxelos de intención lite- 

raria partindo das características dos traballados na aula co fin 

de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión 

dos sentimentos e xuízos. 

• Desenvolvemento do gusto pola escrita mediante o empre- 

go de técnicas para a recreación de textos de ficción. 

• Expresión escrita: cantiga de amigo. 

• Expresión escrita: emprego de recursos retóricos. 

• Expresión escrita: conversión do poema nun relato breve. 

• Escrita de diálogos, reparando no emprego do estilo directo 

ou indirecto. 

• Reprodución en forma narrativa dun diálogo de banda 

deseñada. 

• Expresión escrita: creación dun texto poético. 

• Expresión escrita: creación dun texto narrativo. 

• Expresión textual: creación dun cómic. 

• Información sobre o autor do cómic. 

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria partindo das ca- 

racterísticas dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita 

e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

• Desenvolver o gusto pola escrita mediante o recurso a temáticas próxi- 

mas aos seus intereses. 

• Reescribir unha cantiga de amigo en galego actual e comentar os cambios 

ortográficos realizados. 

• Empregar recursos paralelísticos para refacer estrofas a partir de cantigas 

de amigo dadas. 

• Escribir en grupo unha cantiga de amigo con léxico actual, empregando 

os recursos formais traballados na aula. 

• Aprender progresivamente a expresarse por escrito cunha intención li- 

teraria, empregando temáticas próximas ás súas vivencias e intereses. 

• Valorar con criterios razoados a orixinalidade e perfección técnica de 

composicións poéticas realizadas na aula. 

• Valorar a narratividade e dimensión reivindicativa do poema e facer uso 

destas apreciacións para vertebrar un relato breve baseado nel. 

• Escribir dous diálogos para dúas situacións ficticias propostas, reparando 

no emprego do estilo directo ou indirecto. 

• Reproducir en forma narrativa un diálogo de banda deseñada. 

• Desenvolver o gusto pola escrita mediante o emprego de técnicas para a 

recreación de textos de ficción. 

• Escoller, reflexivamente, entre dúas opcións de expresión escrita: poema 

ou artigo xornalístico. 

• Escribir un poema actualizando a temática tratada na composición co- 

mentada. 

• Redactar unha carta narrando un suceso ficticio proposto. 

• Introducirse na linguaxe do cómic a través da lectura e a creación. 

 LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 

• Reescribe unha cantiga de amigo en galego actual e comenta os cambios ortográficos realizados. 

• Emprega recursos paralelísticos para refacer estrofas a partir de cantigas de amigo. 

• Escribe en grupo unha cantiga de amigo con léxico actual, empregando os recursos formais traballados na aula. 

• Converte o poema comentado nun relato breve. 

• Escribe dous diálogos adecuados a dúas situacións ficticias propostas, reparando no emprego do estilo directo ou indirecto. 

• Reproduce en forma narrativa un diálogo de banda deseñada. 

• Escribe un poema actualizando a temática tratada na composición comentada. 

• Redacta unha carta narrando un suceso ficticio proposto. 

• Crea catro viñetas de cómic relacionadas tematicamente coa obra lida na unidade. 

 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

• Desenvolve o gusto pola escrita mediante o recurso a temáticas próximas aos seus intereses. 

• Aprende progresivamente a expresarse por escrito con intención literaria, empregando temáticas próximas ás súas vivencias e 

intereses. 

• Valora, con criterios razoados, a orixinalidade e perfección técnica das composicións poéticas realizadas en grupos. 

• Lembra o que é unha sinestesia a través dun exemplo sinalado na lectura. 

• Crea sinestesias e explícaas. 

• Valora a narratividade e dimensión reivindicativa do poema e emprega estas apreciacións para vertebrar o seu escrito. 

• Desenvolve o gusto pola escrita mediante o emprego de técnicas para a recreación de textos de ficción. 

• Escolle, reflexivamente, entre dúas opcións de expresión escrita: poema ou artigo xornalístico. 

• Desenvolve o gusto pola escrita expresando e narrando feitos próximos ás súas experiencias e intereses. 

• Introdúcese na linguaxe do cómic a través da lectura e a creación. 
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6. SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 
 
O libro de texto co que traballaremos é Lingua Galega e Literatura de 3º ESO, de Baía Edicións. Este consta de doce unidades e cada unha delas presenta oito bloques de contido: 1) Lectura, 2) Expresión oral, 3) Lingua e texto, 4) 
Léxico, 5) Gramática, 6) Ortografía, 7) Lingua e sociedade e 8) Literatura.  
 
6.1. Proposta de temporalización das unidades 
 
Dado que o manual aparece dividido en doce unidades, a temporalización ideal pasa por impartir catro unidades por trimestre. Con todo, a práctica docente acostuma ter que se enfrontar cun primeiro trimestre máis amplo e máis 
homoxéneo (arredor de catorce semanas), fronte a un segundo e terceiro trimestres que oscilan entre as dez e as doce semanas en función dos períodos vacacionais. Por mor disto, óptase por presentar un modelo de periodización 
flexíbel que calcula un período medio de tres semanas por unidade para que o tempo sexa o necesario para impartir contidos, para realizar secuencias de aprendizaxe, para revisar e ampliar conceptos e, finalmente, para realizar 
avaliacións. 
 
 

        Bloques 
 
Unidades 

Lectura Expresión oral Lingua e texto Léxico Gramática Ortografía Lingua e sociedade Literatura 

1.º 
trimestre 

Unidade 1 
(semanas 
1-3) 

“Ruthie, a de Edna” Pedir información 
persoal 

Funcións da linguaxe Hixiene e coidado 
persoal / Campo 
semántico 

A lingua e a súa organización Acentuación (I): regras 
xerais 

Historia da lingua (I): orixe da lingua galega Literatura galega. Xéneros 
literarios 

Unidade 2 
(semanas 
4-6) 

Sempre quixen bailar un tango Mostrar alegría e 
tristeza 

Tipoloxía textual (I) Sentimentos e estados 
de ánimo / Campo 
asociativo 

Nome substantivo e nome adxectivo Acentuación (II): 
ditongos, tritongos e 
hiatos; diérese 

Historia da lingua (II): a lingua galega na 
Idade Media 

Literatura medieval. Lírica 
profana (I) 

Unidade 3 
(semanas 
7-9) 

“Un estudo encontra hórreos 
galegos en Australia e en Nova 
Zelandia” 

Expresar 
contrariedade e 
desculparse 

Tipoloxía textual (II) Hospedaxe / Familia 
léxica 

Pronome (I): artigo, demostrativo e 
posesivo 

Acentuación (III): 
acentuación diacrítica 

Linguas en contacto (I): interferencia e 
alternancia de código 

Lírica profana (II) 

Unidade 4 
(semanas 
10-12) 

“Shopping girls” e “Son un 
manequín...” 

Narrar unha historia Texto literario (I): 
biografía e 
autobiografía 

Comercio / Palabras 
patrimoniais, cultas e 
semicultas 

Pronome (II): identificador, 
cuantificador, numeral, relativo, 
interrogativo e exclamativo 

Maiúsculas e minúsculas Linguas en contacto (II): conflito 
lingüístico, bilingüismo e diglosia; 
normalización e substitucións lingüísticas 

Cantigas de temática 
amorosa: cantigas de amigo 
e cantigas de amor 

 
         Bloques 

 
Unidades 

Lectura Expresión oral Lingua e texto Léxico Gramática Ortografía Lingua e sociedade Literatura 

2.º Unidade 5 “As exhibicións Describir unha persoa Texto literario (II): Arquitectura / Abreviación, Pronome (III): persoal Puntuación (I): punto, vírgula e O galego e a lusofonía Cantigas de escarnho e maldizer. 
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trimestre (semanas 
13-15) 

cinematográficas en Galiza 
(1896-1954)” 

retrato e 
autorretrato 

abreviatura e símbolo punto e vírgula Outros xéneros. Lírica relixiosa. 
Prosa medieval 

Unidade 6 
(semanas 
16-18) 

Tres capitáns de tempos idos Contraargumentar Texto xornalístico (I): 
debate 

Artes plásticas / Enriquecemento 
do léxico (I): derivación 

Verbo (I): formas 
persoais 

Puntuación (II): sinais de 
interrogación e de exclamación, 
dous puntos e aspas 

Historia da lingua (III): a 
lingua galega nos Séculos 
Escuros e na Ilustración 

Literatura da Idade Moderna 

Unidade 7 
(semanas 
19-21) 

“Top secret” e “Hoax” Mostrar acordo e 
desacordo 

Texto xornalístico 
(II): entrevista 

Cinema / Enriquecemento do 
léxico (II): composición 

Verbo (II): formas 
infinitas, perífrase verbal 
e voz verbal 

Puntuación (III): parénteses, trazo 
medio, curto e longo; barra 
oblicua e apóstrofo 

Historia da lingua (IV): a 
lingua galega do século XIX 
até 1916 

Prerrexurdimento e Rexurdimento 

Unidade 8 
(semanas 
22-24) 

Sangue do noso sangue Expresar unha opinión 
e aconsellar 

Texto xornalístico 
(III): crónica e 
reportaxe 

Música e baile / Enriquecemento 
do léxico (III): sigla, acrónimo e 
amálgama 

Adverbio, preposición e 
conxunción 

Uso de b/v, de h e dalgunhas 
vogais 

Lingua estándar e desvíos Rosalía de Castro 

 
 
        Bloques 

 
Unidades 

Lectura Expresión oral Lingua e texto Léxico Gramática Ortografía Lingua e sociedade Literatura 

3.º 
trimestre 

Unidade 9 
(semanas 
25-27) 

Caderno de Xapón Pedir información Texto científico: relatorio,  
conferencia, teleconferencia e 
mesa redonda 

Radio e televisión / Enriquecemento 
do léxico (IV): préstamo e 
estranxeirismo 

Unidade e función 
sintácticas; frase 

Uso doutras 
consoantes 

Variedades lingüísticas: 
variedades diatópicas e 
variedades diastráticas 

Eduardo Pondal 

Unidade 
10 
(semanas 
28-30) 

“Aparece nos meus soños...” e 
“(Debilidadedebilidade pola luz do anxo 
caído)” 

Pedir favores e 
servizos 

Texto administrativo: acta e 
solicitude 

Ecoloxía / Enriquecemento do léxico 
(V): onomatopea 

Funcións 
sintácticas na 
cláusula (I) 

Grupos 
consonánticos 

O galego e as leis Manuel Curros Enríquez 

Unidade 
11 
(semanas 
31-33) 

“Corredores” Chamar a atención 
do/da interlocutor/a 

Texto publicitario: anuncio Seres míticos e ritos máxicos / 
Enriquecemento do léxico (VI): 
palabra tabú e eufemismo 

Funcións 
sintácticas na 
cláusula (II) 

Palabras 
homónimas e 
parónimas 

Lingua inicial e usos 
lingüísticos 

Ensaio, narrativa e teatro do 
Rexurdimento. Literatura 
finisecular 

Unidade 
12 
(semanas 
34-36) 

Antígona Conversar ao 
teléfono 

Texto electrónico: correo 
electrónico e conversa gráfica 

Deporte / Enriquecemento do léxico 
(VII): cultismo e latinismo 

Cláusula e oración Xuntos ou 
separados? 

Preconceptos lingüísticos Literatura popular 

 
 

 
 
O currículo divide os contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cinco bloques. A continuación preséntase o tratamento que se lles dá no manual co que traballaremos, que pensamos que proporciona as 
ferramentas que permitan desenvolver unha praxe pedagóxica baseada na mestura dos bloques curriculares, que poden ser abordados desde calquera das subdisciplinas que compoñen a materia. 
 
 
 1. Comunicación oral. Escoitar 

e falar 
2. Comunicación escrita. 
Ler e escribir 

3. Funcionamento da 
lingua 

4. Lingua e sociedade 5. Educación literaria 

Unidade 1 Expresión oral. Pedir 
información persoal. 
B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / B1.9. 

Ortografía. Acentuación (I): 
regras xerais. 
B1.6. 

Lectura: “Ruthie, a de 
Edna”. 
B2.1. / B2.7. / B2.8.  

Lingua e texto. Funcións da 
linguaxe. 
B2.12. 
Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.3. / B2.6. / B2.7. / B2.11. 
/ B2.12. / B2.13. 

Lectura: “Ruthie, a de 
Edna”. 
B3.1. / B3.9. / B3.10. 

Lingua e texto. Funcións 
da linguaxe. 
B3.10. / B3.11. / B3.13. 

Léxico. Hixiene e coidado 
persoal. 
B3.1. / B3.5. 

Léxico. Campo semántico. 
B3.1. / B3.5. 

Gramática. A lingua e a 
súa organización. 
B3.2. / B3.4. / B3.8. / B3.9. / 
B3.13. 

Ortografía. Acentuación 
(I): regras xerais. 
B3.4. / B3.5. / B3.6.  

Lingua e sociedade. Historia 
da lingua (I): orixe da lingua 
galega. 
B4.2. / B4.6. 

Lectura: “Ruthie, a de 
Edna”. 
B5.6. 

Literatura galega. Xéneros 
literarios. 
B5.1. / B5.5. 

Unidade 2 Expresión oral. Mostrar alegría 
e tristeza. 
B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / B1.9. 

Lectura: Sempre quixen 
bailar un tango. 
B2.1. / B2.7. / B2.8.  

Lingua e texto. Tipoloxía 

Lectura: “Sempre quixen 
bailar un tango”. 
B3.1. / B3.10. 

Léxico. Sentimentos e 

 Lingua e sociedade. 
Historia da lingua (II): a 
lingua galega na Idade 
Media. 

Lectura: Sempre quixen 
bailar un tango. 
B5.6. 

Literatura. Literatura 
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textual (I): tipos de texto 
segundo a canle 
comunicativa. 
B2.12. / B2.14. 

Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.4. / B2.6. / B2.7. / B2.11. 
/ B2.12. / B2.13. 

estados de ánimo. 
B3.1. / B3.5. 

Lingua e texto. Tipoloxía 
textual (I): tipos de texto 
segundo a canle 
comunicativa. 
B3.10. 

Léxico. Campo asociativo. 
B3.1. / B3.5. 

Gramática. Nome 
substantivo e nome 
adxectivo. 
B3.2. / B3.13. 

Ortografía. Acentuación 
(II): ditongos, tritongos e 
hiatos; diérese. 
B3.4. / B3.6. 

B4.1. / B4.3. / B4.6. medieval. Lírica profana 
(I). 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 

Unidade 3  Expresión oral. Expresar 
contrariedade e desculparse. 
B1.3. / B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / 
B1.9. 

Lectura: “Un estudo 
encontra hórreos galegos 
en Australia e en Nova 
Zelandia”. 
B2.1. / B2.3. / B2.8.  

Lingua e texto. Tipoloxía 
textual (II): tipos de texto 
segundo a temática e a  
intención comunicativa. 
B2.1. / B2.2. / B2.3. / B2.4. / B2.5. / 
B2.12.  

Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.4. / B2.6. / B2.7. / B2.11. 
/ B2.12. / B2.13. 

 

Lingua e texto. Tipoloxía 
textual (II): tipos de texto 
segundo a temática e a  
intención comunicativa. 
B3.9. / B3.10. / B3.13. 
Léxico. Hospedaxe. 
B3.1. / B3.5. 

Léxico. Familia léxica. 
B3.1. / B3.5. 

Gramática. Pronome (I): 
artigo, demostrativo e 
posesivo. 
B3.2. / B3.13. 

Ortografía. Acentuación 
(III): acentuación 
diacrítica. 
B3.4. / B3.5. / B3.6. 

Lingua e sociedade. Linguas 
en contacto (I): 
interferencias e alternancia 
de código. 
B4.4. / B4.9. 

Lectura: “Un estudo 
encontra hórreos galegos 
en Australia e en Nova 
Zelandia”. 
B5.6. 

Literatura. Lírica profana 
(II). 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 

 

Unidade 4 Expresión oral. Narrar unha 
historia. 
B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / B1.9. 

Lectura: “Shopping Girls” e 
“Son un manequín…”. 
B2.1. / B2.7. / B2.8.  

Lingua e texto. Texto 
literario: biografía e 
autobiografía. 
B2.1. / B2.12. 

Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.3. / B2.6. / B2.7. / B2.11. 
/ B2.12. / B2.13. 

 

Lingua e texto. Texto 
literario: biografía e 
autobiografía. 
B3.9. / B3.10. / B3.13. 

Léxico. Comercio. 
B3.1. / B3.5. 

Léxico. Palabras 
patrimoniais, cultas e 
semicultas. 
B3.1. / B3.5. 

Gramática. Pronome (II): 
identificador, 
cuantificador, numeral, 
relativo, interrogativo e 
exclamativo. 
B3.2. / B3.13. 

Ortografía. Maiúsculas e 
minúsculas. 
B3.6. / B3.7. 

Lingua e sociedade. Linguas 
en contacto (II): conflito 
lingüístico; bilingüismo e 
diglosia; normalización e 
substitución lingüísticas. 
B4.1. / B4.5. 

Literatura. Cantigas de 
temática amorosa: 
cantigas de amigo e 
cantigas de amor. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 

 

Unidade 5 Expresión oral. Describir unha 
persoa. 
B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / B1.9. 

Lectura: “As exhibicións 
cinematográficas en Galiza 
(1896-1954)”. 
B2.1. / B2.4. / B2.8.  

Lingua e texto. Texto 
literario (II): retrato e 
autorretrato. 
B2.5. / B2.12. 

Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.3. / B2.6. / B2.7. / B2.10. 
/ B2.11. / B2.12. / B2.13. 

Lingua e texto. Texto 
literario (II): retrato e 
autorretrato. 
B3.9. / B3.10. / B3.13. 

Léxico. Arquitectura. 
B3.1. / B3.5. 

Léxico. Abreviación, 
abreviatura e símbolo. 
Gramática. Pronome (III): 
persoal. 
B3.2. / B3.13. 

Ortografía. Puntuación (I): 
punto, vírgula e punto e 

Lingua e sociedade. O 
galego e a lusofonía. 
B4.3. 

Lectura: “As exhibicións 
cinematográficas en Galiza 
(1896-1954)”. 
B5.6. 
Literatura. Cantigas de 
escarnho  maldizer. 
Outros xéneros. Lírica 
relixiosa. Prosa medieval. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 
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vírgula. 
B3.6. / B3.7. 

Unidade 6 Expresión oral. 
Contraargumentar. 
B1.3. / B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / 
B1.9.  

Lingua e texto. Texto 
xornalístico (I): debate. 
B1.3. / B1.4. / B1.5. / B1.7. / B1.8. / 
B1.9. / B1.10. 

Lectura: Tres capitáns de 
tempos idos. 
B2.1. / B2.8.  

Lingua e texto. Texto 
xornalístico (I): debate. 
B2.1. / B2.3. / B2.12. 

Lingua e texto. Texto 
xornalístico (I): debate. 
B3.9. / B3.10. / B3.13. 

Léxico.  Artes plásticas. 
B3.1. / B3.5. 

Léxico. Enriquecemento 
do léxico (I): derivación. 
B3.1. / B3.3. / B3.5. 

Gramática. Verbo (I): 
formas persoais. 
B3.2. / B3.13. 

Ortografía. Puntuación 
(II): sinais de 
interrogación, 
exclamación, dous puntos 
e aspas. 
B3.6. / B3.7. 

Lingua e sociedade. Historia 
da lingua (III): a lingua 
galega nos Séculos Escuros 
e na Ilustración. 
B4.1. / B4.4. / B4.6. 

Lectura: Tres capitáns de 
tempos idos. 
B5.6. 
Literatura. Literatura da 
Idade Moderna. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 

 

Unidade 7  Expresión oral. Mostrar acordo 
e desacordo. 
B1.3. / B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / 
B1.9. 

Lingua e texto. Texto 
xornalístico (II): entrevista. 
B1.1. / B1.2. / B1.6. / B1.8. / B1.10. 

Lectura: “Top secret” e 
“Hoax”. 
B2.1. / B2.8.  

Lingua e texto. Texto 
xornalístico (II): entrevista. 
B2.1. / B2.3. / B2.10. 

Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.3. / B2.6. / B2.7. / B2.11. 
/ B2.12. / B2.13. 

Lingua e texto. Texto 
xornalístico (II): 
entrevista. 
B3.9. / B3.10. / B3.13. 

Léxico. Cinema. 
B3.1. / B3.5. 

Léxico. Enriquecemento 
do léxico (II): 
composición. 
B3.1. / B3.3. / B3.5. 

Gramática. Verbo (II): 
formas infinitas, perífrase 
verbal e voz verbal. 
B3.2. / B3.13. 

Ortografía. Puntuación 
(III): trazo medio, curto e 
longo, barra oblicua e 
apóstrofo. 
B3.6. / B3.7. 

Lingua e sociedade. Historia 
da lingua (IV): a lingua 
galega do século XIX até 
1916. 
B4.1. / B4.4. / B4.6. 

Lectura: “Top secret” e 
“Hoax”. 
B5.6. 
Literatura. 
Prerrexurdimento e 
Rexurdimento. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 

 

Unidade 8 Expresión oral. Expresar unha 
opinión e aconsellar. 
B1.3. / B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / 
B1.9. 

Lingua e texto. Texto 
xornalístico (III): crónica e 
reportaxe. 
B1.1. / B1.2. / B1.6. / B1.8. / B1.10. 

Lectura: “Sangue do noso 
sangue”. 
B2.1. / B2.8.  

Lingua e texto. Texto 
xornalístico (III): crónica e 
reportaxe. 
B2.1. / B2.3. / B2.10. / B2.12. 

Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.4. / B2.6. / B2.7. / B2.11. 
/ B2.12. / B2.13. 

Lingua e texto. Texto 
xornalístico (III): crónica e 
reportaxe. 
B3.9. / B3.10. / B3.13. 

Léxico. Música e baile. 
B3.1. / B3.5. 
Léxico. Enriquecemento 
do léxico (III): sigla, 
acrónimo e amálgama. 
B3.1. / B3.3. / B3.5. 

Gramática. Adverbio, 
preposición e conxunción. 
B3.2. / B3.13. 

Ortografía. Uso de b/v, de 
h e dalgunhas vogais. 
B3.4. / B3.5. / B3.6. 

Lingua e sociedade. Lingua 
estándar e desvíos. 
B4.9. 

Lectura: “Sangue do noso 
sangue”. 
B5.6. 
Literatura. Rosalía de 
Castro. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 

 

Unidade 9 Expresión oral. Pedir 
información. 
B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / B1.9. 

Lingua e texto. Texto científico: 
relatorio, conferencia, 
teleconferencia e mesa 
redonda. 
B1.3. / B1.4. / B1.5. / B1.6. 

Lectura: Caderno de Xapón. 
B2.1. / B2.3. / B2.8.  

Lingua e texto. Texto 
científico: relatorio, 
conferencia, 
teleconferencia e mesa 
redonda. 
B2.1. / B2.5. / B2.11. / B2.12. 

Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.4. / B2.6. / B2.7. / B2.11. 
/ B2.12. / B2.13. 

Lingua e texto. Texto 
científico: relatorio, 
conferencia, 
teleconferencia e mesa 
redonda. 
B3.9. / B3.10. / B3.13. 

Léxico. Radio e televisión. 
B3.1. / B3.5. 

Léxico. Enriquecemento 
do léxico (IV): préstamo e 
estranxeirismo. 
B3.1. / B3.3. / B3.5. 

Lingua e sociedade. 
Variedades lingüísticas: 
variedades diatópicas e 
variedades diastráticas. 
B4.9. 

Lectura: Caderno de 
Xapón. 
B5.6. 

Literatura. Eduardo 
Pondal. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 
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Gramática. Unidade e 
función sintácticas; frase. 
B3.2. / B3.8. / B3.13. 

Ortografía. Uso doutras 
consoantes. 
B3.4. / B3.5. / B3.6. 

 

Unidade 10  Expresión oral. Pedir favores e 
servizos. 
B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / B1.9. 

Lectura: “Aparece nos meus 
soños…” e 
“(Debilidadedebilidade pola 
luz do anxo caído)”. 
B2.1. / B2.8.  

Lingua e texto. Texto 
administrativo: acta e 
solicitude.  
B2.1. / B2.2. / B2.9. / B2.12. 

Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.2. / B2.6. / B2.7. / B2.11. 
/ B2.12. / B2.13. 

 

Lingua e texto. Texto 
administrativo: acta e 
solicitude.  
B3.9. / B3.10. / B3.13. 

Léxico. Ecoloxía. 
B3.1. / B3.5. 
Léxico. Enriquecemento 
do léxico (V): 
onomatopea. 
B3.1. / B3.3. / B3.5. 

Gramática. Funcións 
sintácticas na cláusula (I): 
suxeito, predicado, CD e 
CI. 
B3.2. / B3.8. / B3.13. 

Ortografía. Grupos 
consonánticos. 
B3.4. / B3.5. / B3.6. 

Lingua e sociedade. O 
galego e as leis. 
B4.7. 

Lectura: “Aparece nos 
meus soños…” e 
“(Debilidadedebilidade 
pola luz do anxo caído)”. 
B5.6. 
Literatura. Manuel Curros 
Enríquez. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 

 

Unidade 11 Expresión oral. Chamar a 
atención do/da interlocutor/a. 
B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / B1.9. 

Lectura: “Corredores”. 
B2.1. / B2.8.  

Lingua e texto. Texto 
publicitario: anuncio. 
B2.1. / B2.12. 

Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.2 / B2.4. / B2.6. / B2.7. / 
B2.11. / B2.12. / B2.13. 

Lingua e texto. Texto 
publicitario: anuncio. 
B3.9. / B3.10. / B3.13. 

Léxico. Seres míticos e 
ritos máxicos. 
B3.1. / B3.5. 

Léxico. Enriquecemento 
do léxico (VI): palabra 
tabú e eufemismo. 
B3.1. / B3.3. / B3.5. 

Gramática. Funcións 
sintácticas na cláusula (II): 
atributo, predicativo, 
suplemento, 
complemento axente e 
complemento 
circunstancial. 
B3.2. / B3.8. / B3.13. 

Ortografía. Palabras 
homónimas e parónimas. 
B3.4. / B3.5. / B3.6. 

Lingua e sociedade. Lingua 
inicial e usos lingüísticos. 
B4.9. 

Lectura: “Corredores”. 
B5.6. 

Literatura. Ensaio, 
narrativa e teatro do 
Rexurdimento. Literatura 
finisecular. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 

 

Unidade 12  Expresión oral. Conversar ao 
teléfono. 
B1.5. / B1.6. / B1.7. / B1.8. / B1.9. 

Lectura: Antígona. 
B2.1. / B2.7. / B2.8.  

Lingua e texto. Texto 
electrónico: correo 
electrónico e conversa 
gráfica. 
B2.1. / B2.12. / B2.9. / B2.14. 

Reforzo de competencias 
B2.1. / B2.3. / B2.6. / B2.7. / B2.11. 
/ B2.12. / B2.13. 

Lingua e texto. Texto 
electrónico: correo 
electrónico e conversa 
gráfica. 
B3.9. / B3.10. / B3.13. 

Léxico. Deporte. 
B3.1. / B3.5. 
Léxico. Enriquecemento 
do léxico (VII): cultismo e 
latinismo. 
B3.1. /B3.3. /  B3.5. 

Gramática. Cláusula e 
oración. 
B3.2. / B3.8. / B3.13. 

Ortografía. Xuntos ou 
separados? 
B3.2. / B3.5. / B3.6. 

Lingua e sociedade. 
Preconceptos lingüísticos. 
B4.8. 

Lectura: Antígona. 
B5.6. 
Literatura. Literatura 
popular. 
B5.1. / B5.2. / B5.3. / B5.4. / 
B5.5. / B5.6. 

 

 

7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
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A sociedade actual require a capacidade de enfrontarse a unha gran cantidade de información. Por este motivo o seu tratamento é un dos obxectivos do sistema educativo. Este reto concrétase na necesidade de integrar o manexo de 
diversos soportes e fontes, utilizando tanto medios audiovisuais coma informáticos, enfrontando o alumnado coa tarefa de busca, selección, análise e interpretación da información, así como do desenvolvemento da capacidade 
crítica con respecto a ela. 

A biblioteca do centro móstrase así como un recurso cun alto valor dentro da comunidade educativa que deberemos ter moi en conta á hora de programar as nosas actividades docentes. 

Débese ter en conta igualmente a necesidade de traballar coas catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) dun xeito integrado, ben que é aconsellable nesta etapa darlles prioridade a aquelas que se detecten 
como as máis deficitarias para o noso alumnado dependendo do contexto. 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico do coñecemento, vehículo para as relacións sociais 
e para a expresión emocional. Neste sentido, para desenvolver o currículo da materia de lingua galega e literatura, seguiranse as orientacións metodolóxicas que pasamos a enunciar: 

- Adoptar un enfoque principalmente comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que favoreza o emprego do idioma, tanto oralmente como por escrito, en distintas funcións e contextos de uso. Por tanto, as habilidades e 
estratexias lingüísticas deben ser obxecto de especial atención sen por iso desdeñar a reflexión e o coñecemento do código lingüístico nin renunciar ao dominio das normas e usos gramaticais. 

- Proporcionar e traballar con textos de distinta tipoloxía e natureza. 

- Promover a realización de actividades que  obriguen ao manexo de diferentes ferramentas TIC, á busca e ao procesamento de información a través de internet e doutras fontes documentais, á utilización do dicionario, á creación 
literaria, á resolución de problemas, á investigación, á exposición oral, ao desenvolvemento de proxectos, etc. 
 
- Propiciar o traballo individual en certas actividades que serven para asentar coñecementos moi concretos (ortografía, gramática etc.) e tamén noutras que favorecen o autocoñecemento e a expresión dos propios sentimentos 
(expresión da propia opinión, creación de textos de intención literaria, etc.), mais promover tamén actividades grupais, que favorezan o intercambio respectuoso de ideas, a elaboración de discursos argumentativos e o espírito crítico 
e cooperativo.  
 
-  Facer lectura, interpretación e valoración de obras literarias. 
 
-  Propiciar dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación e avaliación das súas actividades. 

A metodoloxía será, pois, dinámica e participativa: fomentarase o traballo conxunto de todo o grupo-clase baixo a coordinación e orientación do/da profesor/a. A función do ensinante consistirá, sobre todo, en organizar o traballo do 
alumnado e fomentar a aprendizaxe por descubrimento, recorrendo só o necesario ás exposicións maxistrais e dinamizando o grupo-clase para que en ningún momento caia na pasividade e na recepción maquinal de contidos que se 
asimilan sen a máis mínima reflexión. 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Canto aos materiais, traballarase co libro de texto Lingua Galega e Literatura 3º ESO de Baía Edicións, e este será completado con material moi diverso e en distintos soportes: 

o Fichas e caderno de traballo. 
o Presentacións dixitais preparadas polo/a profesor/a ou polo propio alumnado. 
o Fontes bibliográficas: dicionarios enciclopédicos, coleccións de historia de Galiza, de historia universal, coleccións de arte, atlas xeográficos, libros de divulgación. 
o Vídeos en DVD ou na rede.  
o Páxinas Web e blogues sobre aspectos literarios, históricos ou sobre temas de actualidade. 
o Selección de artigos de prensa ou documentos referidos á actualidade. 
o Obras literarias axeitadas á idade e madurez intelectual do alumnado. 
o Selección de textos literarios (poéticos, narrativos e teatrais) para a súa lectura e análise. 
o Murais temáticos. 

 

9. CRITERIOS SOBRE  CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

O/a profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio de curso. Esta será completada coa avaliación formativa, que se realizará durante todo o curso recollendo constantemente información sobre a marcha do alumnado, e dela 
formarán parte todas as actividades, probas e traballos levados a cabo ao longo de cada período avaliatorio. Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de consecución obtido polo/a alumno/a 
respecto aos obxectivos previstos.  

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do/a alumno/a (criterio este básico e fundamental), o seu comportamento xeral, a actitude de traballo, interese e respecto amosada na clase durante todo o 
curso, a súa asistencia regular ás aulas e, finalmente, as lecturas e traballos realizados.   
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Concretando, para a cualificación terase en conta: 

- O seguimento do/a alumno/a día a día a través do caderno e das actividade cotiás, así como a súa actitude na aula, que suporán o 15% da cualificación global. Nese sentido, hai que sinalar que se valorará negativamente a non 
utilización reiterada do galego oral durante o desenvolvemento das clases por parte do alumnado. 

- As probas (en xeral, dúas por avaliación) realizadas ao longo do trimestre para valorar a evolución do/da alumno/a e o seu grao de logro dos obxectivos, que suporán o 70% da cualificación global.  A cualificación obtida a través das 
probas será a media aritmética da puntuación conseguida nas mesmas. 

- As probas e traballos levados a cabo para comprobar a realización e aproveitamento das lecturas obrigatorias (un libro por avaliación), que suporán o 15% da cualificación global.  

- Asemade, o alumnado que realice actividades voluntarias organizadas ou en colaboración co Departamento de Lingua Galega e Literatura, como, por exemplo, participación en xornadas, concursos orais ou escritos, revistas en papel 
ou dixitais, blogues, recitais de poesía, lecturas voluntarias..., verase recompensado cunha cualificación positiva, que pode supor ata 0,5 puntos adicionais na nota da avaliación. 

En todos as probas e traballos realizados terase en conta a corrección lingüstica, polo que a cualificación global poderá verse rebaixada por erros ortográficos e morfosintácticos. Descontaranse 0,05 puntos  por cada erro ata un 
máximo de 2 puntos.  

A avaliación aprobarase cunha nota mínima de 5.  A cualificación final será a media aritmética da puntuación conseguida nas avaliacións, sempre que en cada unha delas se acade ese mínimo. Os/as alumnos/as que non o alcancen 
teñen a posibilidade de realizar despois da 1ª e da 2ª avaliación a/as proba/s de recuperación correspondente/s. Así mesmo, ao final da 3ª avaliación haberá un exame no que poderán recuperar aquela ou aquelas avaliacións que 
teñan suspensas ou, se fose o caso, toda a materia. Para aqueles/as que realicen a/as probas de recuperación correspondente/s a algunha/s parte/s da materia, será a puntuación obtida na/s  mesma/s a que se terá en conta para a 
cualificación final, sexa esta superior ou inferior á obtida na/s  avaliación/s correspondente/s.  

Para aqueles/as que non obteñan en xuño unha cualificación positiva, haberá un exame extraordinario de toda a materia no mes de setembro. Este exame incluirá o control de lectura dun libro elixido polo/a profesor/a para 
aqueles/as que non superasen o/os control/is correspondente/s a algunha/s das lecturas fixadas como obrigatorias ao longo do curso. A porcentaxe correspondente ao libro de lectura será dun 15% da cualificación global. 
 

O uso de calquera clase de medio fraudulento na realización de actividades e traballos implicará a obriga de repetir os mesmos, e no caso dos exames, a realización da proba de recuperación correspondente. 

 
10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

Os/as alumnos/as coa materia pendente do curso anterior teñen a posibilidade de recuperala realizando actividades de reforzo, e será o/a profesor/a do nivel superior que estea cursando quen lles proporcione o material de traballo 
e quen os cualifique. Entregaranse ao longo do curso dous bloques de exercicios, tendo en conta que o 2º bloque só se lles dará a aqueles/as alumnos/as que entreguen os exercicios do bloque anterior dentro do prazo fixado polo/a 
profesor/a.  

Para obter unha cualificación positiva, será imprescindible entregar os bloques de exercicios dentro dos prazos marcados e acadar en cada un deles un nivel de corrección do 80% como mínimo. 

Aqueles/aquelas que non acaden unha cualificación positiva ou que non opten por esta vía terán un exame extraordinario no mes de maio e outro no mes de setembro. 
 
No que se refire ao alumnado repetidor, será obxecto dun especial seguimento, para garantir, na medida do posible, que supere as súás dificultades na materia e acade os obxectivos mínimos. 
 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR 

O/a profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio de curso que estará deseñada para detectar as dificultades individuais e colectivas relacionadas coa materia de Lingua Galega e Literatura. Ao mesmo tempo, procurará 
descubrir tamén as potencialidades do alumnado, as súas calidades, preferencias e afeccións para aproveitalas e poñelas en relación coa metodoloxía e ao servizo do éxito das actividades que se desenvolvan. A avaliación inicial 
constará de varias partes, que contemplarán a expresión oral, a fluidez e comprensión lectora, a expresión escrita e os aspectos referidos ao coñecemento da lingua  que o/a profesor/a considere convenientes. Con este fin non se 
realizará unha única proba, senón que se desenvolverán unha serie de actividades durante as primeiras clases do mes de setembro. No deseño das mesmas non poderá faltar unha sesión de presentación oral dos integrantes do 
grupo-clase e a lectura en voz alta dalgún texto que posteriormente servirá para traballar a comprensión e expresión escrita e outros aspectos. 

Como xa se indicou anteriormente, esta avaliación inicial deberá servir para detectar cales das catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) son as máis deficitarias para o alumnado e darlles prioridade no 
desenvolvemento do currículo. Tamén servirá para diagnosticar posibles problemas individuais e deseñar as medidas de atención á diversidade que se consideren oportunas e factibles dentro da organización docente do centro. 

 
12. 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. 
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 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. 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura participará no proceso de atención á diversidade coa aplicación dunha serie de medidas, tales como: 

- Fomentar os agrupamentos que permitan aprendizaxes colaborativas. 

-- Deseñar actividades variadas e con diferente grao de dificultade, e flexibilizar o tempo de realización en función dos diversos ritmos de traballo. 

- Planificar actividades de reforzo e recuperación que aseguren aprendizaxes básicas. 

- Programar  actividades de ampliación para aqueles/as que superen os obxectivos programados e poidan afrontar coñecementos de maior complexidade.  

- Aportar material de apoio, xa adaptado para un ensino gradual e secuenciado, a aqueles/as alumnos/as aos que lles concedan a exención nesta materia, a fin de que vaian adquirindo o dominio da lingua e das súas estruturas.  

- Favorecer a implantación de todas as medidas que dentro da organización académica do Centro se poidan levar a cabo para atender o alumnado con necesidades especiais de apoio educativo. Nese sentido, hai que dicir que existe 
neste nivel un agrupamento específico para o alumnado que presenta maiores deficiencias na aprendizaxe respecto do grupo de referencia.  

 
13.TRANSVERSALIDADE 
 
Segundo o estabelecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os elementos transversais que deben traballarse a 
través de todas as materias son os seguintes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprendemento. 

 Educación cívica e constitucional. 
 

Alén disto, tamén son considerados elementos transversais a ter en conta tanto nas programacións docentes como no desenvolvemento das aulas os seguintes valores e conceptos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualdade e respecto 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres 

 Prevención da violencia de xénero 

 Prevención da violencia contra persoas con discapacidade 

 Igualdade de trato e non discriminación 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia 

 Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos nos ámbitos persoal, familiar e social 

 Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, 
a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, o 
respecto ás persoas con discapacidade, o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 
respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención 
do terrorismo e de calquera tipo de violencia 

 Evitación de comportamentos e de contidos sexistas 

 Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación por razón de orientación sexual ou de 
identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 
transxénero e intersexual 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar o espírito 
emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a 
iniciativa e o traballo en equipo, a confianza nun/nunha mesmo/a e o sentido crítico 
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Educación viaria  Promoción de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico con fin 
de divulgar entre o alumnado dos seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías como peóns, 
viaxeiros/as e condutores/as, o respecto polas normas e os sinais para así favorecer a tolerancia, a 
prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía de modo que se tenda á evitación dos accidentes de 
tráfico e das súas secuelas 

 

A materia de Lingua Galega e Literatura é unha disciplina privilexiada para o traballo dos elementos transversais. Prima as actividades de comprensión lectora, a expresión oral e escrita, de comunicación audiovisual, coas tecnoloxías 
da información e da comunicación como ferramentas imprescindibles para o proceso de ensino-aprendizaxe. 

As actividades relacionadas coa sociolingüística e e literatura son favorecedoras do emprendemento e a educación cívica. A igualdade efectiva entre as persoas e a non discriminación por calquera circunstancia social ou persoal ten os 
seus mecanismos de aprendizaxe nas mesmas estratexias da análise sociolingüística. Ademais, o propio deseño do libro de texto que utilizaremos ( Baía Edicións) explicita actividades en relación cos criterios de avaliación e os 
indicadores de logro referidos a estes aspectos. 

O coñecemento e a análise da situación sociolingüística promoven a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a 
xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos.  

A organización e o desenvolvemento curricular da materia de Lingua galega e Literatura procura a participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo 
en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico; actividades como recitais, representacións teatrais, debates, concursos de contacontos, xornadas sobre aspectos culturais, clubs de lectura, revistas e publicacións, etc. 

Estas mesma actividades favorecen o desenvolvemento da convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía, que servirán para solucionar con éxito situacións de conflito no ámbito escolar, familiar e social 
en xeral, ao tempo que contribúen a exercitar destrezas e adquirir valores que tenden a previr e evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

14. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
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15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA.  
 
A avaliación da Programación Didáctica é un dos aspectos fundamentais do traballo docente, xa que permite determinar con exactitude os puntos fracos e as fortalezas do traballo realizado ao longo de todo un curso académico. 

Cómpre, polo tanto, realizar un seguimento da propia Programación Didáctica. Esta debe ser un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferramenta útil no proceso de ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en 
función de diversas circunstancias, especialmente das características e necesidades educativas do alumnado. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de mellora en diferentes momentos do curso. 

Ao principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos da presente Programación Didáctica que se consideren oportunos, co obxecto de axustarse á realidade do alumnado coa que será 
traballada. 

Nas reunións de Departamento realizarase un seguimento do desenvolvemento da mesma. Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxectivos, como o desenvolvemento das actividades. 

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas cualificacións, é o momento de facer unha valoración do desenvolvemento da programación e planificar as accións educativas que se 
consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira especial os aspectos en que o alumnado presente maiores dificultades. 

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será a final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en primeiro lugar, o grao de cumprimento da propia Programación. Para iso debemos 
considerar unha serie de indicadores de logro que teñan en conta como mínimo os seguintes elementos: obxectivos, contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos obxectivos xerais da etapa, contribución ao 
desenvolvemento das competencias clave, procedementos e instrumentos de avaliación,  factores que favoreceron o cumprimento da programación / causas de non cumprimento, reflexión sobre as posíbeis situacións imprevistas 
acontecidas ao longo do curso …. Para que a avaliación sexa máis completa, terase en conta tamén o grao de satisfacción do profesorado coa mesma. Deste proceso extraeranse as propostas de modificación e mellora para a 
Programación Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior satisfacción ao tempo que se atenderán especialmente aqueloutros en que o alumnado presente maiores carencias ou 
dificultades. 

A continuación preséntase un Modelo de avaliación da Programación Didáctica. 
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Docente: Curso e grupo: 

 

 Puntos fortes da programación Puntos fracos da programación Aspectos a manter no próximo curso Aspectos a mellorar no próximo curso 

Cumprimento dos obxectivos xerais da programación     

Desenvolvemento das unidades didácticas     

Desenvolvemento das actividades programadas     

Funcionamento das metodoloxías aplicadas     

Utilización de recursos e materiais didácticos     

Consecución dos estándares de aprendizaxe     

Funcionamento dos procedementos de avaliación     

Pertinencia dos instrumentos de avaliación     

Eficacia das medidas de recuperación     

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave     

Contribución ao desenvolvemento dos obxectivos xerais de etapa     

Dinámica do grupo     

Participación en actividades extraescolares e complementarias     

Medidas de atención á diversidade     

Favorecemento da multidisciplinariedade     

Favorecemento do tratamento integrado de linguas     

Factores que favoreceron o cumprimento da programación     

Causas de non cumprimento da programación     

 
 

16. ANEXO CURSO 2020-2021. COVID 19 
Seguindo as instrucións do 30 de xullo de 2020, ditadas pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020-2021, engádense a 

continuación unha serie de epígrafes e consideracións que procuran facer fronte á peculiar situación que estamos vivindo a consecuencia da COVID 19.  

Tendo en conta a excepcionalidade da situación e a incerteza sobre o futuro que nos agarda ao longo do presente curso académico, procuramos contemplar os posibles escenarios, deixando patente, iso si, que resulta imposible predicir con exactitude a 

situación e en consecuencia, establecer as adaptacións no marco da organización do currículo, da metodoloxía didáctica e da autonomía organizativa e pedagóxica do centro e do profesorado implicado. É por isto que nos acollemos ao carácter flexible 

desta Programación Didáctica e contemplamos a posibilidade de modificala ao longo do curso, seguindo sempre as instrucións que oportunamente faciliten as autoridades competentes. 

 

1.- POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓON SANITARIA 

Como sinalamos en apartado anterior, debido á situación excepcional derivada da pandemia da COVID 19, debe considerarse a posibilidade de que o ensino poida ser presencial, semipresencial ou non presencial. Por este motivo, vaise potenciar na 

aula o emprego de recursos dixitais tanto para a exposición de contidos teóricos como para a realización de actividades diversas. Para o que, desde principio de curso, familiarizarase o alumnado no uso das plataformas e aplicacións dixitais sinaladas, as 

mesmas que as empregadas no curso anterior. Ademais, realizarase o mesmo recordatorio ou iniciación en ferramentas como Google Classroom, Drive ou correo electrónico; coa edición de textos en formato dixital e co funcionamento básico dalgunha 

plataforma de videoconferencia.  

Preténdese con estas medidas que o paso do ensino presencial ao non presencial sexa o menos violento posible para o alumnado tendo en conta o cambio nos recursos e instrumentos de traballo.  

 

1.1.- ENSINO PRESENCIAL 

Seguirase a Programación Didáctica tal e como foi descrita ao inicio deste documento. 

 

1.2.- ENSINO SEMIPRESENCIAL 

O profesorado porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle permita seguir traballado os contidos do período ou períodos que requiran a semipresencialidade.  

Para que todo funcione de forma correcta, nas primeiras semanas de curso, matricularase os estudantes de cada aula nunha das plataformas virtuais arriba sinaladas. Cada docente asegurarase de que, todos e cada un dos estudantes, saben empregar as 

plataformas e posúen os medios imprescindibles para facelo (ordenador e conexión a internet). 

A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a semipresencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 

No caso de que algún alumno estea en corentena, poderá seguir as aulas de forma telemática se a aula dispón dos medios precisos e se alumno ten a conexión adecuada. Ademais, sempre que a saúde do estudante o permita, realizará as actividades 
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propostas empregando recursos dixitais e entregáraas no prazo e forma establecidos (semellantes aos dos seus compañeiros). Se nese tempo tivese que realizar algunha proba, a realización desta aprazarase ata que se reincorpore á aula presencial. 

Se a aula non dispón da infraestrutura adecuada ou se o estudante non pode traballar de forma telemática, enviaránselle por correo ou a través dalgún familiar, material e actividades individualizadas para que poida seguir traballando mentres dure a 

corentena. Realizará estás tarefas no prazo e formato establecidos, adaptados á súa situación concreta. Dependendo dos recursos e da situación, estableceranse os medios adecuados para manter e contacto e continuar o proceso de ensino-aprendizaxe.  

En caso de que todo un grupo entre en corentena, impartirase clase telemática se a aula dispón dos medios precisos. As alumnas e alumnos realizarán as actividades previstas usando recursos dixitais  e entregaranas en prazo e forma establecidos. As 

probas aprazaranse ata que o grupo se reincorpore ás aulas presenciais. Se non se poden levar a cabo aulas telemáticas, os estudantes  realizarán as tarefas propostas polo profesor, que entregarán no prazo e formato establecido.  

Se a actividade lectiva é semipresencial, tentarase que todos os discentes asistan ás clases telemáticas e realicen as tarefas propostas, compaxinando o ensino telemático co presencial.  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Estes serán os principais instrumentos de avaliación: 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e nas distintas tarefas propostas 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Manteranse os criterios e estándares expostos na presente Programación Didáctica para a superación da materia. 

As alumnas e alumnos que non alcanzasen o aprobado, poderán superar a parte da materia avaliada sempre que entregasen en prazo e forma e cun mínimo de corrección, as actividades sinaladas pola profesora ou profesor durante o período ou períodos 

que permanecese afastado das aulas. Ademais, a docente ou o docente contemplarán a posibilidade de propoñerlles unha proba escrita presencial sobre a materia traballada se a situación o permite. 

 

1.3.- ENSINO NON PRESENCIAL 

No caso de novo confinamento e obriga de ensino non presencial continuado a profesora porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle permitan seguir traballado os contidos do período ou períodos que 

impidan a asistencia ás aulas.  

A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a non presencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 

Se non existise a posibilidade de reincorporarse á actividade lectiva presencial, agardarase a que a dirección do IES habilite un horario para cada materia. Impartiranse aulas telemáticas e establecerase a forma de contacto máis adecuada para cada 

alumno, tendo en conta os medios dos que dispón e contando coa colaboración da titora ou titor do grupo e o equipo de orientación do centro. O alumnado realizará as tarefas propostas e as probas precisas por esta vía.  

No caso de que un alumno non poida realizar algunha das probas do primeiro ou segundo trimestre, a súa nota calcularase provisionalmente tendo en conta as probas realizadas e o traballo efectuado. En canto o alumno se reincorpore á actividade lectiva, 

realizará aquelas probas que quedaran pendentes.  

Se esta circunstancia se dese no terceiro trimestre, a nota calcularase a partir das probas e actividades realizadas. A nota final da materia será o resultado de realizar a media entre os tres trimestres, aínda que esta poida alterarse en función de diferentes 

circunstancias (actitude, hábito de traballo…). A nota final calcularase tendo en conta a ponderación de cada trimestre. 

De maneira extraordinaria, no período ou períodos de confinamento, o docente facilitará materiais coas actividades consideradas convenientes para a recuperación da materia. Estas actividades deberán ser entregadas en prazo (indicado na Aula Virtual) e 

co mínimo de corrección esixíbel para ser avaliadas positivamente coa conseguinte consecución do aprobado (5) na materia. 

Esta metodoloxía non exclúe a realización do exame que o alumnado coa materia de Lingua e Literatura Galega pendente terá dereito a facer, sempre e cando a situación o permita, a comezos de xuño, tal que como se indica e publicita nas instrucións do 

IES Fermín Bouza Brey, no horario que faga público a xefatura de estudos, e superala polos outros mecanismos establecidos pola lei (realización da proba específica da materia pendente de xuño). No caso de non acadar o aprobado (5 ou máis de 5) nesta 

convocatoria, contará coa proba da convocatoria extraordinaria de setembro. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

Estes serán os principais instrumentos de avaliación 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e das distintas actividades propostas  

Se a situación de ensino non presencial rematase, procurarase a realización de, cando menos, unha proba escrita presencial coa que se poida deixar testemuño da progresión do estudante durante o período de confinamento. Se a situación non o 

permitise, a proba sería telemática e con permiso de imaxe.  Estas probas, tanto a presencial como a telemática, considerararanse instrumentos de avaliación. 

A proba será sempre sobre a materia traballada durante o período ou períodos nos que non fose posible asistir ás aulas con normalidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

A cualificación final obterase a partir da media aritmética das probas, no caso de que as houbese, realizadas presencialmente. A esta media poderáselle sumar ata 1,5 puntos polo traballo realizado a distancia. Para a valoración dese traballo terase en 

conta o número de tarefas entregadas no prazo fixado e o seu nivel de corrección. 

O alumnado que, segundo o procedemento indicado no parágrafo anterior, obtivese unha cualificación inferior a 5 puntos terá a posibilidade de realizar unha proba presencial, se a situación sanitaria o permite, para recuperar aquela ou aquelas avaliacións 
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suspensas, ou, de non ser isto posible, unha proba ou traballo a distancia que no seu momento se determinará. 

O resultado desta proba substituirá o da avaliación ou avaliacións suspensas se é superior ao obtido nesta/nestas e recalcularase a cualificación final seguindo o procedemento sinalado.  

Se aplicando ese criterio a materia continuase suspensa, a cualificación final será inferior a 5 puntos e obterase a partir da media aritmética da avaliación ou avaliacións nas que existan probas feitas, tendo en conta a puntuación máis alta entre a que tivo 

na avaliación correspondente e a que obtivo na recuperación. 

 

2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

E caso de semipresencialidade ou de ensino non presencial, durante o tempo que os estudantes non poidan asistir ás aulas empregaranse as seguintes ferramentas e recursos: 

 Aula virtual do centro onde se colgarán semanalmente as tarefas propostas e os materiais de consulta.  

A profesora ou profesor responsable do curso, accederá á plataforma periodicamente, procurando dar resposta ás necesidades de todos e cada un dos estudantes. Revisando o seu progreso e resolvendo as dúbidas que vaian xurdindo. 

 Correo electrónico para dúbidas e entrega de traballos 

 Webex ou plataforma similar que permita realizar videoconferencias 

 Materiais impresos: libro de texto, libros de lectura… 

 Materiais e elaboración propia compartidos telematicamente así como enlaces e vídeos a páxinas de referencia 

 Ademais, se o docente o considera oportuno, poderá empregar outros medios como chat, correo electrónicos, whassap, chamadas telefónicas… Tanto cos estudantes como cos seus familares. 

 Para a comunicación coas familias empregarase, preferentemente, Abalar Móbil 

Darase oportuna publicidade ás medidas pertinentes a través da web do centro. 

 

En principio, non existe alumnado cunha falta absoluta de conectividade. 

Procurarase propoñer actividades que requiran un mínimo de uso dos datos, por exemplo, 

enviando fichas que teñan pouco tamaño (en datos). Así mesmo, procúrase aproveitar, na 

medida do posible, materiais como o libro de texto do alumnado. Ademais, para o traballo 

de ampliación propóñense lecturas voluntarias de libros en pdf gratuítos na rede. 

 

3.- PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

A continuación figuran os estándares imprescindibles que van formar parte do plan de reforzo que se implementará, cando menos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021, tal e como se establecen nas instrucións do 30 de xullo de 2020, da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.  

Estes estándares de aprendizaxe constitúen as aprendizaxes imprescindibles que no curso 2019-2020 non puideron ser abordados ou que non se trataron coa exhaustividade precisa debido á situación sanitaria na que se desenvolveu o terceiro trimestre 

do curso pasado. A este respecto, cómpre non esquecer que a materia de Lingua e Literatura Galega ten un carácter progresivo ao longo do proceso educativo, o que implica que os contidos e procedementos vanse reforzando ao longo de toda a etapa 

educativa. 

Ademais, para o desenvolvemento deste Plan, teranse en conta os informes individualizados e os resultados da avaliación inicial realizada os días 30 de setembro e 1 de outubro do presente curso, pois ambos poden revelar carencias e necesidades 

individuais cuxa atención redundará nun proceso de ensino-aprendizaxe máis personalizado. 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

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. 

. 

CCL 

CAA 

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. 

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se 
expresan nos textos xornalísticos. 

CCL 

CSC 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2019-2020  

 

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 

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a 

lectura de calquera tipo de texto, para detectar prexuízos e 

discriminacións. 

 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou globais dun texto. 

 

CCL 

CSC 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 

expositivos do ámbito educativo: informes e proxectos 

sobre tarefas educativas 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. 

 

CCL 

CD 

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. 

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver 

dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma (cuestións 

tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

 

CCL 

CAA 

CD 

CSC 

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 

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 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de 

palabras. 

 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de 
palabras.. 

CCL 

CCA 

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

 

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

 

CCL 

CAA 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. CCL 

B3.10. 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 

B3.11. 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 
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. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia 

atendendo á presenza da lingua galega. 

 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións 

lingüísticas e depura estes elementos no seu propio 

discurso. 

CCL 

CSC 

CD 

B4.4. Recoñecer os principais 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 seu inicios ata 1916. 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da 

lingua galega. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da 

lingua galega nos seus inicios. 
. 

CCL 
 
CSC  
 
CD 

B5.1. Identificar e  comprender a literatura galega desde as 

súas orixes na Idade Media ata 1916. 

 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente a literatura galega da 

Idade Media. 

 

CCL 

B5.2. Comentar textos representativos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916. 

. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura 

galega da Idade Media, e sinala os seus trazos característicos 

definitorios. 

CCL 

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria 

partindo das características dos traballados na aula. 

 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo 
das características dos traballados na aula. 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 
Dpto. de Lingua Galega  e Literatura do IES “Fermín Bouza Brey” 
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INTRODUCIÓN 

As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e 
transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, 
creación, experimentación e descuberta. A través delas achegámonos ao xeito de vida 
e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 

A formación lingüística é un instrumento que ten como obxecto falar, ler e escribir 
sobre emocións, afectos e experiencias, sobre o mundo, é un medio para as relacións 
interpersoais e o recoñecemento da alteridade, é motor do noso pensamento e das 
nosas reflexións e porta de acceso ao coñecemento. Ten que ser unha ferramenta para 
a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito 
educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en contextos formais e 
educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e 
achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 

O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorpora unha referencia 
expresa ao plurilingüismo, na medida en que a competencia en cada lingua interactúa 
e se enriquece co coñecemento das outras linguas, e contribúe a desenvolver 
destrezas e capacidades que son a base da competencia en comunicación lingüística. 
Isto, e a alusión igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a diferentes 
xeitos de expresarse e actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do 
plurilingüismo e da interculturalidade. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de 
todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os enfoques plurais, transversais e 
integradores. A súa finalidade é promover o uso integral do repertorio lingüístico, 
discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao 
longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. 
Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de 
relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o 
reforzamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais 
persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos 
dereitos fundamentais. 

Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de 
partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de 
minorización da lingua galega. Cómpre favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de 
xeito que se impulse a súa normalización. O alumnado galego debe rematar a súa 
escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e 
castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo 
repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao 
crecente de formalidade e complexidade. 
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OS currículos das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Lieteratura 
presentan contidos similares e unha distribución igualmente similar en cada un dos 
cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 
Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un 
tratamento e un traballo específicos, pero hai determinados aspectos do currículo que, 
pola afinidade que presentan, precisan seren abordados de maneira parella, e utilizar a 
mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso 
de aprendizaxe do alumnado, tal como contempla o artigo 8 do Decreto 79/2010, do 
20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

A área de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de 
Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato, estruturada en cinco bloques: 

O 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 da aula en contextos formais e informais. 

O bloque 2, “Comunicación escrita. Ler e escribir” ocúpase da comprensión e a 
produción escrita. 

O 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 utilizar os coñecementos 
lingüísticos como fin en si mesmo. 

O bloque 4, “Lingua e sociedade” pretende que o alumnado comprenda os procesos 
sociolingüísticos, identifique os prexuízos para a súa superación. Así mesmo, persegue 
que recoñeza e empregue termos sociolingüísticos de xeito preciso. 

O 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 as súas autoras máis 
salientables, e recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de 
Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos abordarase desde unha óptica competencial, 
valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, que aparecen 
especificadas, a partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación, pola súa parte, será coherente coa diversidade de contidos traballados. 
Do mesmo xeito, será unha avaliación competencial, que terá en conta a relación que 
se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe, detallados en cada 
bloque, e as competencias clave. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
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A programación didáctica é elaborada para aplicar no IES Fermín Bouza Brey, un centro 
público situado na localidade de Vilagarcía de Arousa. Como instituto de ensinanza 
secundaria que é, impártense nel os dous ciclos da ESO, mais os dous cursos de 
bacharelato, divididos nas conseguintes modalidades de Ciencias Sociais e 
Humanidades e Ciencias e Tecnoloxía. Ademais, ten varios ciclos formativos (C. M. 
Electromecánica de vehículos, C.M. Instalacións eléctricas e automáticas, C.M. 
Mantemento electromecánico, C.S. Automatización e robótica, C.S. Mecatrónica) e 
primeiro e segundo curso de Formación Profesional Básica. Trátase, polo tanto, dun 
centro complexo organizativamente, pero tamén enriquecedor grazas á diversidade de 
alumnado que presenta. 
O Instituto recibe fundamentalmente alumnos/as procedentes da propia localidade de 
Vilagarcía de Arousa ou do ámbito rural que circunda a vila, e pertencentes, na súa 
maioría, a familias de clase media-baixa, con numerosos problemas de desemprego, 
polo que resulta prioritario facerlles chegar a moitos deles/delas os recursos 
fundamentais, como libros de texto e de lectura, que lles permitan cumprir os 
obxectivos para o presente curso. 
Por outra parte, trátase dun alumnado maioritariamente castelanfalante, sobre todo 
no que se refire ao procedente do núcleo urbano; por iso se fai necesario deseñar 
estratexias destinadas a erradicar os prexuízos cara ao galego e a potenciar o uso desta 
lingua. 
 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
As competencias veñen definidas pola Unión Europea (Recomendación do Parlamento 
europeo e do Consello de 18 de decembro de 2006 sobre as competencias clave para a 
aprendizaxe permanente, 2006/962/CE) como “unha combinación de coñecementos, 
capacidades e actitudes adecuadas ao contexto. As competencias clave son aquelas 
que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoais, así 
como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. A Organización para a 
Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) determinou a través do informe 
Definición e selección de competencias (1999, 2003) que unha competencia é “a 
capacidade de responder demandas complexas e levar a cabo tarefas diversas de 
forma adecuada” dado que “supón unha combinación de habilidades prácticas, 
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes 
sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción 
eficaz”. 
 
A introdución do concepto de “competencias clave para a aprendizaxe permanente” 
implica unha total renovación do proceso de ensino-aprendizaxe, posto que o foco da 
educación se traslada desde a adquisición de contidos propia dun sistema de ensino 
tradicional até o “saber facer” promulgado polas competencias. O coñecemento como 
ben abstracto deixa de ter sentido se non conta cunha adecuada transferencia á 
práctica.  
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Decreto 86/2015) 
recoñece as seguintes competencias: 
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1. Comunicación lingüística (CCL). 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
3. Competencia dixital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
A aprendizaxe baseada en competencias debe caracterizarse pola súa 
transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral. Todas as materias deben 
traballar todas as competencias e ter como fin último a consecución de todas elas no 
seu máis alto grao, proceso que se desenvolverá ao longo de toda a vida. 
 
A necesidade de traballar as competencias de forma transversal, dinámica e integral 
motiva que o traballo docente se desenvolva a través de situacións de aprendizaxe e 
de actividades de aprendizaxe integradas. Estes dous elementos resultan de particular 
utilidade nas materias do ámbito lingüístico e, nomeadamente, no caso da materia de 
Lingua Galega e Literatura.  
 
3.1. As competencias clave e a materia de Lingua Galega e Literatura 
 
A materia de Lingua Galega e Literatura favorece a posta en práctica das competencias 
básicas e, polo tanto, contribúe poderosamente ao seu desenvolvemento no 
alumnado non só no que á competencia en comunicación lingüística se refire senón 
tamén canto ás seis restantes. 
A seguir, presentamos unha breve xustificación de como pode a nosa materia 
contribuír ao proceso de desenvolvemento competencial. 
 
▪ Comunicación lingüística 

Como xa sinalamos, resulta evidente que esta é a competencia á que máis e 
mellor pode contribuír a nosa materia. Polo tanto, non cómpre incidirmos nos 
aspectos que poden ser postos en práctica a través de Lingua Galega e 
Literatura, mais si debemos sinalar que a plena competencia en comunicación 
lingüística precisa tamén de destrezas que permitan que certos saberes das 
áreas de lingua actúen como vasos comunicantes que faciliten o proceso de 
aprendizaxe do alumnado e que proporcionen, á fin, un mellor aproveitamento 
de determinados conceptos e estruturas. 
 
Alén disto, hai que recalcar a relevancia do desenvolvemento da comprensión 
lectora. A lectura aparece integrada como habilidade básica desta 
competencia, mais tamén se lle recoñece o valor instrumental imprescindíbel 
para a consecución das restantes competencias e, en xeral, de calquera das 
actividades que garden relación non só coa educación, senón co 
desenvolvemento vital persoal. 
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 Coñecementos sobre o compoñente lingüístico (léxico, gramática, 
semántica, fonoloxía, ortografía e ortoépica), sobre o compoñente 
pragmático-discursivo e sobre o compoñente sociocultural. 

 Desenvolvemento das estratexias de mellora da lectura e de 
comprensión lectura. 

 Promoción de elementos que faciliten a alfabetización múltiple. 

 Adquisición de valores como o respecto á normas de convivencia, o 
exercicio activo da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o 
respecto aos dereitos humanos e ao pluralismo e a concepción do 
diálogo como ferramenta primordial para a convivencia, a resolución de 
conflitos e o desenvolvemento das capacidades afectivas en todos os 
ámbitos. 

 Curiosidade, interese e creatividade cara á aprendizaxe e o 
recoñecemento das destrezas inherentes como a lectura, a conversa, a 
escritura etc. como fontes de pracer relacionadas co desfrute persoal. 

 
▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Tradicionalmente esta foi unha das competencias cuxo desenvolvemento 
resultou desbotado desde as materias da área lingüística, dado que se lles 
presupuña a estas unha menor capacidade de actuación; porén, o 
desenvolvemento do razoamento e do pensamento lóxico e a súa aplicación a 
tarefas claramente integradas nos nosos plans curriculares –como, por 
exemplo, a análise sintáctica– requiren claramente do desenvolvemento destas 
destrezas. 
 

 Coñecementos sobre os números, a mellora das comprensión dos 
termos nos conceptos matemáticos, as representacións matemáticas 
como as gráficas. 

 Habilidades como a emisión de xuízos fundados, o seguimento de 
cadeas argumentais, a análise de gráficos e doutras representacións 
matemáticas, o uso de datos e de procedementos científicos para a 
consecución dun obxectivo que inclúa a chegada a conclusións e a toma 
de decisións seguindo un razoamento dedutivo. 

 O rigor, o respecto aos datos, a veracidade, a valoración do 
coñecemento científico, etc. 

 
 

▪ Competencia dixital 
A competencia dixital é un dos eixes do desenvolvemento competencial 
necesario para desenvolverse como cidadán e cidadá activo e integrado na 
sociedade actual. Desde a materia de Lingua Galega e Literatura, da mesma 
maneira que desde as outras áreas lingüísticas, un dos puntos fortes do 
desenvolvemento desta competencia pasa por ofrecer ao alumnado destrezas 
de busca, de síntese e de análise de información, para alén do manexo 
competente de diferentes ferramentas e recursos informáticos. 
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 Adquisición de coñecementos sobre linguaxes e códigos específicos así 
como os seus procesos de decodificación e de transferencia; acceso a 
fontes de información e estabelecemento de parámetros adecuados de 
busca, selección e procesamento da información. 

 Interese por participar en traballos colaborativos, motivación e 
curiosidade pola aprendizaxe e tamén mellora do uso das tecnoloxías. 

 
▪ Aprender a aprender 

Aprender a aprender é unha das competencias con máis alto grao de 
transversalidade cuxa progresión nas destrezas que require garante a 
consecución dun obxectivo de alto nivel: o recoñecemento do alumno ou da 
alumna como aprendiz e a análise dos seus puntos fortes e das fraquezas que 
presenta no seu modo de abordar a nosa materia e as materias restantes. 
A adquisición de destrezas suficientes nesta competencia asegura a 
consecución duns mecanismos de aprendizaxe eficaces e aplicábeis a todos os 
ámbitos vitais. 
 

 Coñecementos sobre estratexias de resumo, análise e síntese que 
permiten o deseño de estratexias de aprendizaxe que permiten unha 
abordaxe eficaz de diferentes campos e saberes. 

 Desenvolvemento de estratexias de planificación, supervisión e 
avaliación das tarefas levadas a cabo. 

 Potenciación da motivación e da confianza. 

 
▪ Competencias sociais e cívicas 

Trátase dunha das competencias máis intrinsecamente relacionadas co 
currículum de Lingua Galega e Literatura, xa que a integración neste dos 
bloques de Lingua e sociedade e de Coñecemento literario fan que a 
explicación dun e doutro ámbito beban directamente das fontes da 
interpretación e de análise da sociedade en que se insiren. 
Alén dos coñecementos directamente vinculados coa historia de Galiza, o 
tratamento desta competencia desde a nosa materia tamén debe ter con conta 
o desenvolvemento de actitudes cívicas claramente apreciábeis no decorrer 
diario das aulas e no desenvolvemento de actividades como, por exemplo, os 
debates. 
 

 Adquisición de coñecementos relativos á vida segundo os parámetros 
dunha determinada sociedade; percepción das identidades culturais e 
nacionais como un proceso sociocultural dinámico e cambiante; 
coñecemento dos acontecementos contemporáneos e dos principais 
acontecementos históricos a nivel tanto local como mundial; 
comprensión dos fenómenos migratorios. 

 Desenvolvemento das destrezas necesarias para comunicarse de forma 
eficaz en calquera ámbito social ou persoal; a capacidade de 
negociación; a realización de intervencións en público adecuadas; a 
reflexión crítica e creativa. 

 Potenciación de actitudes como a autoconfianza, a integridade, o 
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interese pola comunicación intercultural, a tolerancia, a disposición a 
superar preconceptos, o sentido da responsabilidade e a reflexión 
acerca das mensaxes transmitidas polos medios de comunicación. 

 
▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Na sociedade actual resulta imprescindíbel formar persoas que dispoñan das 
ferramentas necesarias para se integraren nela como axentes activos e 
participativos, con capacidade para tomaren as súas propias decisións. 
 
Ademais do factor directamente relacionado co desenvolvemento económico e 
empresarial, o tratamento desta competencia na nosa materia favorece o 
desenvolvemento da conciencia da avaliación de riscos e da toma de decisións 
e a capacidade de se comunicar de forma eficaz en calquera ámbito. 
 

 Adquisición e mellora de destrezas como a capacidade de análise e de 
planificación, a organización e a toma de decisións, a capacidade de 
adaptación ao cambio e a resolución de problemas, a adquisición de 
destrezas de comunicación e negociación efectivas, a habilidade para 
traballar individualmente ou dentro dun equipo, o desenvolvemento do 
pensamento crítico. 

 Valores como a potenciación da creatividade e das solucións 
imaxinativas, a autoestima, a autonomía e o esforzo, a motivación á 
hora de cumprir uns obxectivos sexan estes persoais, académicos ou 
laborais. 

 
 

 
Conciencia e expresións culturais 

Finalmente, a competencia en conciencia e expresións culturais, ao igual que 
acontece coa competencias sociais e cívicas, mantén unha relación máis 
estreita da nosa materia co currículum. O achegamento ao feito literario, o 
estudo de épocas e períodos artísticos tanto propios como vinculante coa 
historia europea constitúen unha parte importante da nosa materia. 
 
Alén do coñecemento sobre os xéneros literarios, os seus códigos estéticos e o 
seu desenvolvemento histórico, esta competencia tamén se practica mediante 
a creación de textos de intención literaria. 
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 Adquisición de coñecementos de historia da cultura desde diferentes 
disciplinas artísticas incluída a literatura, o coñecemento de autores/as, obras e 
estilos representativos incluíndo o coñecemento de autores/as actuais, a 
identificación das relacións entre as manifestacións artísticas e as sociedades 
en que se insiren, os coñecementos sobre a evolución das ideas estéticas e dos 
gustos e convencións. 

 Potenciación da imaxinación e desenvolvemento do pensamento creativo, 
traballo en equipo, iniciativa. 

 Actitudes como a valoración da liberdade de expresión, o dereito á diversidade 
cultural, o respecto polas diferentes manifestacións culturais e artísticas e o 
interese por participar da vida cultural da comunidade. 
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4. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS DA ETAPA 
 

Os obxectivos didácticos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe 
alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das 11arências111111 de 
ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 

A educación secundaria 11arências1111 contribuirá a desenvolver nos alumnos e 
nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a 11arências11, 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 11arênc dunha sociedade plural, e prepararse para o 
11arências da 11arências democrática. 

 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e em 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como 11arên 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 11arências111111 
que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de 11arências contra a 11arênc. 

 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas em todos os 11arênci da personalidade e 

nas súas relacións 11arê demais persoas, así como rexeitar a 11arências, 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 em sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo 
das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 
f) Concibir o coñecemento científico como em saber integrado, que se estrutura em 

11arência, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas em 
diversos campos do coñecemento e da 11arências1111. 

 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza em 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 em corrección, oralmente e por escrito, na 11arênc galega e 

na 11arênc castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 

 
i) Comprender e expresarse nunha ou 11arê 11arênci estranxeiras de maneira 
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apropiada. 
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o 12arências12 artístico e cultural. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 
outras culturas do mundo. 

 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do em 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 em toda a súa 
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 12ar saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o 12arên ambiente, 12arências121212 á súa 
conservación e á súa mellora. 

 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos 12arênc de expresión e representación. 
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do 12arências12 12arências1212, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e 
respectar a diversidade 12arências1212 e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de em e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 
o) Coñecer e valorar a 12arências1212 do uso da 12arênc galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como 12arên de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 12arências1212, 
que permite a comunicación em outras 12arênci, em especial 12arê pertencentes á 
comunidade lusófona. 

 
 

4.1. Contribución da materia de Lingua Galega e Literatura á consecución dos 
obxectivos xerais  
 
As materias do ámbito lingüístico están excepcionalmente dotadas para contribuír á 
consecución dos obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria posto que, alén dos 
contidos curriculares que lles corresponden de forma directa, a integración doutro tipo 
de contidos mediante textos, debates, actividades de creación literaria, etc. resulta 
especialmente doada e facilita a creación de situacións de aprendizaxe que, á súa vez, 
posibiliten enfoques metodolóxicos diversos. 
 
A estreita vinculación que se estabelece a través de bloques como o de Lingua e 
sociedade ou Coñecemento literario con contidos relacionados coa situación 
sociolingüística e coa historia de Galiza contribúen a facilitar a consecución de 
obxectivos específicos da nosa comunidade e facilitan a transferencia de 
coñecementos entre  diferentes materias. 
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5. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO:  OBXECTIVOS, BLOQUES DE CONTIDOS, 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES E COMPETENCIAS CLAVE. 
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OBXECTIVOS BLOQUES DE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES E GRAO MÍNIMO  

DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 

d 
e 
h 

B1.1. Comprensión e interpretación detextos propios dos medios de 
comunicaciónaudiovisual, con especial atención aos xéneros 
decarácterargumentativo. 

 Escoita e visionamento comprensivo de textos orais do ámbito 
audiovisual. 

 Análise guiada de textos orais. 

B1.1. Identificar a intención 
comunicativaimplícitaeexplícita,otema,aideaprincipaleassecundarias, a tese e os 
argumentos detextos propios dos medios de comunicaciónaudiovisual. 

 Visionar comprensivamente textos orais do ámbito audiovisual e dar mostras 
explícitas da súa lóxica interpretación. 

 Determinar o tema dos textos de xeito preciso. 
 Comentaro contido dos textos, de xeito guiado. 
 Analizar, baixo guía, a estrutura dos textos e recoñecer a idea principal e as 

ideas secundarias. 
 Analizar criticamente os textos desde o punto de vista formal, en relación co 

seu contido, de xeito guiado. 
 Ofrecer a súa opinión sobre o contido dos textos de xeito claro e 

empregando o propio criterio. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global detextos orais dos medios de 
comunicación audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os argumentosde 
noticias debates ou declaracións, determinao tema e recoñece a intención 
comunicativado/da falante. 

 Visiona comprensivamente textos orais do ámbito audiovisual e dá 
mostras explícitas da súa lóxica interpretación. 

 Determina o tema dos textos de xeito preciso. 
 Comenta o contido dos textos, de xeito guiado. 

CCL 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que 
seestruturanasmensaxesorais,otema,asícomoa idea principal e assecundarias. 

 Analiza, baixo guía, a estrutura dos textos e recoñece a idea principal e 
as ideas secundarias. 

CCL 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto aforma como o contido de noticias e 
debatesprocedentes dos medios de comunicación e recoñecea validez 
dosargumentos. 

 Analizar criticamente os textos desde o punto de vista formal, en 
relación co seu contido, de xeito guiado. 

 Ofrece a súa opinión sobre o contido dos textos de xeito claro e 
empregando o propio criterio. 

CCL 
CAA 

d 
e 
h 

B1.2. Comprensión e análise de texto spublicitarios dos medios de 
comunicaciónaudiovisual. 

 Análise guiada de textos publicitarios. 

B1.2. Comprender e analizar textos expositivosepublicitarios, diferenciar neles 
información, opiniónepersuasión. 

 Distinguir os elementos persuasivos en textos publicitarios. 
 Analizar as técnicas retóricas e os recursos estilísticos empregados nos 

textos, seguindo unhas pautas. 
 Explicar, baixo guía, a función dos elementos non verbais (música e imaxes) 

en textos publicitarios. 

LGB1.2.1. Distingue entre opinión epersuasión en mensaxes publicitarias orais e 
identificaas estratexias deenfatización. 

 Distingue os elementos persuasivos en textos publicitarios. 

CCL 
CAA 

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbaisdos textos orais: no plano fónico (xogos 
fónicos),no plano morfosintáctico (condensación,concisión e economía) e no 
plano léxico-semántico(léxico connotativo, simbólico e atractivo para oreceptor). 

 Analiza as técnicas retóricas e os recursos estilísticos empregados nos 
textos, seguindo unhas pautas. 

CCL 
CSEIEE 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais,en especial a imaxe (mensaxe 
icónica) e o son(diálogo, ruídos e música), en anunciospublicitarios ou outro tipo 
de comunicaciónsorais. 

 Explica, baixo guía, a función dos elementos non verbais (música e 
imaxes) en textos publicitarios. 

CLL 
CCEC 

d 
e 
h 

B1.3. Comprensión e interpretación detextos orais expositivos e 
argumentativos doámbito educativo (presentacións, relatorios eintervencións 
en mesasredondas). 

 Escoita comprensiva de presentacións orais e relatorios. 

B1.3. Comprender e interpretar textosorais expositivos e argumentativos utilizados 
noámbito educativo (presentacións, relatorios eintervencións en mesasredondas). 

 Escoitar comprensivamente presentacións e relatorios e resumir  o seu 
contido. 

 Mostrar a súa comprensión do sentido global dos textos e recoñecer a tese e 
argumentos empregados neles. 

 Identificar diversas fórmulas para manifestarse a favor ou en contra dunha 
opinión. 

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa,a tese e os argumentos dos 
debates, relatoriose mesas redondas do ámbito educativo eelabora un esquema 
ouresumo. 

 Escoita comprensivamente presentacións e relatorios e resume o seu 
contido. 

 Mostra a súa comprensión do sentido global dos textos e recoñece a 
tese e argumentos empregados neles. 

CCL 
CAA 

LGB1.3.2. Recoñece os procedementoslingüísticos para manifestarse a favor ou 
en contradunha opinión oupostura. 

 Identifica diversas fórmulas para manifestarse a favor ou en contra 
dunha opinión. 

CCL 

d 
e 
h 

B1.4. Comprensión, interpretación evaloración de textos orais de 
naturezadiversa. 

 Escoita comprensiva e análise de textos orais de diversa índole. 

B1.4. Comprender, interpretar e valorardiferentes tipos de discursosorais. 
 Escoitar comprensivamente textos orais de diversa índole. 
 Explicar o contido dos textos e identificar a idea principal e as ideas 

secundarias. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa,a idea principal e as secundarias, 
de calqueratexto oral, formal ou informal, producido navariante estándar ou en 
calquera das variedadesdialectais. 

 Escoita comprensivamente textos orais de diversa índole. 
 Explica o contido dos textos e identifica a idea principal e as ideas 

secundarias. 

CCL 

a 
c 
d 
h 

B1.5. Desenvolvemento de habilidadesde escoita activa, cunha actitude de 
interese,de cooperación e derespecto. 

 Avaliación de producións orais propias e alleas. 
 Aprendemos a escoitar. 
 Consellos para escoitar ben. 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación,a coherencia, a cohesión e a 
claridadeexpositiva, así como normas de cortesía nasintervencións orais propias da 
actividade educativa, tantoespontáneas comoplanificadas. 

 Analizar textos propios e alleos, atendendo aos parámetros de adecuación, 
coherencia e cohesión. 

 Avaliar textos propios e alleos atendendo á aplicación das normas de 

LGB1.5.1. Identifica os recursos queproporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión aodiscurso. 

 Analiza textos propios e alleos, atendendo aos parámetros de 
adecuación, coherencia e cohesión. 

CCL 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas querexen a cortesía na comunicación oral 
e respectaas opiniónsalleas. 

CCL 
CSC 
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OBXECTIVOS BLOQUES DE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES E GRAO MÍNIMO  

DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

cortesía. 
 Seguir unhas pautas para escoitar de xeito comprensivo. 
 Avaliar a propia capacidade de escoita mediante o resumo de textos orais. 
 Expresarse oralmente aplicando as normas de cortesía. 
 Avaliar textos propios e alleos atendendo aos aspectos prosódicos. 
 Avaliar textos propios e alleos atendendo á linguaxe corporal e a posta en 

escena. 

 Avalía textos propios e alleos atendendo á aplicación das normas de 
cortesía. 

 Segue unhas pautas para escoitar de xeito comprensivo. 
 Avalía a propia capacidade de escoita mediante o resumo de textos 

orais. 
 Exprésase oralmente aplicando as normas de cortesía. 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dosaspectos prosódicos (entoación, pausas, 
ton, timbre evolume), a linguaxe corporal adecuada (miradae posición do corpo), 
así como o autocontroldas emocións ao falar enpúblico. 

 Avalía textos propios e alleos atendendo aos aspectos prosódicos. 
 Avalía textos propios e alleos atendendo á linguaxe corporal e a posta 

en escena. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

h 
o 

B1.6. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, 
valoracióndesta pronuncia e actitude crítica ante osprexuízos que se poidan 
asociar aela. 

 Análise guiada de textos orais. 
 Reflexión sobre a pronuncia en textos orais. 
 Actividades de expresión oral. 

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia 
eamosar unha actitude crítica ante os prexuízosque se poidan asociar aela. 

 Identificar erros de pronuncia en textos orais dados. 
 Reflexionar sobre a pronuncia galega a partir de textos orais, dando mostras 

de apreciala. 
 Analizar prexuízos asociados á pronuncia do galego. 
 Argumentar de xeito claro e lóxico en contra dos prexuízos asociados á 

pronuncia. 
 Empregar habitualmente a súa variante dialectal, de a posuír. 

LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunhapronuncia galega correcta, identifica os 
erros naprodución oral allea e produce discursos oraisque respectan as regras 
prosódicas e fonéticasda linguagalega. 

 Identifica erros de pronuncia en textos orais dados. 
 Reflexiona sobre a pronuncia galega a partir de textos orais, dando 

mostras de apreciala. 

CCL 
CAA 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeitaargumentadamente os prexuízos que se poidan 
asociará pronuncia propia da linguagalega. 

 Analiza prexuízos asociados á pronuncia do galego. 
 Argumenta de xeito claro e lóxico en contra dos prexuízos asociados á 

pronuncia. 

CAA 
CSC 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variantedialectal propia e asúmea como a 
variedade habitualdo seucontexto. 

 Emprega habitualmente a súa variante dialectal, de a posuír. 

CCL 
CCEC 

h 
o 

B1.7. Produción de discursos orais, enintervencións espontáneas, adecuados 
á situación eá intención comunicativa desexada, concoherencia, cohesión 
ecorrección. 

 Actividades de expresión oral. 

B1.7. Producir textos orais, enintervencións espontáneas, adecuadas á situación e 
áintención comunicativa desexada, concoherencia, cohesión ecorrección. 

 Expresarse oralmente con adecuación ao contexto, coherencia, cohesión e 
corrección. 

 Falar de xeito fluído en intervencións espontáneas. 
 Respectar as regras morfosintácticas do galego. 
 Intervir oralmente respectando a fonética galega. 
 Utilizar habitualmente expresións propias do galego. 
 Empregar con frecuencia fraseoloxía adecuada. 
 Ampliar, progresivamente, o seu repertorio léxico. 
 Expresarse utilizando un vocabulario rico e variado. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, enintervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e áintención comunicativa desexada, concoherencia, cohesión 
ecorrección. 

 Exprésase oralmente con adecuación ao contexto, coherencia, 
cohesión e corrección. 

CLL 
CSC 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nasintervencións orais espontáneas respectando 
asregras morfosintácticas desta lingua, en especial acolocación do pronome 
átono, así como afonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar efonema 
fricativo palatalxordo). 

 Fala de xeito fluído en intervencións espontáneas. 
 Respecta as regras morfosintácticas do galego. 
 Intervén oralmente respectando a fonética galega. 

CCL 

LGB1.7.3. Emprega nas intervenciónsorais espontáneas expresións propias do 
galego:infinitivo conxugado e fraseoloxíaadecuada. 

 Utiliza habitualmente expresións propias do galego. 
 Emprega con frecuencia fraseoloxía adecuada. 

CCL 

LGB1.7.4. Emprega nas intervenciónsorais espontáneas un léxico rico evariado. 
 Amplía, progresivamente, o seu repertorio léxico. 
 Exprésase utilizando un vocabulario rico e variado. 

CCL 

a 
c 
d 
h 

B1.8. Escoita crítica e reflexiva quepermite identificar prexuízos e 
mensaxesdiscriminatorias. 

 Análise guiada de textos orais. 

B1.8. Manifesta una actitude crítica ereflexiva que permite identificar prexuízos 
emensaxes discriminatorias. 

 Recoñecer usos lingüísticos discriminatorios en textos orais procedentes dos 
medios de comunicación. 

 Identificar mostras de estereotipos sexistas en textos orais publicitarios. 
 Reflexionar sobre os usos lingüísticos discriminatorios, dando mostras de 

rexeitalos. 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha posturacrítica ante as mensaxes 
discriminatorias queproveñen dos medios decomunicación. 

 Recoñece usos lingüísticos discriminatorios en textos orais 
procedentes dos medios de comunicación. 

 Identifica mostras de estereotipos sexistas en textos orais publicitarios. 

CCL 
CAA 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente osusos lingüísticos que levan implícitos 
prexuízosou discriminacións. 

 Reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios, dando mostras 
de rexeitalos. 

CCL 
CSC 

a 
b 
e 
g 
h 
o 

B1.9. Coñecemento e usoprogresivamente autónomo das estratexias 
necesarias paraa produción de textos orais, de técnicaspara aprender a falar 
en público e uso dasTIC. 

 Expresión oral: simulación dunha entrevista. 
 Expoñemos os nosos coñecementos. 
 Contido. 

B1.9. Realizar exposicións orais planificadase claras de traballos e de informacións 
deactualidade, coa axuda dasTIC. 

 Seguir unhas pautas para a planificación e realización de exposicións orais. 
 Planificar as súas intervencións utilizando guións ou esquemas. 
 Estruturar os contidos previamente e presentalos de xeito ordenado. 
 Expresarse con claridade e corrección gramatical. 

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estruturao contido, revisa os borradores 
eesquemas. 

 Segue unhas pautas para a planificación e realización de exposicións 
orais. 

 Planifica a súa intervención utilizando guións ou esquemas. 

CAA 
CCL 

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clarae ordenada e con CCL 
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 Expresión. 
 Expresión oral: exposición planificada. 
 Expresión oral: elaboración dun texto oral publicitario. 

 

 Distinguir o rexistro adecuado a cada situación comunicativa. 
 Desenvolverse con corrección no rexistro formal. 
 Adecuar a entoación e a pronuncia á finalidade comunicativa. 
 Realizar as pausas necesarias ao longo das súas intervencións. 
 Expresarse cun ton, timbre e volume adecuados. 
 Facer un uso eficaz da súa linguaxe corporal (mirada, posición do corpo e 

xestos). 
 Manifestar un progresivo autocontrol das emocións ao falar en público. 
 Seguir unhas pautas para documentarse empregando recursos dixitais. 
 Revisar gramaticalmente o texto empregando recursos dixitais. 
 Empregar material audiovisual nas súas exposicións orais, de xeito fluído e 

adecuado. 

correccióngramatical. 
 Estrutura os contidos previamente e preséntaos de xeito ordenado. 
 Exprésase con claridade e corrección gramatical. 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado ásituación comunicativa. 
 Distingue o rexistro adecuado a cada situación comunicativa. 
 Desenvólvese con corrección no rexistro formal. 

CCL 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente oselementos prosódicos e (entoación e 
pronunciaaxeitada, pausas, ton, timbre e volume), alinguaxe corporal (mirada e 
posición do corpo) así comoo autocontrol das emocións ao falar enpúblico. 

 Adecúa a entoación e a pronuncia á finalidade comunicativa. 
 Realiza as pausas necesarias ao longo das súas intervencións. 
 Exprésase cun ton, timbre e volume adecuados. 
 Fai un uso eficaz da súa linguaxe corporal (mirada, posición do corpo e 

xestos). 
 Manifesta un progresivo autocontrol das emocións ao falar en público. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

LGB1.9.5. Emprega as TIC paradocumentarse bibliograficamente, revisar 
gramaticalmenteo texto e elaborar unha presentación atractivae innovadora. 

 Segue unhas pautas para documentarse empregando recursos dixitais. 
 Revisa gramaticalmente o texto empregando recursos dixitais. 
 Emprega material audiovisual nas súas exposicións orais, de xeito 

fluído e adecuado. 

CD 
CAA 
CCL 

b 
h 

B1.10. Aplicación dos coñecementosgramaticais á avaliación e mellora da 
expresión orale recoñecemento en exposicións orais propiase alleas das 
dificultadesexpresivas. 

 Avaliamos as nosas producións orais. 
 Adecuación. 
 Coherencia. 
 Cohesión. 
 Corrección. 
 Prosodia. 
 Actitudes. 
 Normas de cortesía. 
 Posta en escena. 

 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticaisá avaliación e mellora da expresión oral 
erecoñecer en exposicións orais propias e alleas asdificultadesexpresivas. 

 Recoñecer o tipo de rexistro empregado en textos orais propios e alleos. 
 Identificar repeticións e incoherencias nos textos orais. 
 Analizar o uso de mecanismos de cohesión nos textos. 
 Avaliar a pronuncia nas intervencións orais propias e alleas. 
 Analizar o léxico utilizado en textos orais. 
 Recoñecer, en textos orais propios e alleos, erros de carácter 

morfosintáctico. 
 Avaliar a prosodia en intervencións orais dadas. 
 Examinar as actitudes (uso de trazos dialectais) nos textos. 
 Identificar desviacións no respecto ás normas de cortesía. 
 Avaliar a posta en escena en exposicións orais propias e alleas. 

LGB1.10.1. Recoñece erros(incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza 
léxica,erros fonética e entoación inadecuada) nosdiscursos propios e alleos para 
evitalos nas súasproducións. 

 Recoñece o tipo de rexistro empregado en textos orais propios e 
alleos. 

 Identifica repeticións e incoherencias nos textos orais. 
 Analiza o uso de mecanismos de cohesión nos textos. 
 Avalía a pronuncia nas intervencións orais propias e alleas. 
 Analiza o léxico utilizado en textos orais. 
 Recoñece, en textos orais propios e alleos, erros de carácter 

morfosintáctico. 
 Avalía a prosodia en intervencións orais dadas. 
 Examina as actitudes (uso de trazos dialectais) nos textos. 
 Identifica desviacións no respecto ás normas de cortesía. 
 Avalía a posta en escena en exposicións orais propias e alleas. 

CCL 
CAA 

a 
c 
d 
h 

B1.11. Participación activa e argumentada endebatesnos que se expresen 
opinións acerca dun temadeactualidade. 

 Participación activa en faladoiros. 
 Participación activa en debates. 

B1.11. Participar activa e argumentadamenteen debates nos que se expresen 
opiniónsacerca dun tema deactualidade. 

 Preparar os seus argumentos e expoñelos de forma lóxica, clara e 
convincente. 

 Cinguirse ao tema proposto. 
 Comentar as contribucións das persoas interlocutoras. 
 Respectar as regras de interacción e cortesía. 
 Falar na súa quenda. 
 Escoitar con atención e respecto as opinións alleas. 
 Utilizar unha linguaxe non discriminatoria. 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos deforma comprensible e convincente e 
comenta ascontribucións das persoas interlocutoras. 

 Prepara os seus argumentos e exponos de forma lóxica, clara e 
convincente. 

 Cínguese ao tema proposto. 
 Comenta as contribucións das persoas interlocutoras. 

CCL 
CAA 

LGB1.112 Aplica as normas que rexen acortesía na comunicación oral, respecta 
as quendase as opinións alleas e emprega unha linguaxenon discriminatoria. 

 Respecta as regras de interacción e cortesía. 
 Fala na súa quenda. 
 Escoita con atención e respecto as opinións alleas. 
 Utiliza unha linguaxe non discriminatoria. 

CCL 
CSC 

a 
d 
h 
l 
ñ 

B1.12. Participación en interaccións oraissobre temas de interese persoal ou 
social ouasuntos da vida cotiá, en diferentesrexistros. 

 Expresión oral: participación activa en conversas de diversa índole. 
 Expresión oral: reflexión sobre os textos. 
 Expresión oral: exposición breve. 
 Expresión oral: narración breve. 
 Expresión oral: simulación dunha entrevista de traballo. 

B1.12. Participar en interaccións sobre temasde interese persoal, ou social ou asuntos 
davida cotiá, nun rexistro formal, neutro ouinformal. 

 Participar activamente en conversas de diversa índole, de xeito adecuado. 
 Realizar narracións, exposicións orais breves e reflexións en voz alta de 

xeito fluído e adecuado. 
 Simular conversas propias da vida social adecuadamente. 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia 
ensituaciónsquexordennavidadiariaasícomonoutras de estudo ou traballo e 
participa enconversasinformais. 

 Participa activamente en conversas de diversa índole, de xeito 
adecuado. 

 Realiza narracións, exposicións orais breves e reflexións en voz alta de 
xeito fluído e adecuado. 

 Simula conversas propias da vida social adecuadamente. 

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

h 
o 

B1.13.Valoracióndalinguaoralcomouninstrumento de aprendizaxe e de 
relaciónsocial. 

B2.13. Valorar a lingua oral como uninstrumento útil na aprendizaxe e nas 
relaciónssociais. 

 Comprender o valor da lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe. 
 Describir a lingua oral como unha ferramenta imprescindible para 

relacionarse e enriquecerse a nivel persoal. 

LGB2.13.1. Identifica e describe os valoresda lingua oral como un instrumento útil 
naaprendizaxe, así como para relacionarse cos demaise enriquecerse 
comopersoa. 

 Dá mostras de comprender o valor da lingua oral como un instrumento 
útil na aprendizaxe. 

 Describe a lingua oral como unha ferramenta imprescindible para 
relacionarse e enriquecerse a nivel persoal. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

b 
f 
h 

B2.1. Uso de técnicas e estratexias quefacilitan a lectura comprensiva e 
crítica detextos. 

 Actividades de comprensión textual. 
 

B2.1. Empregar estratexias e técnicasque faciliten a lectura comprensiva e crítica 
dostextos. 

 Resumir o contido dos textos, empregando o propio léxico. 
 Empregar cadros para extraer e organizar a información dos textos. 
 Elaborar adecuadamente esquemas e mapas conceptuais. 
 Reflexionar sobre as normas gramaticais do galego a partir dos textos, de 

xeito guiado. 
 Consultar información en diversas fontes dixitais e impresas para solucionar 

problemas de comprensión. 
 Recoñecer nos textos a idea principal e as ideas secundarias. 
 Elaborar un esquema xerarquizado de ideas a partir dun texto. 
 Responder correctamente preguntas sobre o contido dos textos. 
 Clasificar series de enunciados relativos aos textos en verdadeiros e falsos. 
 Transformar enunciados falsos para convertelos en verdadeiros, conforme o 

sentido dos textos. 
 Definir, empregando o propio léxico, termos destacados nos textos. 
 Comprender, coa axuda do dicionario, léxico tirado dos textos. 
 Incorporar novo vocabulario ao seu repertorio léxico. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexiasque facilitan a análise do contido 
(resumos,cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

 Resume o contido dos textos, empregando o propio léxico. 
 Emprega cadros para extraer e organizar a información dos textos. 
 Elabora adecuadamente esquemas e mapas conceptuais. 

CCL 
CAA 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementoslingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e 
recursosalleos (dicionarios e outras fontes dedocumentación)para solucionar 
problemas decomprensión. 

 Reflexiona sobre as normas gramaticais do galego a partir dos textos, 
de xeito guiado. 

 Consulta información en diversas fontes dixitais e impresas para 
solucionar problemas de comprensión. 

CCL 

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizadode ideas duntexto. 
 Recoñece nos textos a idea principal e as ideas secundarias. 
 Elabora un esquema xerarquizado de ideas a partir dun texto. 

CCL 

LGB2.1.4. Deduce información global do textoa partir de contidos explícitos 
eimplícitos. 

 Responde correctamente preguntas sobre o contido dos textos. 
 Clasifica series de enunciados relativos aos textos en verdadeiros e 

falsos. 
 Transforma enunciados falsos para convertelos en verdadeiros, 

conforme o sentido dos textos. 

CCL 

LGB2.1.5. Entende o significado depalabras 
propiasdorexistrocultoeincorpóraasaoseu discurso. 

 Define, empregando o propio léxico, termos destacados nos textos. 
 Comprende, coa axuda do dicionario, léxico tirado dos textos. 
 Incorpora novo vocabulario ao seu repertorio léxico. 

CCL 
CAA 

d 
e 
h 

B2.2. Comprensión e interpretación detextos propios da vida cotiá 
relacionados co ámbitolaboral, administrativo ecomercial. 

 A correspondencia formal. 
 O contrato. 
 O currículo. 

B2.2. Comprender e interpretar textosescritos propios da vida cotiá pertencentes 
aoámbito laboral, administrativo ecomercial. 

 Mostrar explicitamente a súa comprensión de cartas formais dadas. 
 Distinguir razoadamente os diversos tipos de carta formal. 
 Mostrar, respondendo preguntas, a súa comprensión dun  contrato laboral 

dado. 
 Analizar a estrutura e trazos propios da correspondencia formal, de xeito 

guiado. 
 Identificar os trazos xerais característicos do contrato laboral. 
 Identificar a estrutura e trazos propios da carta de presentación. 
 Recoñecer a estrutura habitual e trazos característicos do currículo. 

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa,o tema e os subtemas de escritos 
propios davida cotiá relacionados co ámbito laboral,administrativo ecomercial. 

 Mostra explicitamente a súa comprensión de cartas formais dadas. 
 Distingue razoadamente os diversos tipos de carta formal. 
 Mostra, respondendo preguntas, a súa comprensión dun  contrato 

laboral dado. 

CCL 

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valoratextos propios da vida cotiá 
pertencentes adistintos ámbitos: laboral (currículo, carta depresentación, ficha de 
contratación en empresas eredes sociais de procura de emprego, 
contrato,nómina e vida laboral), administrativo (cartaadministrativa e solicitude ou 
instancia) e comercial(carta comercial, carta de reclamación e 
impresoadministrativo dereclamación). 

 Analiza a estrutura e trazos propios da correspondencia formal, de 
xeito guiado. 

 Identifica os trazos xeraiscaracterísticos do contrato laboral. 
 Identifica a estrutura e trazos propios da carta de presentación. 
 Recoñece a estrutura habitual e trazos característicos do currículo. 

CCL 
CSC 

d 
e 
h 

B2.3. Comprensión e interpretación detextos relacionados co ámbito 
educativo, tantomateriais de consulta (dicionarios, glosarios,enciclopedias, 
etc.), como libros de texto e recursosde temas especializados enInternet. 

 Consulta de diversos materiais complementarios. 
 Resumo e comentario dos contidos do libro. 
 Análise e interpretación de mapas e gráficos. 

B2.3. Comprender e interpretar textosrelacionados co ámbito educativo, tanto materiais 
deconsulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias,etc.), como libros de texto e recursos 
de temasespecializados eninternet. 

 Empregar con frecuencia e autonomía materiais de consulta dixitais e 
impresos. 

 Resumir e comentar os contidos desenvolvidos no libro, dando mostras da 
súa comprensión. 

 Extraer información de mapas e empregala para reflexionar sobre os 
contidos. 

 Interpretar correctamente gráficos sobre o uso do galego. 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionadosco ámbito educativo, tanto materiais 
deconsulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.),como libros de texto e 
recursos de temasespecializados enInternet. 

 Emprega con frecuencia e autonomía materiais de consulta dixitais e 
impresos. 

 Resume e comenta os contidos desenvolvidos no libro, dando mostras 
da súa comprensión. 

CCL 
CD 

LGB2.3.2. Interpreta a información demapas, gráficas,diagramas. 
 Extrae información de mapas e emprégaa para reflexionar sobre os 

contidos. 
 Interpreta correctamente gráficos sobre o uso do galego. 

CCL 

d 
e 
h 

B2.4. Comprensión e interpretación detextos argumentativos. 
 Lectura expresiva e comprensiva: «A miña alma é “brasilega”», 

texto de Sérgio Tannus en Luzes. 
 Lectura e análise de textos argumentativos diversos. 

 

B2.4. Comprender e interpretar textosargumentativos. 
 Determinar o tema e intención comunicativa de textos dados. 
 Reflexionar, oralmente e por escrito, sobre os contidos dos textos. 

 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intencióncomunicativa de textosargumentativos. 
 Determina o tema e intención comunicativa de textos dados. 

CCL 

LGB2.4.4.2. Elabora a súa propiainterpretacióna partir dos argumentos 
expresados nuntexto. 

 Reflexiona, oralmente e por escrito, sobre os contidos dos textos. 
CCL 
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d 
e 
h 

B2.5. Comprensión e interpretación detextos xornalísticos de opinión: carta 
ao director,editorial, columna e artigo deopinión. 

 Os xéneros xornalísticos de opinión. 
 O editorial. 
 O artigo de opinión. 
 A columna. 

B2.5. Comprende e interpreta 
textosxornalísticosdeopinión:cartaaodirector,editorial,columna e artigo deopinión. 

 Distinguir razoadamente os trazos característicos do editorial, o artigo de 
opinión e a columna en textos dados. 

 Interpretar e comentar criticamente un artigo de opinión. 
 Distinguir razoadamente entre os contidos informativos e os elementos que 

serven para expresar a opinión e persuadir. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: 
carta aodirector, editorial, columna e artigo deopinión. 

 Distingue razoadamente os trazos característicos do editorial, o artigo 
de opinión e a columna en textos dados. 

CCL 
CSC 

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativadun texto xornalístico e distingue 
entreinformación, opinión epersuasión. 

 Interpreta e comenta criticamente un artigo de opinión. 
 Distingue razoadamente entre os contidos informativos e os elementos 

que serven para expresar a opinión e persuadir. 

CCL 
CSC 

d 
e 
h 

B2.6. Comprensión e interpretación dasmensaxes explícitas e implícitas que 
transmiten ostextos publicitarios dos medios decomunicación. 

 Lectura comprensiva de textos publicitarios. 
 Os textos publicitarios. 
 Algúns recursos estilísticos. 

B2.6. Comprende e interpreta asmensaxes explícitas e implícitas que transmiten 
ostextos publicitarios dos medios decomunicación. 

 Mostrar explicitamente a súa comprensión de textos publicitarios. 
 Identificar as mensaxes explícitas e implícitas transmitidas en textos dados. 
 Recoñecer os trazos propios do texto publicitario. 
 Comentar os recursos estilísticos empregados en textos publicitarios dados. 
 Reflexionar, de xeito guiado, sobre os aspectos positivos e negativos da 

publicidade. 
 Seleccionar e analizar criticamente anuncios publicitarios, seguindo unhas 

pautas. 

LGB2.6.1. Comprende e interpreta asmensaxes explícitas e implícitas que 
transmiten ostextos publicitarios dos medios decomunicación (anuncios). 

 Mostra explicitamente a súa comprensión de textos publicitarios. 
 Identifica as mensaxes explícitas e implícitas transmitidas en textos 

dados. 

CCL 
CSC 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha posturacrítica ante as mensaxes persuasivas 
queproveñen dos medios decomunicación. 

 Recoñece os trazos propios do texto publicitario. 
 Comenta os recursos estilísticos empregados en textos publicitarios 

dados. 
 Reflexiona, de xeito guiado, sobre os aspectos positivos e negativos da 

publicidade. 
 Selecciona e analiza criticamente anuncios publicitarios, seguindo 

unhas pautas. 

CCL 
CSC 

c 
d 
h 

B2.7. Lectura crítica e reflexiva quepermita identificar usos 
lingüísticosdiscriminatorios. 

 Análise guiada de textos diversos. 
 Reflexión sobre os textos. 

B2.7. Identificar os usos lingüísticos queconteñan prexuízos ou 
mensaxesdiscriminatorias. 

 Recoñecer en textos dados usos lingüísticos discriminatorios. 
 Analizar guiadamente textos publicitarios atendendo á presenza de valores 

sexistas. 
 Reflexionar criticamente sobre os textos, dando mostras de rexeitar o 

emprego de mensaxes discriminatorias. 

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usoslingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
mensaxesdiscriminatorias. 

 Recoñece en textos dados usos lingüísticos discriminatorios. 

CCL 
CSC 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxesdiscriminatorias implícitas nos textos de 
mediosde comunicación con especial atención ápublicidade. 

 Analiza guiadamente textos publicitarios atendendo á presenza de 
valores sexistas. 

 Reflexiona criticamente sobre os textos, dando mostras de rexeitar o 
emprego de mensaxes discriminatorias. 

CCL 
CSC 

b 
e 
f 
h 

B2.8. Uso autónomo dos recursos queofrecen 
asbibliotecaseasTICparaobterinformación complementaria. 

 Os xornais dixitais. 
 Características dos xornais dixitais. 
 Algúns xornais dixitais en galego. 

B2.8. Usar e seleccionar materiais deconsulta das bibliotecas e doutras fontes 
deinformación impresa ou en formatodixital. 

 Procurar e seleccionar contidos en medios dixitais de xeito autónomo. 
 Coñecer as características xerais dos xornais dixitais. 
 Consultar información en diferentes xornais dixitais. 
 Comparar, en grupo, diferentes xornais dixitais e comentar as diferenzas na 

selección e tratamento de información. 
 Empregar nas súas producións escritas información procedente das 

bibliotecas e as TIC. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analizainformación e extrae conclusións a partir 
da consultade materiais en distintossoportes. 

 Procura e selecciona contidos en medios dixitais de xeito autónomo. 
 Coñece as características xerais dos xornais dixitais. 

CCL 
CD 
CSC 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecenas 
bibliotecasouasTICparaintegraroscoñecementos adquiridos nos seusescritos. 

 Consulta información en diferentes xornais dixitais. 
 Compara, en grupo, diferentes xornais dixitais e comenta as diferenzas 

na selección e tratamento de información. 
 Emprega nas súas producións escritas información procedente das 

bibliotecas e as TIC. 

CCL 
CD 
CAA 

b 
f 
h 

B2.9. Uso de técnicas e estratexias paraproducir textos escritos adecuados, 
coherentes eben cohesionados desde o punto de vistacomunicativo 
(planificación, organización, redacción erevisión). 

 Aprendemos a redactar I. 
 Erros habituais de redacción: ambigüidade e cacofonía ou rima 

interna. 
 Aprendemos a redactar II. 
 Erros habituais de redacción: silepse, anacoluto, elipse e 

redundancia. 
 

B2.9. Empregar estratexias e técnicasaxeitadas para producir escritos adecuados, 
coherentese ben cohesionados desde o punto de vistacomunicativo (planificación, 
organización, redaccióne revisión). 

 Planificar os seus escritos empregando esquemas e mapas conceptuais. 
 Distinguir os tipos de rexistro e utilizar o adecuado á tipoloxía textual e á 

situación comunicativa. 
 Transformar enunciados dados para evitar ambigüidades. 
 Identificar en textos dados silepses, anacoluptos, elipses e redundancias. 
 Empregar diferentes mecanismos de cohesión nas propias producións 

escritas. 
 Utilizar con autonomía e frecuencia os correctores ortográficos para corrixir 

os propios textos. 
 Empregar ferramentas lingüísticas de diverso tipo para consultar dúbidas e 

corrixir os propios textos. 
 Aplicar os seus coñecementos sobre as normas ortográficas e 

morfosintácticas na produción de textos escritos. 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas deplanificación para organizar o seu 
discurso(diferentes tipos de esquemas e mapasconceptuais). 

 Planifica os seus escritos empregando esquemas e mapas 
conceptuais. 

CCL 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado enfunción da tipoloxía textual e do 
actocomunicativo. 

 Distingue os tipos de rexistro e utiliza o adecuado á tipoloxía textual e á 
situación comunicativa. 

CCL 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura oscontidos en unidades sintácticas 
consecutivas eencadeadas con conectores e outros elementosde cohesión. 

 Transforma enunciados dados para evitar ambigüidades. 
 Identifica en textos dados silepses, anacoluptos, elipses e 

redundancias. 
 Emprega diferentes mecanismos de cohesión nas propias producións 

escritas. 

CCL 
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 Detectar e corrixir cacofonías nun texto dado. 
 Corrixir erros habituais de redacción en textos dados. 
 Revisar os propios textos para corrixir erros ortográficos, gramaticais, de 

formato e de presentación. 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas eas normas morfosintácticas e sérvese 
dasferramentas lingüísticas ao seus alcance(correctores, dicionarios e 
gramáticas) para aplicalascorrectamente. 

 Utiliza con autonomía e frecuencia os correctores ortográficos para 
corrixir os propios textos. 

 Emprega ferramentas lingüísticas de diverso tipo para consultar 
dúbidas e corrixir os propios textos. 

 Aplica os seus coñecementos sobre as normas ortográficas e 
morfosintácticas na produción de textos escritos. 

CCL 
CD 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar quea organización dos contidos do 
texto é correctae que non se cometen erros ortográficos,gramaticais, de formato 
ou depresentación. 

 Detecta e corrixe cacofonías nun texto dado. 
 Corrixe erros habituais de redacción en textos dados. 
 Revisa os propios textos para corrixir erros ortográficos, gramaticais, 

de formato e de presentación. 

CCL 

b 
e 
f 
h 

B2.10. Utilización das TIC para corrixir emellorara presentación dos escritos, 
para difundir ostextos propios, coñecer outros alleos eintercambiaropinións. 

 O blog. 
 As redes sociais. Vantaxes e desvantaxes das redes sociais. 
 Escribir co procesador de textos. 
 A fonte ou tipo de letra. 
 O corpo de letra. 
 A letra negra e cursiva. 
 O interliñado. 
 As marxes. 
 O sangrado. 
 Expresión escrita: emprego do procesador de textos. 

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para 
difundir ostextos propios, coñecer outros alleos eintercambiaropinións. 

 Utilizar adecuadamente o corrector ortográfico do procesador de textos para 
revisar os seus escritos. 

 Empregar habitualmente dicionarios en liña e recursos dixitais para ampliar 
os seus coñecementos lingüísticos. 

 Ampliar o seu coñecemento das ferramentas de edición do procesador de 
textos. 

 Empregar o procesador de textos de xeito autónomo para mellorar a 
presentación dos seus escritos. 

 Identificar a estrutura e trazos característicos dos blogs. 
 Reflexionar criticamente sobre as vantaxes e desvantaxes do uso do blog e 

as redes sociais. 
 Utilizar as TIC de forma crítica e responsable para intercambiar opinións e 

coñecementos. 

LGB2.10.1.UsaasTICparaacorreccióndos textos: corrector ortográfico do 
procesadorde textos, dicionarios en liña e outras páxinasespecializadas no 
estudo da linguagalega. 

 Utiliza adecuadamente o corrector ortográfico do procesador de textos 
para revisar os seus escritos. 

 Emprega habitualmente dicionarios en liña e recursos dixitais para 
ampliar os seus coñecementos lingüísticos. 

CCL 
CD 
CAA 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textospara mellorar a presentación dos seus 
escritos,especialmente na presentación dos seustraballos educativos, atendendo 
a cada unha dasfuncionalidades de cada elemento: encabezamentoe pé de 
páxina, numeración de páxinas,índice, esquemasetc. 

 Amplía o seu coñecemento das ferramentas de edición do procesador 
de textos. 

 Emprega o procesador de textos de xeito autónomo para mellorar a 
presentación dos seus escritos. 

CCL 
CD 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio dedivulgación de textos propios, de 
coñecementodoutros alleos e de intercambio deopinións. 

 Identifica a estrutura e trazos característicos dos blogs. 
 Reflexiona criticamente sobre as vantaxes e desvantaxes do uso do 

blog e as redes sociais. 
 Utiliza as TIC de forma crítica e responsable para intercambiar opinións 

e coñecementos. 

CCL 
CD 
CSC 

b 
e 
h 

B2.11. Produción, en soporte impreso oudixital, de textos propios da vida 
cotiá pertencentesao ámbito laboral, administrativo ecomercial. 

 Expresión escrita: redacción dunha instancia. 
 Expresión escrita: redacción de cartas formais. 
 Expresión escrita: transformación dun contrato. 
 Expresión escrita: redacción de currículos. 

 

B2.11. Producir, respectando as súascaracterísticas formais e de contido, textos 
propios davida cotiá pertencentes a distintos ámbitos tantoen formato papel como 
dixital: laborais,administrativos ecomerciais. 

 Redactar adecuadamente unha instancia, respectando as súas 
características formais e de contido. 

 Redactar adecuadamente diferentes tipos de cartas formais, seguindo os 
modelos estudados. 

 Transformar, de xeito guiado, un contrato laboral. 
 Redactar adecuadamente unha carta de presentación, segundo un modelo. 
 Redactar adecuadamente currículos reais e ficticios, seguindo o modelo 

estudado. 

LGB2.11.1. Produce, respectando assúas características formais e de contido, e 
ensoporte tanto impreso como dixital, textos propiosda vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos:laboral (currículo, carta de presentación, fichade contratación en 
empresas e redes sociaisde procura de emprego), administrativo 
(cartaadministrativa e solicitude ou instancia) ecomercial (carta comercial, carta 
de reclamación eimpreso administrativo dereclamación). 

 Redacta adecuadamente unha instancia, respectando as súas 
características formais e de contido. 

 Redacta adecuadamente diferentes tipos de cartas formais, seguindo 
os modelos estudados. 

 Transforma, de xeito guiado, un contrato laboral. 
 Redacta adecuadamente unha carta de presentación, segundo un 

modelo. 
 Redacta adecuadamente currículos reais e ficticios, seguindo o modelo 

estudado. 

CCL 
CD 
CSC 

b 
e 
h 

B2.12. Produción, en soporte impreso oudixital, de cartas á dirección e 
columnas deopinión. 

 Redacción dun editorial. 

B2.12. Producir, en soporte impreso oudixital, cartas á dirección e columnas deopinión. 
 Planificar e redactar, en grupo, un editorial, seguindo o modelo estudado. 

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso oudixital,cartas á dirección e columnas 
deopinión. 

 Planifica e redacta, en grupo, un editorial, seguindo o modelo 
estudado. 

CCL 
CD 
CSC 

b 
e 
h 

B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, 
redactadosa partir da información obtida de distintasfontes. 

 Expresión escrita: redacción de textos breves. 
 Expresión escrita: redacción de textos argumentativos. 

B2.13. Producir en soporte impreso oudixital textos argumentativos, redactados a 
partirda información obtida de distintasfontes. 

 Planificar, de xeito pautado, a redacción de textos argumentativos. 
 Redactar textos argumentativos a partir de información obtida de diversas 

fontes. 

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impresoou dixital, textos argumentativos, 
redactados apartir da información obtida de distintasfontes. 

 Planifica, de xeito pautado, a redacción de textos argumentativos. 
 Redacta textos argumentativos a partir de información obtida de 

diversas fontes. 

CCL 
CD 
CSC 
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 Redactar textos breves a partir dun tema dado. 
 Resumir, empregando o propio léxico, o contido de textos argumentativos 

dados. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso oudixital,un texto argumentativo propio a 
partir duntema dado sen documentaciónprevia. 

 Redacta textos breves a partir dun tema dado. 

CCL 
CD 

LGB2.13.3. Sintetiza a información eresume textos argumentativos sen repetir 
ninparafrasear o texto departida. 

 Resume, empregando o propio léxico, o contido de textos 
argumentativos dados. 

CCL 

d 
h 

B2.14. Valoración da escritura como uninstrumento de aprendizaxe, de 
relación social eenriquecementopersoal. 

 Lectura comprensiva dun cómic: «Os camiños da vida», de Jacobo 
Fernández Serrano. 

 O teatro. 
 O texto teatral. 
 A representación teatral. 
 A música e a poesía. 
 A relación entre a música e a poesía. 
 Poesía e música galega na actualidade. 

B2.14. Valorar a escritura como uninstrumento moi útil na aprendizaxe, nas relacións 
sociaise no desenvolvemento doindividuo. 

 Ler comprensivamente un cómic, atendendo ás características propias da 
súa linguaxe gráfica. 

 Identificar as características propias do texto teatral e os elementos que 
compoñen a representación. 

 Distinguir entre os principais xéneros teatrais. 
 Describir, a grandes trazos, a relación entre a música e a poesía. 
 Coñecer e comentar diferentes mostras da relación interdisciplinaria entre 

poesía e música galega actual. 
 Comparar textos orais e escritos de diferentes xéneros, dando mostras de 

apreciar a funcionalidade dos seus trazos estéticos. 
 Valorar a escrita como ferramenta para organizar as reflexións  a partir da 

propia experiencia e como un instrumento de comunicación e 
enriquecemento persoal. 

LGB2.14.1. Identifica e describe os valoresda escritura non só como una 
ferramenta paraorganizar os pensamentos senón tamén comoun instrumento 
para relacionarse cos demais eenriquecerse comopersoa. 

 Le comprensivamente un cómic, atendendo ás características propias 
da súa linguaxe gráfica. 

 Identifica as características propias do texto teatral e os elementos que 
compoñen a representación. 

 Distingue entre os principais xéneros teatrais. 
 Describe, a grandes trazos, a relación entre a música e a poesía. 
 Coñece e comenta diferentes mostras da relación interdisciplinaria 

entre poesía e música galega actual. 
 Compara textos orais e escritos de diferentes xéneros, dando mostras 

de apreciar a funcionalidade dos seus trazos estéticos. 
 Valora a escrita como ferramenta para organizar as reflexións a partir 

da propia experiencia e como un instrumento de comunicación e 
enriquecemento persoal. 

CCL 
CSC 
CCEC 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

b 
e 
l 

B3.1. Recoñecemento, explicación e usode léxico suficientemente amplo e 
preciso, conincorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

 Riqueza léxica. 
 Léxico: as viaxes. 
 Léxico: o urbanismo e a construción. 
 Léxico: a administración pública e a cidadanía. 
 Léxico: utensilios de cociña e electrodomésticos. 
 Léxico: a xustiza. 
 Léxico: a descrición do carácter. 
 Léxico: o comercio. 
 Dúbidas léxicas. 
 Léxico: a gastronomía e os restaurantes. 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores deléxicopreciso de diferentes categorías 
gramaticais,así como dafraseoloxía. 

 Seguir unhas pautas para expresarse con riqueza léxica. 
 Transformar textos dados para evitar o uso de repeticións e palabras 

comodín. 
 Recoñecer, definir e clasificar léxico relativo ás viaxes, de forma pautada e 

progresiva. 
 Recoñecer, definir e clasificar léxico relativo ao urbanismo e a construción, 

de forma pautada e progresiva. 
 Recoñecer, definir e clasificar léxico relativo á administración pública e a 

cidadanía, de forma pautada e progresiva. 
 Recoñecer, definir e clasificar léxico relativo aos utensilios de cociña e os 

electrodomésticos, de forma pautada e progresiva. 
 Recoñecer, definir e clasificar léxico relativo á xustiza, de forma pautada e 

progresiva. 
 Recoñecer, definir e clasificar léxico relativo á descrición do carácter, de 

forma pautada e progresiva. 
 Recoñecer, definir e clasificar léxico relativo ao comercio, de forma pautada 

e progresiva. 
 Recoñecer, definir e clasificar léxico relativo á gastronomía e os 

restaurantes, de forma pautada e progresiva. 
 Ampliar o seu repertorio léxico e incorporar o vocabulario estudado nas 

propias producións orais e escritas. 
 Corrixir castelanismos en textos dados. 
 Evitar o uso de castelanismos nas propias producións orais e escritas. 
 Recoñecer e definir frases feitas. 

Empregar fraseoloxía galega nas súas producións orais e escritas. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa unléxicoamplo e preciso de diferentes 
categoríasgramaticais. 

 Segue unhas pautas para expresarse con riqueza léxica. 
 Transforma textos dados para evitar o uso de repeticións e palabras 

comodín. 
 Recoñece, define e clasifica léxico relativo ás viaxes, de forma pautada 

e progresiva. 
 Recoñece, define e clasifica léxico relativo ao urbanismo e a 

construción, de forma pautada e progresiva. 
 Recoñece, define e clasifica léxico relativo á administración pública e a 

cidadanía, de forma pautada e progresiva. 
 Recoñece, define e clasifica léxico relativo aos utensilios de cociña e 

os electrodomésticos, de forma pautada e progresiva. 
 Recoñece, define e clasifica léxico relativo á xustiza, de forma pautada 

e progresiva. 
 Recoñece, define e clasifica léxico relativo á descrición do carácter, de 

forma pautada e progresiva. 
 Recoñece, define e clasifica léxico relativo ao comercio, de forma 

pautada e progresiva. 
 Recoñece, define e clasifica léxico relativo á gastronomía e os 

restaurantes, de forma pautada e progresiva. 
 Amplía o seu repertorio léxico e incorpora o vocabulario estudado nas 

propias producións orais e escritas. 
 Corrixe castelanismos en textos dados. 
 Evita o uso de castelanismos nas propias producións orais e escritas. 

CCL 
CAA 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usafraseoloxía diversa da lingua galega nas 
súasproducións orais eescritas. 

 Recoñece e define frases feitas. 
 Emprega fraseoloxía galega nas súas producións orais e escritas. 

CCL 
CAA 

b 
e 
l 

B3.2. Recoñecemento e uso das formasverbaisda lingua galega e 
dasperífrases. 

 Reflexión sobre a lingua a partir dos textos. 

B3.2. Recoñecer e usar correctamente asformas verbais e as perífrases verbais 
dalingua galega. 

 Recoñecer e usar correctamente as formas verbais nas súas producións 
orais e escritas. 

 Distinguir os tipos de perífrases verbais e empregalas correctamente. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamenteas formas verbais e as perífrases 
verbais dalingua galega e distingue os diversostipos. 

 Recoñece e usa correctamente as formas verbais nas súas producións 
orais e escritas. 

 Distingue os tipos de perífrases verbais e emprégaas correctamente. 

CCL 
CAA 

b 
e 
i 

B3.3. Recoñecemento, explicación e usodos procedementos de creación 
depalabras. 

 Reflexión sobre a lingua a partir dos textos. 

B3.3. Recoñecer e explicar osprocedementos de creación de palabras, os valores 
dosmorfemas e as súas posibilidades combinatoriaspara crear novos termos e 
identificar a súaprocedencia grega oulatina. 

 Sinalar, en termos dados, a súa estrutura morfolóxica. 
 Aplicar os seus coñecementos sobre os procedementos de creación de 

LGB3.3.1. Recoñece e explica osprocedementos de creación depalabras. 
 Sinala, en termos dados, a súa estrutura morfolóxica. 

CCL 
CAA 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizandoos procedementos de creaciónléxica. 
 Aplica os seus coñecementos sobre os procedementos de creación de 

palabras para ampliar o seu repertorio léxico. 

CCL 
CAA 
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palabras para ampliar o seu repertorio léxico. 
 Ampliar o seu repertorio léxico mediante a definición do significado de 

prefixos e sufixos. 
 Recoñecer o significado de sufixos gregos e latinos a partir de termos dados. 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixose sufixos e as súas 
posibilidadescombinatorias para crear novaspalabras. 

 Amplía o seu repertorio léxico mediante a definición do significado de 
prefixos e sufixos. 

CCL 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia gregaou latina de prefixos e sufixos habituais 
no usoda linguagalega. 

 Recoñece o significado de sufixos gregos e latinos a partir de termos 
dados. 

CCL 

a 
d 
e 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego,con especial atención a posibles 
interferencias(aperturadasvogaisdegraomedio,onvelaroua entoación). 

 Análise de textos orais propios e alleos. 
 Actividades de expresión oral. 

B3.4. Recoñecer e usar a fonética dalingua galega. 
 Recoñecer, en textos orais propios e alleos, os trazos fonéticos propios do 

galego. 
 Expresarse oralmente respectando as regras fonéticas e prosódicas do 

galego. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamentea fonética da lingua galega, con 
especialatención á entoación, ás vogais de grao medio e ao nvelar. 

 Recoñece, en textos orais propios e alleos, os trazos fonéticos propios 
do galego. 

 Exprésase oralmente respectando as regras fonéticas e prosódicas do 
galego. 

 

CCL 
CAA 

b 
e 
n 
l 

B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutrasfontes de consulta, tanto en papel 
como ensoporte electrónico, especialmente sobre cuestiónsde uso 
(semántico e sintáctico) e denormativa. 

 Uso de dicionarios impresos e dixitais. 

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios eoutras fontes de consulta, tanto en papel como 
ensoporte electrónico, para resolver dúbidas,para progresar na aprendizaxe autónoma 
e paraenriquecer o propiovocabulario. 

 Empregar con fluidez e autonomía os dicionarios impresos e dixitais para 
resolver dúbidas e ampliar o seu vocabulario. 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionariose outras fontes de consulta, tanto en 
papelcomo en soporte electrónico, especialmentesobre cuestións de uso 
(semántico e sintáctico) ede normativa, para resolver dúbidas, e paraprogresar 
na aprendizaxe autónoma e para ampliaro seuvocabulario. 

 Emprega con fluidez e autonomía os dicionarios impresos e dixitais 
para resolver dúbidas e ampliar o seu vocabulario. 

CCL 
CD 

b 
e 

B3.6. Aplicación e valoración das normasortográficas e morfolóxicas da 
linguagalega. 

 Maiúsculas e minúsculas. 
 Casos en que se usan maiúsculas. 
 Casos en que se usa inicial minúscula. 
 Signos de interrogación e exclamación. 
 Abreviaturas. 
 Siglas. 
 Acrónimos. 
 Símbolos. 
 Porque, porqué, por que. 
 Senón, se non. 
 Hai, ai, aí. 
 Haber, a ver. 
 A escrita dos números. 
 Números cardinais. 
 Números ordinais. 
 Os números nos textos formais. 

B3.6.Aplicaevaloraasnormasortográficase morfolóxicas da linguagalega. 
 Explicar o uso das maiúsculas en textos dados. 
 Corrixir e completar enunciados facendo un uso correcto das maiúsculas e 

minúsculas. 
 Empregar adecuadamente os signos de interrogación e exclamación. 
 Recoñecer o significado de abreviaturas frecuentes. 
 Escribir a abreviatura de palabras dadas de uso frecuente. 
 Unir unha serie de enunciados coas correspondentes siglas. 
 Recoñecer o significado dunha serie de siglas de uso frecuente. 
 Recoñecer o significado de acrónimos e siglas nun texto dado. 
 Desenvolver unha serie de acrónimos dada. 
 Converter en símbolos todas as palabras posibles dun texto dado. 
 Completar, transformar e corrixir enunciados e textos aplicando as normas 

ortográficas e morfolóxicas. 
 Escribir correctamente os números.  
 Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas nas súas 

producións. 
 Recoñecer a funcionalidade das normas á hora de escribir con precisión e de 

forma inequívoca expresións homónimas. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente asnormas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galeganos discursos orais eescritos. 

 Explica o uso das maiúsculas en textos dados. 
 Corrixe e completa enunciados facendo un uso correcto das 

maiúsculas e minúsculas. 
 Emprega adecuadamente os signos de interrogación e exclamación. 
 Recoñece o significado de abreviaturas frecuentes. 
 Escribe a abreviatura de palabras dadas de uso frecuente. 
 Une unha serie de enunciados coas correspondentes siglas. 
 Recoñece o significado dunha serie de siglas de uso frecuente. 
 Recoñece o significado de acrónimos e siglas nun texto dado. 
 Desenvolve unha serie de acrónimos dada. 
 Converte en símbolos todas as palabras posibles dun texto dado. 
 Completa, transforma e corrixe enunciados e textos aplicando as 

normas ortográficas e morfolóxicas. 
 Escribe correctamente os números.  
 Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas nas súas 

producións. 

CCL 
CAA 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional esocial das normas ortográficas e 
morfolóxicas dalinguagalega. 

 Recoñece a funcionalidade das normas á hora de escribir con precisión 
e de forma inequívoca expresións homónimas. 

CCL 

e 

B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación enrelacióncoa cohesiónsintáctica. 
 Puntuación: punto, coma, punto e coma. 
 Puntuación: dous puntos e puntos suspensivos. 

 

B3.7. Analizar e usar correctamente apuntuación, de acordo coa cohesiónsintáctica. 
 Explicar a puntuación en textos dados, en relación coa cohesión sintáctica. 
 Puntuar correctamente textos dados. 
 Empregar adecuadamente a puntuación nas súas producións escritas. 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente apuntuación, de acordo coa 
cohesiónsintáctica. 

 Explica a puntuación en textos dados, en relación coa cohesión 
sintáctica. 

 Puntúa correctamente textos dados. 
 Emprega adecuadamente a puntuación nas súas producións escritas. 

CCL 

b 
e 

B3.8. As principais regras decombinaciónimpostas polos predicados en 
función dosseus argumentos; estruturas sintácticas e tiposde oración 
segundo a natureza dopredicado. 

 Orde dos elementos na oración. 
 A sintaxe: unidades e funcións. 
 As unidades. 
 As funcións. 
 Subordinación, coordinación e interdependencia. 
 A frase: simple e complexa. 
 Frases endocéntricas. 
 Frases exocéntricas. 
 Estruturas coordinadas. 
 Cláusulas e oracións. 
 O predicado. 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados eoracións, identificando as principais regras 
decombinación impostas poloverbos. 

 Identificar as unidades en enunciados. 
 Identificar a frase e distinguir entre frases simples e complexas. 
 Distinguir entre frases endocéntricas, frases exocéntricas e estruturas 

coordinadas. 
 Diferenciar entre suxeito e predicado. 
 Identificar os suxeitos en enunciados e indicar o tipo de unidades que 

realizan esa función. 
 Identificar as funcións nunha análise sintáctica dada. 
 Distinguir entre cláusulas e oracións. 
 Diferenciar entre cláusulas simples e complexas. 
 Clasificar as oracións en bipolares e coordinadas. 
 Identificar, razoadamente, os complementos directos en textos dados, así 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza 
sintáctica esemanticamente. 

 Identifica as unidades en enunciados. 
 Identifica a frase e distingue entre frases simples e complexas. 
 Distingue entre frases endocéntricas, frases exocéntricas e estruturas 

coordinadas. 
 Diferencia entre suxeito e predicado. 
 Identifica os suxeitos en enunciados e indica o tipo de unidades que 

realizan esa función. 

CCL 
CAA 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura internadas oracións, identificando o verbo e os 
seuscomplementos. 

 Identifica as funcións nunha análise sintáctica dada. 
 Distingue entre cláusulas e oracións. 
 Diferencia entre cláusulas simples e complexas. 

CCL 
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 Tipos de cláusulas segundo a natureza do predicado. 
 O suxeito. 
 Suxeito elidido e suxeito cero. 
 Unidades que desempeñan a función de suxeito. 
 O complemento directo. Identificación. Unidades que funcionan 

como CD. 
 O complemento indirecto. Identificación. Unidades que funcionan 

como CI. 
 O complemento axente. 
 O complemento circunstancial. 
 O suplemento. 
 O atributo. 
 O predicativo. 
 As cláusulas subordinadas: substantivas, adxectivas e adverbiais. 
 As oracións. 
 Oracións bipolares. 
 Oracións coordinadas. 

como as unidades que desempeñan esta función. 
 Identificar, razoadamente, os complementos indirectos en enunciados dados. 
 Converter estruturas activas en pasivas e sinalar nelas o suxeito e o 

complemento axente. 
 Recoñecer en textos dados os complementos circunstanciais, así como as 

unidades que os desempeñan, e clasificalos segundo o seu tipo. 
 Localizar nun texto dado os suplementos e indicar as unidades que 

desempeñan esa función. 
 Recoñecer os atributos nun texto, así como o tipo de unidades que cumpren 

esta función. 
 Analizar sintacticamente enunciados dados. 
 Identificar os predicativos en enunciados e sinalar, de xeito razoado, se son 

de suxeito ou de complemento directo. 
 Recoñecer e clasificar cláusulas subordinadas en enunciados e sinalar a 

función sintáctica que desempeñan. 
 Completar enunciados empregando subordinadas adverbiais dos tres tipos. 
 Distinguir entre os varios tipos de oracións bipolares e coordinadas. 
 Recoñecer os diferentes elementos que conforman os distintos tipos de 

oracións bipolares. 
 Construír oracións condicionais e concesivas unindo enunciados dados 

mediante os nexos adecuados. 
 Transformar oracións causais en consecutivas. 
 Analizar sintacticamente oracións dadas. 
 Seguir unhas pautas para mellorar a redacción mediante a orde correcta dos 

elementos. 
 Ordenar os elementos en oracións dadas. 
 Redactar un texto breve respectando a orde lóxica dos elementos e 

mostrando concisión. 
 Clasificar as oracións en predicativas e atributivas. 
 Clasificar oracións predicativas en transitivas e intransitivas. 
 Distinguir entre unidades e funcións sintácticas. 
 Diferenciar entre subordinación, coordinación e interdependencia. 
 Empregar a terminoloxía sintáctica correcta na análise de textos. 

 Clasifica as oracións en bipolares e coordinadas. 
 Identifica, razoadamente, os complementos directos en textos dados, 

así como as unidades que desempeñan esta función. 
 Identifica, razoadamente, os complementos indirectos en enunciados 

dados. 
 Converte estruturas activas en pasivas e sinala nelas o suxeito e o 

complemento axente. 
 Recoñece en textos dados os complementos circunstanciais, así como 

as unidades que os desempeñan, e clasifícaos segundo o seu tipo. 
 Localiza nun texto dado os suplementos e indica as unidades que 

desempeñan esa función. 
 Recoñece os atributos nun texto, así como o tipo de unidades que 

cumpren esta función. 
 Analiza sintacticamente enunciados dados. 
 Identifica os predicativos en enunciados e sinala, de xeito razoado, se 

son de suxeito ou de complemento directo. 
 Recoñece e clasifica cláusulas subordinadas en enunciados e sinala a 

función sintáctica que desempeñan. 
 Completa enunciados empregando subordinadas adverbiais dos tres 

tipos. 
 Distingue entre os varios tipos de oracións bipolares e coordinadas. 
 Recoñece os diferentes elementos que conforman os distintos tipos de 

oracio´ns bipolares. 
 Constrúe oracións condicionais e concesivas unindo enunciados dados 

mediante os nexos adecuados. 
 Transforma oracións causais en consecutivas. 
 Analiza sintacticamente enunciados dados. 
 Analiza sintacticamente oracións dadas. 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta doselementos da estrutura sintácticagalega. 
 Segue unhas pautas para mellorar a redacción mediante a orde 

correcta dos elementos. 
 Ordena os elementos en oracións dadas. 
 Redacta un texto breve respectando a orde lóxica dos elementos e 

mostrando concisión. 

CCL 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo anatureza dopredicado. 
 Clasifica as oracións en predicativas e atributivas. 
 Clasifica oracións predicativas en transitivas e intransitivas. 

CCL 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintácticacorrecta. 
 Distingue entre unidades e funcións sintácticas. 
 Diferencia entre subordinación, coordinación e interdependencia. 
 Emprega a terminoloxía sintáctica correcta na análise de textos. 

CCL 

e 
h 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dosnexos e conectores textuais máis 
comúns, enparticularos de causa e consecuencia, os de condicióne hipótese 
e os conclusivos, e mais dosmecanismos de cohesióntextual. 

 Análise de textos. 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar osnexos textuais de causa, consecuencia, 
condición,hipótese e os conclusivos, así como osmecanismos gramaticais e léxicos de 
cohesióninterna. 

 Recoñecer e explicar diferentes mecanismos de cohesión nos textos. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa osnexos textuais de causa, consecuencia, 
condición,hipótese e os conclusivos, así como osmecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesióninterna. 

 Recoñece e explica diferentes mecanismos de cohesión nos textos. 

CCL 
CAA 

e 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto,a construción dos parágrafos e a 
vinculacióne progresión temáticas en textos alleos epropios, e elaboración de 
textos de acordo con estesparámetros. 

 O parágrafo I. 
 A estrutura interna dos parágrafos. 
 O parágrafo II. 
 A extensión do parágrafo. 
 A extensión da oración. 
 Tipos de parágrafos I. 
 O parágrafo de enumeración. 
 O parágrafo de secuencia. 
 Tipos de parágrafos II. 
 O parágrafo de desenvolvemento dunha idea. 
 O parágrafo de enunciado / solución. 
 Tipos de parágrafos III. 
 O parágrafo de causa / efecto. 
 O parágrafo de comparación / contraste. 

B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e propios a estrutura, a construción 
exustificación dos parágrafos, a vinculación eprogresión temáticas, e elabora textos de 
acordocon estesparámetros. 

 Identificar a estrutura de textos propios e alleos. 
 Determinar os parágrafos nun texto dado e indicar o tema ou subtema 

tratado en cada un deles. 
 Recoñecer a estrutura interna dos parágrafos. 
 Analizar a extensión de parágrafos dados. 
 Reorganizar textos dados para mellorar a súa lexibilidade. 
 Identificar diferentes tipos de parágrafos. 
 Construír diferentes tipos de parágrafos, seguindo unhas pautas. 
 Redactar textos estruturados en parágrafos ben definidos e cunha extensión 

adecuada. 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto,en construcións propias ealleas. 
 Identifica a estrutura de textos propios e alleos. 

CCL 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamentea división en parágrafos de textos 
propios ealleos. 

 Determina os parágrafos nun texto dado e indica o tema ou subtema 
tratado en cada un deles. 

 Recoñece a estrutura interna dos parágrafos. 
 Analiza a extensión de parágrafos dados. 

CCL 
CAA 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temáticaen textos propios ealleos. 
 Reorganiza textos dados para mellorar a súa lexibilidade. 
 Identifica diferentes tipos de parágrafos. 

CCL 

LGB3.10.4. Elabora textos cunhaestrutura apropiada, divididos en parágrafos 
eempregando os mecanismos de progresióntemática. 

 Constrúe diferentes tipos de parágrafos, seguindo unhas pautas. 
 Redacta textos estruturados en parágrafos ben definidos e cunha 

extensión adecuada. 

CLL 

a B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e B3.11. Identificar e explicar os trazos quepermiten diferenciar e clasificar os LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura eos trazos lingüísticos dos diferentes CCL 



  
PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2019-2020 
 
 

OBXECTIVOS BLOQUES DE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES E GRAO MÍNIMO  

DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

b 
e 

clasificar osxéneros textuais, especialmente osargumentativos. 
 A intención do texto: denotación e connotación. 
 Os textos argumentativos. Características e estrutura. 
 Análise dun texto argumentativo. 

xénerostextuais,especialmente os argumentativos. 
 Identificar a estrutura e características propias do texto argumentativo. 
 Aplicar estes coñecementos na redacción de textos. 
 Distinguir razoadamente entre denotación e connotación. 
 Transformar un texto denotativo nun texto connotativo. 

xénerostextuais, especialmente nos argumentativos, eaplícaos nas 
produciónspropias. 

 Identifica a estrutura e características propias do texto argumentativo. 
 Aplica estes coñecementos na redacción de textos propios. 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e empreganas producións propias, os 
distintosprocedementos lingüísticos para a expresión dasubxectividade. 

 Distingue razoadamente entre denotación e connotación. 
 Transforma un texto denotativo nun texto connotativo. 

CCL 

b 
e 

B3.12. Adecuación dos textos en funcióndo contexto, do tema e do tipo 
detexto. 

 Análise e expresión textual. 

B3.12. Xustifica a adecuación dos textos,en función do contexto, do tema e do xénero 
eelabora producións propias cunhaadecuación apropiada. 

 Analizar textos dados en relación coa súa adecuación ao contexto, o tema e 
o xénero textual. 

 Redactar textos adecuados ao contexto, ao tema e ao xénero textual. 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación dasproducións en función do contexto, do 
tema e doxénerotextual. 

 Analiza textos dados en relación coa súa adecuación ao contexto, o 
tema e o xénero textual. 

CCL 
CAA 

LGB3.12.2. Elabora produciónslingüísticas cunha adecuación apropiada ao 
contexto,ao tema e ao xénerotextual. 

 Redacta textos adecuados ao contexto, ao tema e ao xénero textual. 
CCL 

b 
e 
h 

B3.13. Participación en proxectos(elaboraciónde materiais multimedia, 
folletos, carteis,recensión de libros e películas, etc.) nos que seutilicen varias 
linguas, tanto curriculares comooutras presentes no centro 
docente,relacionados cos elementos transversais e nos que seeviten 
estereotipos lingüísticos ouculturais. 

B3.13. Participar en proxectos (elaboraciónde materiais multimedia, folletos, 
carteis,recensión de libros e películas, etc.) nos que seutilicen varias linguas, tanto 
curriculares comooutras presentes no centro docente, relacionadoscos elementos 
transversais e nos que se evitenestereotipos lingüísticos ouculturais. 

LGB3.13.1. Participa en proxectos(elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis,recensión de libros e películas, obras de teatro,etc.)nos que se utilizan 
varias linguas erelacionados cos elementos transversais, evitaestereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora ascompetencias que posúe como 
persoaplurilingüe. 

CCL 
CAA 

b 
e 

B3.14. Identificación e progresiva utilizacióndos coñecementos sobre as 
linguas paradesenvolver unha competencia comunicativaintegrada. 

 Desenvolvemento dunha competencia comunicativa integrada. 

B3.14. Reflexionar sobre o sistema e asnormas de uso das linguas, mediante a 
comparacióne transformación de textos, enunciados epalabras, e utilizar estes 
coñecementos parasolucionar problemas de comprensión e para aprodución detextos. 

 Desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementoslingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e dapalabra, desenvolvidos no curso nunha daslinguas, para mellorar a 
comprensión eprodución dos textos traballados en calquera dasoutras. 

 Dá mostras de desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

CCL 
CAA 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

ñ 
o 

B4.1. Valoración das linguas como mediosde relación interpersoal e de sinal 
deidentidade dunpobo. 
O plurilingüismo como expresión dariqueza cultural dahumanidade. 
A lusofonía nas linguas do mundono séculoXXI. 

 Reflexión sobre o plurilingüismo. 
 Lusofonía: a súa importancia no século XXI. 

B4.1. Valorar as linguas como medios derelación interpersoal e de sinal de 
identidadedun pobo, apreciar o plurilingüismo comoexpresión da riqueza cultural da 
humanidade e coñecere describir o papel da lusofonía nas linguasdo mundo no 
séculoXXI. 

 Empregar o propio criterio para reflexionar sobre o plurilingüismo. 
 Valorar a lingua como medio de relación interpersoal e sinal de identidade. 
 Argumentar de xeito claro, rigoroso e convincente a favor da normalización 

do galego e outras linguas minorizadas. 
 Reflexionar, utilizando o propio criterio, sobre a igualdade das linguas. 
 Situar no mapa os países de lingua portuguesa. 
 Reflexionar sobre a utilidade do galego no contexto lusófono. 
 Procurar información e ampliar o seu coñecemento dos países pertencentes 

á comunidade lusófona. 
 Comprender textos orais sinxelos en lingua portuguesa e comentar o seu 

contido. 
 Ler, comentar baixo guía e resumir textos escritos breves en lingua 

portuguesa. 
 Empregar diferentes recursos informativos, didácticos e de lecer en 

portugués. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como mediode relación interpersoal e de sinal 
deidentidade dun pobo e argumenta fundamentadamentee cun discurso propio a 
súapostura. 

 Emprega o propio criterio para reflexionar sobre o plurilingüismo. 
 Dá mostras de valorar a lingua como medio de relación interpersoal e 

sinal de identidade. 
 Argumenta de xeito claro, rigoroso e convincente a favor da 

normalización do galego e outras linguas minorizadas. 

CCL 
CCEC 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismoinclusivo,desde a lingua propia, como expresión 
dariqueza cultural da humanidade e argumentacun discurso propio a súapostura. 

 Reflexiona, utilizando o propio criterio, sobre a igualdade das linguas. 
CCL 

LGB4.1.3. Coñece os territorios queforman parte da comunidade lusófona e 
sabedescribira súa importancia dentro das linguas domundo no séculoXXI. 

 Sitúa no mapa os países de lingua portuguesa. 
 Reflexiona sobre a utilidade do galego no contexto lusófono. 
 Procura información e amplía o seu coñecemento dos países 

pertencentes á comunidade lusófona. 

CCL 
CSC 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiáos principais recursos da rede en 
portugués(buscadores, enciclopedias e portais denoticias). 

 Comprende textos orais sinxelos en lingua portuguesa e comenta o 
seu contido. 

 Le, comenta baixo guía e resume textos escritos breves en lingua 
portuguesa. 

 Emprega diferentes recursos informativos, didácticos e de lecer en 
portugués. 

CCL 
CSC 
CD 

ñ 
o 

B4.2. Situación sociolingüística de Galicia.Apresenza da lingua galega nos 
principaisámbitos e contextos sociais e privados.Tendencias deevolución. 

 Lexislación lingüística. 
 Situación sociolingüística actual en Galicia. 
 Coñecemento do galego. 
 Uso do galego. 

B4.2. Describir e analizar a situaciónsociolingüística de Galicia atendendo á presenza 
dalingua galega nos principais ámbitos econtextos sociais e privados así como ás 
tendenciasde evolución. 

 Coñecer a lexislación básica en materia lingüística, de 1978 a 2001. 
 Describir a situación sociolingüística actual en Galicia. 
 Analizar, coa axuda de gráficos, a situación sociolingüística actual en Galicia. 
 Reflexionar sobre a situación sociolingüística de Galicia de xeito guiado, 

empregando a terminoloxía adecuada. 
 Analizar, de xeito guiado, a evolución no coñecemento e uso do galego. 
 Reflexionar sobre os niveis de competencia en lingua galega, empregando o 

LGB4.2.1. Coñece e describe alexislaciónestatal e autonómica básica en 
materialingüística. 

 Coñece a lexislación básica en materia lingüística, de 1978 a 2001. 

CCL 
CSC 

LGB4.2.2. Describe acertadamente concriterios sociolingüísticos a situación 
galegaactual. 

 Describe a situación sociolingüística actual en Galicia. 

CCL 
CSC 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribuciónde linguas tirando conclusións nas 
queincorpora os seus coñecementossociolingüísticos. 

 Analiza, coa axuda de gráficos, a situación sociolingüística actual en 

CCL 
CSC 
CD 
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propio criterio. Galicia. 

LGB4.2.4. Describe a situaciónsociolingüísticade Galicia e emprega a 
terminoloxíaapropiada. 

 Reflexiona sobre a situación sociolingüística de Galicia de xeito guiado, 
empregando a terminoloxía adecuada. 

CCL 
CSC 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias deevolución da lingua galega a partir da 
situaciónsociolingüísticaactual. 

 Analiza, de xeito guiado, a evolución no coñecemento e uso do galego. 
 Reflexiona sobre os niveis de competencia en lingua galega, 

empregando o propio criterio. 

CCL 
CSC 

ñ 
o 

B4.3. Proceso de normalización.Desenvolvemento de actitudes positivas cara 
ao procesode recuperación do galego, favorecendo oxurdimento de vínculos 
positivos cara ao seuuso.Consciencia da necesidade e daspotencialidades 
de enriquecemento persoal e colectivodo uso normalizado da linguagalega. 

 A planificación lingüística: normativización, normalización e 
superación de prexuízos. 

 Normativización e normalización. 
 Planificación lingüística. 

B4.3. Identificar os elementos doproceso normalizador e adquirir vínculos positivoscara 
ao seu uso asumindo a importancia dacontribución individual no desenvolvemento 
dalingua galega. 

 Reflexionar sobre a necesidade de acadar a normalización do galego 
mediante as medidas políticas oportunas. 

 Argumentar de xeito lóxico, rigoroso e convincente a favor das medidas 
destinadas á normalización do idioma. 

 Diferenciar razoadamente entre normativización e normalización e definir 
planificación lingüística. 

 Reflexionar, a partir do léxico, sobre a normativización do galego. 
 Reflexionar, de xeito guiado, sobre a propia práctica lingüística. 
 Interesarse por contribuír individual e socialmente á normalización do galego. 
 Coñecer os principais axentesnormalizadores en Galicia e valorar a 

súaimportancia. 

LGB4.3.1. Identifica os procedementosde normalización e argumenta 
axeitadamentea necesidade de continuar con este procesona linguagalega. 

 Reflexiona sobre a necesidade de acadar a normalización do galego 
mediante as medidas políticas oportunas. 

 Argumenta de xeito lóxico, rigoroso e convincente a favor das medidas 
destinadas á normalización do idioma. 

CCL 
CSC 

LGB4.3.2. Distingue normativización enormalización e explica axeitadamente 
cadafenómeno. 

 Diferencia razoadamente entre normativización e normalización e 
define planificación lingüística. 

 Reflexiona, a partir do léxico, sobre a normativización do galego. 

CCL 
CSC 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia prácticalingüística e valora a importancia de 
contribuírindividual e socialmente á normalización dalingua galega. 

 Reflexiona, de xeito guiado, sobre a propia práctica lingüística. 
 Dá mostras de interesarse por contribuír individual e socialmente á 

normalización do galego. 

CCL 
CSC 

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentesnormalizadores en Galicia e valora a 
súaimportancia. 

CCL 
CSC 

ñ 
o 

B4.4. Evolución da lingua galega e etapasda historia social da lingua galega 
desde 1916 ataa actualidade. Análise e comprensión das causas e 
consecuencias dos feitos máisrelevantes. 

 Historia social da lingua: de 1916 a 1936. 
 Historia social da lingua: de 1936 a 1978. 
 A produción en lingua galega. 
 O galego nos movementos políticos e asociativos. 
 Historia social da lingua: de 1978 á actualidade. 

B4.4. Recoñecer os principais elementosde evolución da lingua galega, así 
comoidentificaras causas e consecuencias dos feitos máisrelevantes da súa historia 
social, e sinalar asdistintas etapas desde1916. 

 Explicar, a grandes trazos, a historia social do galego na etapa comprendida 
entre 1916 e 1936. 

 Explicar, a grandes trazos, a historia social do galego na etapa comprendida 
entre 1936 e 1978. 

 Explicar a historia social do galego de 1978 á actualidade. 
 Recoñecer os acontecementos máis relevantes na historia social da lingua 

entre 1916 e 1936. 
 Debater sobre a relevancia do Estatuto de Autonomía na evolución da 

historia social do idioma. 
 Coñecer as datas clave para a evolución da imaxe social do galego durante 

o franquismo. 
 Procurar información sobre o galego no período franquista e elaborar un 

traballo expositivo sobre esta etapa. 
 Coñecer e analizar guiadamente as medidas lexislativas relativas ao galego 

de 1978 á actualidade. 
 Comparar, utilizando un esquema, a situación do galego no Rexurdimento e 

no primeiro terzo do século XX. 
 Comparar, mediante a elaboración dunha listaxe, a situación do galego no 

primeiro terzo do século XX e no franquismo. 
 Debater sobre a evolución do uso e o coñecemento do galego no período 

comprendido entre 1991 e 2001. 
 Reflexionar, de xeito guiado, sobre as consecuencias da situación do galego 

entre 1916 e 1936 para a imaxe social da lingua. 
 Analizar as consecuencias das medidas antigalegas do franquismo para o 

uso e imaxe social do idioma na etapa posterior. 
 Debater sobre as consecuencias do franquismo na imaxe social do galego. 
 Analizar e comenta gráficos relativos ao uso e coñecemento do galego. 
 Consultar a páxina web do Instituto Galego de Estatística para obter 

información de carácter sociolingüístico e sintetizar as  conclusións. 

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega 
desde 1916 ataa actualidade. 

 Explica, a grandes trazos, a historia social do galego na etapa 
comprendida entre 1916 e 1936. 

 Explica, a grandes trazos, a historia social do galego na etapa 
comprendida entre 1936 e 1978. 

 Explica a historia social do galego de 1978 á actualidade. 

CCL 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua 
galegadesde 1916 e elabora textos expositivos sobre asdiferentesetapas. 

 Recoñece os acontecementos máis relevantes na historia social da 
lingua entre 1916 e 1936. 

 Debate sobre a relevancia do Estatuto de Autonomía na evolución da 
historia social do idioma. 

 Coñece as datas clave para a evolución da imaxe social do galego 
durante o franquismo. 

 Procura información sobre o galego no período franquista e elabora un 
traballo expositivo sobre esta etapa. 

 Coñece e analiza guiadamente as medidas lexislativas relativas ao 
galego de 1978 á actualidade. 

CCL 
CCEC 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitosmáis relevantes da historia social da 
linguagalega desde1916. 

 Compara, utilizando un esquema, a situación do galego no 
Rexurdimento e no primeiro terzo do século XX. 

 Compara, mediante a elaboracióndunha listaxe, a situación do galego 
no primeiro terzo do século XX e no franquismo. 

 Debate sobre a evolución do uso e o coñecemento do galego no 
período comprendido entre 1991 e 2001. 

CCL 
CCEC 

LGB4.4.4. Identifica as consecuenciasdos feitos máis relevantes da historia 
social dalingua galega desde1916. 

 Reflexiona, de xeito guiado, sobre as consecuencias da situación do 
galego entre 1916 e 1936 para a imaxe social da lingua. 

 Analiza as consecuencias das medidas antigalegas do franquismo para 
o uso e imaxe social do idioma na etapa posterior. 

CCL 
CCEC 
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 Debate sobre as consecuencias do franquismo na imaxe social do 
galego. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textose información dos medios e das 
TIC,relacionados coa historia social da lingua galega desde1916. 

 Analiza e comenta gráficos relativos ao uso e coñecemento do galego. 
 Consulta a páxina web do Instituto Galego de Estatística para obter 

información de carácter sociolingüístico e sintetizar as conclusións. 

CCL 
CCEC 
CD 

ñ 
o 

B4.5. Situación sociolingüística e legaldas linguas deEspaña. 
 A situación sociolingüística do Estado español. 
 Éuscaro. 
 Catalán. 
 Astur-leonés. 
 Aragonés. 
 Aranés. 

B4.5. Describir a situación sociolingüísticae legal das linguas deEspaña. 
 Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 
 Analizar, coa axuda de gráficos, a evolución do catalán. 
 Reflexionar guiadamente sobre a cooficialidade das linguas de España. 
 Reflexionar criticamente sobre o plurilingüismo en España, establecendo 

unha comparación con Francia. 
 Debater sobre a importancia do recoñecemento legal e o apoio institucional 

para a normalización das linguas minorizadas. 

LGB4.5.1. Describe a situaciónsociolingüísticae legal das linguas de España e 
analizacriticamente textos (literarios e xornalísticos),gráficos ou documentos 
audiovisuais que traten sobrea situación sociolingüística do Estadoespañol. 

 Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 
 Analiza, coa axuda de gráficos, a evolución do catalán. 
 Reflexiona guiadamente sobre a cooficialidade das linguas de España. 
 Reflexiona criticamente sobre o plurilingüismo en España, 

establecendo unha comparación con Francia. 
 Debate sobre a importancia do recoñecemento legal e o apoio 

institucional para a normalización das linguas minorizadas. 

CCL 
CD 

ñ 
o 

B4.6. Prexuízoslingüísticos. 
 Prexuízos lingüísticos. 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticose analizar a situación persoal en relación 
aeles. 

 Rebater, de xeito guiado, prexuízos lingüísticos sobre o galego. 
 Elaborar, en grupo, un vídeo argumentando en contra dos prexuízos sobre o 

galego. 
 Examinar diferentes prexuízos sobre o galego, seguindo unhas pautas. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízoslingüísticos atribuíbles a calquera lingua e 
especialmenteá galega e rebáteos cunha argumentaciónaxeitada. 

 Rebate, de xeito guiado, prexuízos lingüísticos sobre o galego. 
 Elabora, en grupo, un vídeo argumentando en contra dos prexuízos 

sobre o galego. 

CCL 
CSC 

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobreas linguas, detecta os prexuízos, en 
caso deos ter, e rebáteosargumentadamente. 

 Examina diferentes prexuízos sobre o galego, seguindo unhas pautas. 

CCL 
CSC 

ñ 
o 

B4.7. Recoñecemento e valoración dosprincipais fenómenos que 
caracterizan asvariedades xeográficas, diastráticas e diafásicas dalingua 
galega e da función da lingua estándar.Uso normalizado da variante dialectal 
propia dazona. Utilización e valoración da varianteestándarda lingua en 
situacións de carácterformal. 

 Variación interna das linguas. 
 Unha lingua, moitas variedades. 
 A variación xeográfica. 
 Variación social e situacional. 
 Elaboración e función da variedade estándar. 

B4.7. Recoñecer e valorar os principaisfenómenos que caracterizan as 
variedadesxeográficas, diastráticas e diafásicas da linguagalega e da función da 
linguaestándar. 

 Coñecer os trazos propios dos tres bloques dialectais do galego. 
 Analizar textos orais atendendo aos seus trazos dialectais. 
 Recoñecer os trazos davariedade estándar da linguagalega. 
 Coñecer o proceso de elaboración do estándar do galego. 
 Valorar a lingua estándarcomo variedadeunificadora. 
 Valorar as variedades dialectais do galego como símbolo de riqueza 

lingüística e cultural. 
 Recoñecer e rebater prexuízos sobre as variedades dialectais. 
 Distinguir razoadamente entre os tipos de variación lingüística, achegando 

exemplos. 
 Recoñecer os rexistros empregados en textos orais e reflexionar sobre as 

causas de tipo sociolingüístico que os determinan, de xeito guiado. 

LGB4.7.1. Recoñece os principaisfenómenos que caracterizan as variedades 
xeográficasda linguagalega. 

 Coñece os trazos propios dos tres bloques dialectais do galego. 
 Analiza textos orais atendendo aos seus trazos dialectais. 

CCL 
CSC 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos davariedade estándar da linguagalega. 
 Ofrece a solución estándar para diversas formas dialectais dadas. 

CCL 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándarcomo variedadeunificadora. 
 Explica, a grandes trazos, o proceso de elaboración do estándar do 

galego. 
 Reflexiona sobre a función da lingua estándar, dando mostras de 

valorala como variante unificadora. 

CCL 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficasda lingua galega como símbolo de 
riquezalingüística e cultural e rexeitafundamentadamente calquera prexuízo 
sobre a variacióndiatópica. 

 Dá mostras de valorar as variedades dialectais do galego como 
símbolo de riqueza lingüística e cultural. 

 Recoñece e rebate prexuízos sobre as variedades dialectais. 

CCL 
CSC 

LGB4.7.5. Recoñece as variedadesdiastráticas e diafásicas da lingua galega e 
describe oinfluxo da situación sociolingüísticanelas. 

 Distingue razoadamente entre os tipos de variación lingüística, 
achegando exemplos. 

 Recoñece os rexistros empregados en textos orais e reflexiona sobre 
as causas de tipo sociolingüístico que os determinan, de xeito guiado. 

CCL 
CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

h 
l 

B5.1. Identificación e comprensión dosdistintos períodos e xeracións da 
literatura galegade 1916 ata aactualidade. 

 Galicia entre 1916 e 1936. 
 Sociedade, economía e política. 
 O agrarismo. 
 As Irmandades da Fala. 
 O Seminario de Estudos Galegos. 
 O Partido Galeguista. 
 Feitos históricos en Galicia. 
 Feitos históricos en España e no mundo. 
 Ramón Cabanillas. Biografía. 
 A obra literaria de Cabanillas. 

B5.1. Identificar e comprender osdistintos períodos e xeracións da literatura galegade 
1916 ata aactualidade. 

 Explicar o contexto histórico en que se desenvolveu a literatura galega entre 
1916 e 1936. 

 Reflexionar, de xeito guiado, sobre o labor dos principais movementos e 
axentes político-culturais da época estudada. 

 Explicar o contexto histórico en que se desenvolveu a literatura galega entre 
a Guerra Civil e a ditadura franquista. 

 Explicar razoadamente o contexto en que se desenvolveu a literatura galega 
contemporánea, de 1975 ata hoxe. 

 Explicar a traxectoria e os trazos fundamentais da obra literaria de Ramón 
Cabanillas, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodose xeracións da literatura galega de 
1916 ata aactualidade. 

 Explica o contexto histórico en que se desenvolveu a literatura galega 
entre 1916 e 1936. 

 Reflexiona, de xeito guiado, sobre o labor dos principais movementos e 
axentes político-culturais da época estudada. 

 Explica o contexto histórico en que se desenvolveu a literatura galega 
entre a Guerra Civil e a ditadura franquista. 

 Explica razoadamente o contexto en que se desenvolveu a literatura 
galega contemporánea, de 1975 ata hoxe. 

CCL 

LGLB5.1.2. Comprende e explicarazoadamente os distintos períodos da literatura CCL 
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 Poesía lírica. 
 Poesía narrativa. 
 O teatro. 
 Os tempos do Grupo Nós. 
 O Grupo Nós. 
 Características do Grupo Nós. 
 Castelao. Características da súa obra. 
 A obra de Castelao. 
 Vicente Risco: Vida e obra. 
 Teatro e ensaio. 
 A narrativa. 
 Otero Pedrayo. 
 A obra: temática e claves ideolóxicas; estilo. 
 As Vangardas e a Xeración de 1922. 
 O tempo das Vangardas. 
 A renovación poética en Galicia. 
 Manuel Antonio: vida e obra. 
 Rafael Dieste: a renovación da prosa. 
 Galicia na Guerra Civil e na ditadura (1936-1975). 
 A Guerra Civil. 
 A posguerra: tempo de represión. 
 A oposición ao franquismo. 
 Feitos históricos en Galicia. 
 Feitos históricos en España e no mundo. 
 Literatura do exilio. 
 O traballo cultural dos exiliados. 
 Luís Seoane: vida e obra. 
 Eduardo Blanco Amor. 
 A obra narrativa de Blanco Amor. 
 Narrativa de posguerra. 
 Álvaro Cunqueiro: unha vida marcada pola literatura. 
 Os mundos narrativos de Cunqueiro. 
 A obra poética e teatral de Cunqueiro. 
 Ánxel Fole: perfil biográfico. 
 A obra narrativa de Fole. 
 Novas voces na narrativa. 
 A Nova Narrativa Galega. 
 Os autores da Nova Narrativa. 
 Xosé Neira Vilas. 
 Xosé Luís Méndez Ferrín. 
 Carlos Casares. 
 María Xosé Queizán. 
 A poesía galega durante a ditadura. 
 Os poetas da Xeración do 36. 
 Poetas da Promoción de Enlace. 
 Xeración das Festas Minervais ou Xeración dos 50. 
 Autores máis salientables da Xeración dos 50. 
 Celso Emilio Ferreiro. Biografía. 
 A obra de Celso Emilio Ferreiro. 
 Temas principais na obra de Celso Emilio Ferreiro. 
 Obra poética de Celso Emilio Ferreiro. 
 A Galicia contemporánea (de 1975 a hoxe). 
 Os cambios dende 1975. 
 Un novo marco político para Galicia. 
 O inicio da normalización do galego. 
 Auxe e declive cultural. 
 Feitos históricos en Galicia. 
 Feitos históricos en España e no mundo. 
 A narrativa galega de 1975 á actualidade. 
 Panorámica xeral. 
 Periodización. 
 Temática. 
 A consolidación da literatura infantil e xuvenil. 
 A poesía galega de 1976 á actualidade. 
 A ruptura co socialrealismo. 
 A xeración dos 80. 
 A xeración dos 90. 
 Poetas de comezos do século XXI. 

 Identificar as tres liñas temáticas en que pode clasificarse a poesía lírica de 
Ramón Cabanillas. 

 Describir os trazos característicos da poesía narrativa de Cabanillas. 
 Coñecer a obra teatral de Cabanillas e sintetizar  a súa temática. 
 Describir, en relación co seu contexto histórico, a traxectoria e trazos 

característicos do Grupo Nós e valorar a súa importancia para o 
desenvolvemento da cultura galega. 

 Coñecer a traxectoria de Castelao e explicar os trazos xerais da súa obra. 
 Caracterizar tematicamente as principais obras literarias de Castelao. 
 Coñecer a traxectoria de Vicente Risco. 
 Describir os trazos xerais da obra teatral, ensaística e narrativa de Risco. 
 Coñecer a traxectoria de Ramón Otero Pedrayo. 
 Explicar, desde o punto de vista temático, ideolóxico e estilístico, os trazos 

xerais da obra de Ramón Otero Pedrayo. 
 Explicar a pertenza de Castelao, Risco e Otero Pedrayo ao Grupo Nós e 

reflexionar sobre as diferenzas entre eles. 
 Describir o contexto en que se desenvolveu a literatura de Vangarda en 

Galicia e caracterizar as tres correntes principais. 
 Reflexionar, de xeito guiado, sobre as peculiaridades da Vangarda galega e 

as súas repercusións na historia da literatura. 
 Coñecer a traxectoria de Manuel Antonio e sintetizar os trazos propios da 

súa obra. 
 Coñecer a traxectoria de Rafael Dieste e sintetizar as características da súa 

obra. 
 Describir o labor cultural dos axentes literarios no exilio e reflexionar sobre 

este, baixo guía. 
 Comentar as consecuencias da Guerra Civil para a literatura galega. 
 Coñecer a traxectoria de Luís Seoane e caracterizar a súa obra. 
 Coñecer a traxectoria de Eduardo Blanco Amor e sintetizar os trazos propios 

da súa obra. 
 Caracterizar, desde o punto de vista temático, a obra narrativa de Eduardo 

Blanco Amor e reflexionar sobre o seu valor. 
 Coñecer a traxectoria de Álvaro Cunqueiro e describir os trazos propios da 

súa obra narrativa, poética e teatral. 
 Reflexionar sobre a importancia de Álvaro Cunqueiro na narrativa do século 

XX. 
 Sintetizar a traxectoria de Ánxel Fole e caracterizar a súa obra narrativa. 
 Explicar as características da Nova Narrativa Galega e describir  a 

traxectoria e trazos propios dos seus autores/as representativos/as. 
 Caracterizar a obra lírica dos poetas da Xeración do 36. 
 Sintetizar os trazos propios da obra dos poetas da Promoción de Enlace. 
 Describir os trazos xerais da lírica da Xeración dos 50. 
 Explicar as características fundamentais da obra dos autores/as 

destacados/as da Xeración dos 50. 
 Coñecer a traxectoria de Celso Emilio Ferreiro e reflexionar sobre a súa 

concepción da poesía, así como sobre a súa transcendencia. 
 Identificar os temas principais na obra de Celso Emilio Ferreiro. 
 Referir unha panorámica xeral da narrativa galega de 1975 á actualidade. 
 Establecer unha periodización da narrativa galega de 1975 á actualidade, de 

xeito razoado. 
 Explicar e identificar as principais liñas temáticas exploradas na narrativa 

galega actual. 
 Describir a consolidación da literatura infantil e xuvenil na actualidade, en 

relación co seu contexto, e coñecer os principais autores/as 
representativos/as. 

 Reflexionar, respondendo preguntas, sobre os trazos propios da narrativa 
actual, en relación coas súas causas históricas. 

 Explicar a evolución da poesía galega de 1975 á actualidade, en relación co 
seu contexto. 

 Identificar os trazos característicos e principais representantes da Xeración 
dos 80. 

 Sintetizar os elementos comúns da lírica da Xeración dos 90. 
 Recoñecer poetas destacados/as de comezos do século XXI. 
 Razoar as causas da eclosión das mulleres escritoras na poesía galega 

actual. 
 Reflexionar sobre a importancia da conquista de novos espazos públicos 

para a poesía galega actual. 
 Describir a situación xeral do teatro dende 1973 á actualidade. 

galega de 1916 ata a actualidade sinalando os seusprincipais 
trazoscaracterísticos. 

 Explica a traxectoria e os trazos fundamentais da obra literaria de 
Ramón Cabanillas, en relación co seu contexto histórico e cultural. 

 Identifica as tres liñas temáticas en que pode clasificarse a poesía lírica 
de Ramón Cabanillas. 

 Describe os trazos característicos da poesía narrativa de Cabanillas. 
 Coñece a obra teatral de Cabanillas e sintetiza a súa temática. 
 Describe, en relación co seu contexto histórico, a traxectoria e trazos 

característicos do Grupo Nós e valora a súa importancia para o 
desenvolvemento da cultura galega. 

 Coñece a traxectoria de Castelao e explica os trazos xerais da súa 
obra. 

 Caracteriza tematicamente as principais obras literarias de Castelao. 
 Coñece a traxectoria de Vicente Risco. 
 Describe os trazos xerais da obra teatral, ensaística e narrativa de 

Risco. 
 Coñece a traxectoria de Ramón Otero Pedrayo. 
 Explica, desde o punto de vista temático, ideolóxico e estilístico, os 

trazos xerais da obra de Ramón Otero Pedrayo. 
 Explica a pertenza de Castelao, Risco e Otero Pedrayo ao Grupo Nós 

e reflexiona sobre as diferenzas entre eles. 
 Describe o contexto en que se desenvolveu a literatura de Vangarda 

en Galicia e caracteriza as tres correntes principais. 
 Reflexiona, de xeito guiado, sobre as peculiaridades da Vangarda 

galega e as súas repercusións na historia da literatura. 
 Coñece a traxectoria de Manuel Antonio e sintetiza os trazos propios 

da súa obra. 
 Coñece a traxectoria de Rafael Dieste e sintetiza as características da 

súa obra. 
 Describe o labor cultural dos axentes literarios no exilio e reflexiona 

sobre este, baixo guía. 
 Comenta as consecuencias da Guerra Civil para a literatura galega. 
 Coñece a traxectoria de Luís Seoane e caracteriza a súa obra. 
 Coñece a traxectoria de Eduardo Blanco Amor e sintetiza os trazos 

propios da súa obra. 
 Caracteriza, desde o punto de vista temático, a obra narrativa de 

Eduardo Blanco Amor e reflexiona sobre o seu valor. 
 Coñece a traxectoria de Álvaro Cunqueiro e describe os trazos propios 

da súa obra narrativa, poética e teatral. 
 Reflexiona sobre a importancia de Álvaro Cunqueiro na narrativa do 

século XX. 
 Sintetiza a traxectoria de Ánxel Fole e caracteriza a súa obra narrativa. 
 Explica as características da Nova Narrativa Galega e describe a 

traxectoria e trazos propios dos seus autores/as representativos/as. 
 Caracteriza a obra lírica dos poetas da Xeración do 36. 
 Sintetiza os trazos propios da obra dos poetas da Promoción de 

Enlace. 
 Describe os trazos xerais da lírica da Xeración dos 50. 
 Explica as características fundamentais da obra dos autores/as 

destacados/as da Xeración dos 50. 
 Coñece a traxectoria de Celso Emilio Ferreiro e reflexiona sobre a súa 

concepción da poesía, así como sobre a súa transcendencia. 
 Identifica os temas principais na obra de Celso Emilio Ferreiro. 
 Refire unha panorámica xeral da narrativa galega de 1975 á 

actualidade. 
 Establece unha periodización da narrativa galega de 1975 á 

actualidade, de xeito razoado. 
 Explica e identifica as principais liñas temáticas exploradas na narrativa 

galega actual. 
 Describe a consolidación da literatura infantil e xuvenil na actualidade, 

en relación co seu contexto, e coñece os principais autores/as 
representativos/as. 

 Reflexiona, respondendo preguntas, sobre os trazos propios da 
narrativa actual, en relación coas súas causas históricas. 

 Explica a evolución da poesía galega de 1975 á actualidade, en 
relación co seu contexto. 

 Identifica os trazos característicos e principais representantes da 
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 O teatro dende 1973 á actualidade. 
 Situación xeral. 
 O Grupo Abrente. 
 A promoción dos 80. 
 A promoción dos 90. 

 Explicar as características do Grupo Abrente e sintetizar os trazos xerais da 
obra dos seus principais representantes. 

 Recoñecer os trazos comúns do teatro da promoción dos 80. 
 Coñecer os/as dramaturgos/as e obras destacadas da xeración dos 90. 
 Reflexionar sobre a evolución do teatro con respecto da época anterior e 

sobre as dificultades específicas da literatura dramática na actualidade. 

Xeración dos 80. 
 Sintetiza os elementos comúns da lírica da Xeración dos 90. 
 Recoñece poetas destacados/as de comezos do século XXI. 
 Razoa as causas da eclosión das mulleres escritoras na poesía galega 

actual. 
 Reflexiona sobre a importancia da conquista de novos espazos 

públicos para a poesía galega actual. 
 Describe a situación xeral do teatro dende 1973 á actualidade. 
 Explica as características do Grupo Abrente e sintetiza os trazos xerais 

da obra dos seus principais representantes. 
 Recoñece os trazos comúns do teatro da promoción dos 80. 
 Coñece os/as dramaturgos/as e obras destacadas da xeración dos 90. 
 Reflexiona sobre a evolución do teatro con respecto da época anterior 

e sobre as dificultades específicas da literatura dramática na 
actualidade. 

h 
l 

B5.2. Selección, lectura autónoma ecomentario de obras representativas da 
literatura galegade 1916 ata aactualidade. 

 Escolma de textos: Antón Villar Ponte e Ramón Cabanillas. 
 Escolma de textos: Castelao, Vicente Risco e Ramón Otero 

Pedrayo. 
 Escolma de textos: Amado Carballo, Manuel Luís Acuña, Manuel 

Antonio e Álvaro Cebreiro, Fermín Bouza Brey e Álvaro Cunqueiro. 
 Escolma de textos: Luís Seoane, Lorenzo Varela e Eduardo Blanco 

Amor. 
 Escolma de textos: Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro, Xosé Luís 

Méndez Ferrín, Xosé Neira Vilas, María Xosé Queizán e Carlos 
Casares. 

 Escolma de textos: Celso Emilio Ferreiro, Xosé María Díaz Castro, 
Aquilino Iglesia Alvariño, Antón Avilés de Taramancos, Uxío 
Novoneyra, Luís Pimentel, Manuel María, Xohana Torres, Luz Pozo 
Garza. 

 Escolma de textos: Suso de Toro, Pedro Feijoo, Jaureguizar, María 
Reimóndez. 

 Escolma de textos: Miguel Anxo Fernán-Vello, Ramiro Fonte, 
Gonzalo Navaza, Alfonso Pexegueiro, Darío Xohán Cabana, Xosé 
María Álvarez Cáccamo, María do Cebreiro, Ana Romaní, Fran 
Alonso, Lupe Gómez, Celso Fernández Sanmartín, Chus Pato, 
Olga Novo, Antía Otero. 

 Escolma de textos: Roberto Vidal Bolaño, Cándido Pazó. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente ecomentar obras representativas da literatura 
galegade 1916 ata a actualidade e relaciona o seucontido co contexto histórico, cultural 
esociolingüístico de cadaperíodo. 

 Ler comprensivamente escolmas de textos de cada unha das épocas 
estudadas. 

 Valorar, seguindo criterios razoados, a importancia das obras seleccionadas. 
 Ler escolmas de textos de cada unha das épocas estudadas de xeito 

comprensivo, resumir o seu contido e relacionalas co seu contexto. 
 Ler unha escolma de textos de Antón Villar Ponte e Ramón Cabanillas e 

resumir o seu contido. 
 Comentar, de xeito guiado, unha escolma de poemas de Ramón Cabanillas, 

en relación con seu contexto. 
 Sinalar os trazos característicos definitorios dos textos. 
 Comentar, de xeito guiado, unha escolma de textos da época das 

Vangardas. 
 Comentar, baixo guía, dous poemas de Luís Seoane e Lorenzo Varela, en 

relación co seu contexto. 
 Comentar guiadamente un fragmento da obra de Eduardo Blanco Amor e 

sinalar as innovacións que presenta. 
 Comentar, de xeito guiado, unha escolma de textos narrativos da época de 

posguerra, en relación co seu contexto. 
 Comentar as características da Nova Narrativa Galega presentes en textos 

de Méndez Ferrín, Mª Xosé Queizán e Carlos Casares. 
 Comentar unha escolma de poemas da época da ditadura, baixo guía. 
 Comentar, respondendo preguntas, unha escolma de textos narrativos da 

época actual. 
 Comenta, respondendo preguntas, unha escolma de textos dramáticos 

actuais. 
 Comparar e clasificar textos literarios do mesmo período segundo a súa 

temática. 
 Establecer unha comparación entre a poesía de Luís Seoane e a de autores 

das Vangardas. 
 Sinalar as diferenzas entre a poesía dos 80, a poesía dos 90 e a de comezos 

do século XXI. 
 Comprender as diferenzas entre as tres xeracións teatrais dos últimos anos. 

 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criteriosrazoados, obras representativas da 
literaturagalega de 1916 ata a actualidade para a súalectura. 

 Le comprensivamente escolmas de textos de cada unha das épocas 
estudadas. 

 Valora, seguindo criterios razoados, a importancia das obras 
seleccionadas. 

CCL 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras outextos representativas da literatura 
galega de 1916ata a actualidade, resume o seu contido, sinalaos seus trazos 
característicos definitorios erelaciónaos co contexto histórico, cultural 
esociolingüístico do período da literatura galegacorrespondente. 

 Le escolmas de textos de cada unha das épocas estudadas de xeito 
comprensivo, resume o seu contido e relaciónaas co seu contexto. 

CCL 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada oulibre,textos de obras da Literatura galega 
desde1916 ata a actualidade, sinala os seus trazoscaracterísticos definitorios e 
relaciónaos cocontexto histórico, cultural e sociolingüístico doperíodo da literatura 
galegacorrespondente. 

 Comenta, de xeito guiado, unha escolma de poemas de Ramón 
Cabanillas, en relación con seu contexto. 

 Sinala os trazos característicos definitorios dos textos. 
 Analiza, baixo guía, unha escolma de textos de Castelao e reflexiona 

sobre a súa vixencia na actualidade. 
 Sinala os trazos satíricos presentes nun texto de Vicente Risco. 
 Analiza, de xeito guiado, dous fragmentos da obra de Otero Pedrayo. 
 Comenta, de xeito guiado, unha escolma de textos da época das 

Vangardas. 
 Comenta, baixo guía, dous poemas de Luís Seoane e Lorenzo Varela, 

en relación co seu contexto. 
 Comenta guiadamente un fragmento da obra de Eduardo Blanco Amor 

e sinala as innovacións que presenta. 
 Comenta, de xeito guiado, unha escolma de textos narrativos da época 

de posguerra, en relación co seu contexto. 
 Comenta as características da Nova Narrativa Galega presentes en 

textos de Méndez Ferrín, Mª Xosé Queizán e Carlos Casares. 
 Comenta unha escolma de poemas da época da ditadura, baixo guía. 
 Comenta, respondendo preguntas, unha escolma de textos narrativos 

da época actual. 
 Comenta, baixo guía, unha escolma de poemas actuais. 
 Comenta, respondendo preguntas, unha escolma de textos dramáticos 

actuais. 

CCL 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunmesmo período ou de diferentes 
períodosatendendo aos seus principais contidos, sinala os seustrazos 
característicos definitorios e pon todo enrelación co contexto histórico, cultural 
esociolingüístico do período ouperíodos. 

 Compara e clasifica textos literarios do mesmo período segundo a súa 
temática. 

 Establece unha comparación entre a poesía de Luís Seoane e a de 
autores das Vangardas. 

 Sinala as diferenzas entre a poesía dos 80, a poesía dos 90 e a de 
comezos do século XXI. 

 Explica as diferenzas entre as tres xeracións teatrais dos últimos anos. 

CCL 
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B5.3. Lecturas expresivas ecomprensivas, audicións e lecturas dramatizadas 
de textosnarrativos, poéticos, teatrais e ensaísticosrepresentativos da 
literatura galega de 1916 ata aactualidade. 

 Lectura expresiva e comprensiva de «O retrato», en Retrincos, 
Castelao. 

 Lectura expresiva e comprensiva de «Enterro», en Proel, Luís 
Amado Carballo. 

 Lectura expresiva e comprensiva de  «O cartafol do vento», en De 
catro a catro, Manuel Antonio. 

 Lectura expresiva e comprensiva de  «A arrasadeira», en Os 
biosbardos, Eduardo Blanco Amor. 

 Lectura expresiva e comprensiva de «Xaneiro 1972, II», en Onde o 
mundo se chama Celanova, Celso Emilio Ferreiro. 

 Lectura expresiva e comprensiva de «Irmaus», en Longa noite de 
pedra, Celso Emilio Ferreiro. 

 Lectura expresiva e comprensiva de «As cousas», en Que me 
queres, amor?, Manuel Rivas. 

 Lectura expresiva e comprensiva de «Saudemos a morte», en Con 
pólvora e magnolias, Xosé Luís Méndez Ferrín. 

 Lectura expresiva e comprensiva de «Tríptico», en Epiderme de 
estío, Lucía Novas. 

 Audición de poemas musicados. 
 Actividades de comprensión textual. 
 Reflexión oral e escrita sobre os textos. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente,facer audicións e ler dramatizadamente 
textosnarrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos daliteratura galega de 1916 ata 
aactualidade. 

 Ler expresiva e comprensivamente un texto de Castelao e comentalo, baixo 
guía, en relación co seu contexto. 

 Ler expresiva e comprensivamente un poema de Amado Carballo e 
comentalo, respondendo preguntas. 

 Ler expresiva e comprensivamente un poema de Manuel Antonio e 
comentalo, de xeito guiado. 

 Ler expresiva e comprensivamente un fragmento da obra narrativa de 
Eduardo Blanco Amor, resumir o seu contido e analizala desde o punto de 
vista estrutural e formal. 

 Ler expresiva e comprensivamente dous poemas de Celso Emilio Ferreiro e 
analizalos temática e formalmente, de xeito guiado. 

 Ler expresiva e comprensivamente un texto de Manuel Rivas e comentalo 
desde o punto de vista lingüístico e temático, de xeito guiado. 

 Le expresiva e comprensivamente un poema de Xosé Luís Méndez Ferrín e 
coméntao desde o punto de vista temático, estrutural e formal, baixo guía. 

 Ler expresiva e comprensivamente un poema de Lucía Novas e analizalo 
temática, estrutural e formalmente, de xeito guiado. 

 Escoitar versións musicadas de poemas lidos e analizados. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresivae/ou dramatizadamente textos 
narrativos,poéticos,teatrais e ensaísticos representativos daliteratura galega de 
1916 ata aactualidade. 

 Le expresiva e comprensivamente un texto de Castelao e coméntao, 
baixo guía, en relación co seu contexto. 

 Le expresiva e comprensivamente un poema de Amado Carballo e 
coméntao, respondendo preguntas. 

 Le expresiva e comprensivamente un poema de Manuel Antonio e 
coméntao, de xeito guiado. 

 Le expresiva e comprensivamente un fragmento da obra narrativa de 
Eduardo Blanco Amor, resume o seu contido e analízaa desde o punto 
de vista estrutural e formal. 

 Le expresiva e comprensivamente dous poemas de Celso Emilio 
Ferreiro e analízaos temática e formalmente, de xeito guiado. 

 Le expresiva e comprensivamente un texto de Manuel Rivas e 
coméntao desde o punto de vista lingüístico e temático, de xeito 
guiado. 

 Le expresiva e comprensivamente un poema de Xosé Luís Méndez 
Ferrín e coméntao desde o punto de vista temático, estrutural e formal, 
baixo guía. 

 Le expresiva e comprensivamente un poema de Lucía Novas e 
analízao temática, estrutural e formalmente, de xeito guiado. 

CCL 

LGLB5.3.2. Participa con proveito deaudicións de textos narrativos, poéticos, 
teatrais eensaísticos representativos da literatura galegade 1916 ata a 
actualidade e escribe/debate,argumentadamente, sobre os seus valoresliterarios. 

 Escoita diferentes versións musicadas de poemas lidos e analizados. 

CCL 

b 
h 
l 

B5.4. Elaboración de traballos individuaise/ou en grupo nos que se describan 
e analicentextos literarios representativos da literatura galegade 1916 ata 
aactualidade. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e 
analicentextos representativos da literatura galega de 1916ata aactualidade. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individuale/ou colectivamente nos que se describen 
eanalizan textos representativos da literatura galegade 1916 ata aactualidade. CCL 

e 
h 
l 

B5.5. Consulta de fontes de informaciónvariadas e de recursos das TIC para 
a realizaciónde traballos e cita axeitadadestes. 

 Procura de información. 

B5.5. Consultar fontes de información variadase recursos das TIC para a realización 
detraballos e cita axeitadadestes. 

 Facer uso das bibliotecas presenciais e dixitais, con frecuencia e autonomía. 
 Empregar habitualmente fontes de información diversas para realizar 

traballos académicos. 
 Utilizar diferentes recursos dixitais en galego para a procura de información. 
 Empregar recursos dixitais de lecer e relacionados coa música, a poesía e a 

cultura galega. 
 Citar adecuadamente as fontes nos seus traballos escritos. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes deinformación variadas para a realización de 
traballos ecita axeitadadestas. 

 Fai uso das bibliotecas presenciais e dixitais, con frecuencia e 
autonomía. 

 Emprega habitualmente fontes diversas de información para realizar 
traballos académicos. 

 Cita adecuadamente as fontes nos seus traballos escritos. 

CCL 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursosdas TIC para a realización de 
traballos e citaaxeitadadestes. 

 Utiliza diferentes recursos dixitais en galego para a procura de 
información. 

 Emprega recursos dixitais de lecer e relacionados coa música, a 
poesía e a cultura galega. 

 Cita adecuadamente as fontes nos seus traballos escritos. 

CCL 
CD 

h 
l 
n 

B5.6. Creación ou recreación de textosde intención literaria partindo 
dascaracterísticas dos traballados na aula co fin de desenvolvero gusto pola 
escrita e a capacidade deexpresión dos sentimentos exuízos. 

 Expresión escrita: creación de textos narrativos breves. 
 Expresión escrita: creación de textos dialogados. 
 Expresión escrita: creación de textos poéticos. 
 Expresión escrita: creación dunha banda deseñada. 
 Expresión oral e escrita: creación e representación de textos 

teatrais. 
 Expresión escrita: transformación de textos dados. 

B5.6. Crear ou recrear textos de intenciónliteraria partindo das características 
dostraballados na aula co fin de desenvolver o gusto polaescrita e a capacidade de 
expresión dossentimentos exuízos. 

 Escribir textos narrativos breves, incorporando recursos estilísticos 
estudados na clase. 

 Elaborar textos dialogados a partir das lecturas. 
 Crear textos poéticos, seguindo os modelos analizados na clase. 
 Crear unha banda deseñada, conforme un modelo. 
 Escribir e representar textos teatrais en grupo, aplicando os coñecementos 

adquiridos na clase. 
 Transformar textos dados de diferentes xéneros, reparando nos seus trazos 

estéticos fundamentais. 
 Desenvolver o gusto pola escrita como instrumento de comunicación. 
 Utilizar a creación literaria para analizar, expresar e regular as propias 

emocións, de xeito guiado. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos deintención literaria partindo das 
características dostraballados naaula. 

 Escribe textos narrativos breves, incorporando recursos estilísticos 
estudados na clase. 

 Elabora textos dialogados a partir das lecturas. 
 Crea textos poéticos, seguindo os modelos analizados na clase. 
 Crea unha banda deseñada, conforme un modelo. 
 Escribe e representa textos teatrais en grupo, aplicando os 

coñecementos adquiridos na clase. 
 Transforma textos dados de diferentes xéneros, reparando nos seus 

trazos estéticos fundamentais. 

CCL 
CCEC 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto polaescrita como instrumento de comunicación 
capazde analizar e regular os sentimentos exuízos. 

 Dá mostras de desenvolver o gusto pola escrita como instrumento de 
comunicación. 

 Utiliza a creación literaria para analizar, expresar e regular as propias 
emocións, de xeito guiado. 

CCL 
CCEC 
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6. SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 
 

O libro de texto co que traballaremos é Lingua Galega e Literatura de 4º de ESO, de Ed. Xerais. Este consta de nove unidades didácticas e un apéndice gramatical, e nel desenvólvense todos os contidos 
contemplados no currículo vixente da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  
    
6.1. Proposta de temporalización das unidades 
 

As nove unidades didácticas de que se compón o libro están pensadas para seren desenvolvidas nunha secuencia de tres unidades por trimestre. Cada unidade estrutúrase en varios apartados, onde se recollen os 
contidos conceptuais do currículo e se realizan propostas de actividades para a consecución dos obxectivos didácticos. En cada bloque de actividades e mediante iconas de doada interpretación indícanse as 
competencias clave traballadas. Ademais, ao final de cada unidade ofrécese unha dobre páxina de actividades de reforzo e ampliación e unha páxina cunha proposta de avaliación a partir dun texto. 

 
 
 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

BLOQUES DE CONTIDOS RECURSOS 

TEMPORALIZACIÓN 

Mes Sesións 

1
ª 

a
v
a
li

a
c
ió

n
 

1 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica:  
- proba de atención á 

diversidade 
 

setembro 
outubro 

9 

B1.12. Participación en interaccións oraissobre temas de interese persoal ou social ouasuntos da vida cotiá, en diferentesrexistros. 
 Expresión oral: participación activa en conversas. 
 Expresión oral: exposición breve. 
 Expresión oral: planificación dunha viaxe. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Uso de técnicas e estratexias quefacilitan a lectura comprensiva e crítica detextos. 
Actividades de comprensión textual. 

B2.4. Comprensión e interpretación detextos argumentativos. 
 Lectura expresiva e comprensiva: «A miña alma é “brasilega”», texto de Sérgio Tannus en Luzes 

B2.5. Comprensión e interpretación detextos xornalísticos de opinión: editorial, columna e artigo deopinión. 
 Os xéneros xornalísticos de opinión. 
 O editorial. 
 O artigo de opinión. 
A columna. 

B2.12. Produción, en soporte impreso oudixital, de textos xornalísticos. 
Redacción dun editorial. 

B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos, redactadosa partir da información obtida de distintasfontes. 
Expresión escrita: redacción de textos breves. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.1. Recoñecemento, explicación e usode léxico suficientemente amplo e preciso, conincorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
Riqueza léxica. 
Léxico: as viaxes. 

B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación enrelacióncoa cohesiónsintáctica. 
Puntuación: punto, coma, punto e coma. 

B3.8. As principais regras decombinaciónimpostas polos predicados en función dosseus argumentos; estruturas sintácticas e tiposde oración segundo a natureza dopredicado. 
Orde dos elementos na oración. 
A sintaxe: unidades e funcións. 
As unidades. 
As funcións. 
Subordinación, coordinación e interdependencia. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 
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B4.4. Evolución da lingua galega e etapasda historia social da lingua galega desde 1916 ataa actualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máisrelevantes. 
Historia social da lingua: de 1916 a 1936. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Identificación e comprensión dosdistintos períodos e xeracións da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 Galicia entre 1916 e 1936. 
 Sociedade, economía e política. 
 O agrarismo. 
 As Irmandades da Fala. 
 O Seminario de Estudos Galegos. 
 O Partido Galeguista. 
 Feitos históricos en Galicia. 
 Feitos históricos en España e no mundo. 
 Ramón Cabanillas. Biografía. 
 A obra literaria de Cabanillas. 
 Poesía lírica. 
 Poesía narrativa. 
O teatro. 

B5.2. Selección, lectura autónoma ecomentario de obras representativas da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
Escolma de textos. 

B5.3. Lecturas expresivas ecomprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textosnarrativos, poéticos, teatrais e ensaísticosrepresentativos da literatura galega de 1916 ata aactualidade. 
Lectura expresiva e comprensiva. 
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B1.12. Participación en interaccións orais. 
Expresión oral: reflexión sobre o texto. 
Actividade de expresión oral: simulación dunha conversa propia da vida social. 
Reflexión oral sobre un texto. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN  ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Uso de técnicas e estratexias quefacilitan a lectura comprensiva e crítica detextos. 
 Actividades de comprensión textual. 

B2.4. Comprensión e interpretación detextos argumentativos. 
Lectura compresiva dun texto. 

B2.5. Comprensión e interpretación detextos xornalísticos. 
Lectura de textos xornalísticos. 

B2.8. Uso autónomo dos recursos queofrecen asbibliotecaseasTICparaobterinformación complementaria. 
Os xornais dixitais. 
Características dos xornais dixitais. 
Algúns xornais dixitais en galego. 

B2.9. Uso de técnicas e estratexias paraproducir textos escritos adecuados, coherentes eben cohesionados desde o punto de vistacomunicativo (planificación, organización, redacción erevisión). 
Aprendemos a redactar I. 
Erros habituais de redacción: ambigüidade e cacofonía ou rima interna. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.1. Recoñecemento, explicación e usode léxico suficientemente amplo e preciso, conincorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
Léxico: o urbanismo e a construción. 

B3.6. Aplicación e valoración das normasortográficas e morfolóxicas da linguagalega. 
Signos de interrogación e exclamación. 

B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación enrelacióncoa cohesiónsintáctica. 
Puntuación: dous puntos e puntos suspensivos. 

B3.8. As principais regras decombinaciónimpostas polos predicados en función dosseus argumentos; estruturas sintácticas e tiposde oración segundo a natureza dopredicado. 
A frase: simple e complexa. 
Frases endocéntricas. 
Frases exocéntricas. 
Estruturas coordinadas. 

B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e clasificar osxéneros textuais, especialmente osargumentativos. 
A intención do texto: denotación e connotación. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.4. Evolución da lingua galega e etapasda historia social da lingua galega desde 1916 ataa actualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máisrelevantes. 
Historia social da lingua: de 1936 a 1978. 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Identificación e comprensión dosdistintos períodos e xeracións da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 Os tempos do Grupo Nós. 
 O Grupo Nós. 
 Características do Grupo Nós. 
 Castelao. Características da súa obra. 
 A obra de Castelao. 
 Vicente Risco: Vida e obra. 
 Teatro e ensaio. 
 A narrativa. 
 Otero Pedrayo. 
 A obra: temática e claves ideolóxicas; estilo. 

B5.2. Selección, lectura autónoma ecomentario de obras representativas da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
Escolma de textos. 

B5.3. Lecturas expresivas ecomprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textosnarrativos, poéticos, teatrais e ensaísticosrepresentativos da literatura galega de 1916 ata aactualidade. 
 Lectura expresiva e comprensiva da escolma. 
 Lectura expresiva e comprensiva de «O retrato», en Retrincos, Castelao. 

B5.6. Creación ou recreación de textosde intención literaria partindo dascaracterísticas dos traballados na aula co fin de desenvolvero gusto pola escrita e a capacidade deexpresión dos sentimentos exuízos. 
Expresión escrita: redacción dun breve texto descritivo. 
Expresión escrita: redacción dun texto narrativo. 
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B1.12. Participación en interaccións orais. 
 Expresión oral: reflexión a partir do texto. 
 Expresión oral: elaboración dunha entrevista ficticia. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Uso de técnicas e estratexias quefacilitan a lectura comprensiva e crítica detextos. 
 Actividades de comprensión textual. 

 

B2.9. Uso de técnicas e estratexias paraproducir textos escritos adecuados, coherentes eben cohesionados desde o punto de vistacomunicativo (planificación, organización, redacción erevisión). 
 Aprendemos a redactar II. 
 Erros habituais de redacción: silepse, anacoluto, elipse e redundancia. 

B2.10. Utilización das TIC para difundir ostextos propios, coñecer outros alleos eintercambiaropinións. 
 O blog. 
 As redes sociais. Vantaxes e desvantaxes das redes sociais. 

B2.11. Produción, en soporte impreso oudixital, de textos propios da vida cotiá pertencentesao ámbito administrativo. 
 Expresión escrita: redacción dunha instancia. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.1. Recoñecemento, explicación e usode léxico suficientemente amplo e preciso, conincorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
Léxico: a administración pública e a cidadanía. 

B3.6. Aplicación e valoración das normasortográficas e morfolóxicas da linguagalega. 
 Maiúsculas e minúsculas. 
 Casos en que se usan maiúsculas. 
 Casos en que se usa inicial minúscula. 

B3.8. As principais regras decombinaciónimpostas polos predicados en función dosseus argumentos; estruturas sintácticas e tiposde oración segundo a natureza dopredicado. 
 Cláusulas e oracións. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.4. Evolución da lingua galega e etapasda historia social da lingua galega desde 1916 ataa actualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máisrelevantes. 
Historia social da lingua: de 1978 á actualidade. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Identificación e comprensión dosdistintos períodos e xeracións da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 As Vangardas e a Xeración de 1922. 
 O tempo das Vangardas. 
 A renovación poética en Galicia. 
 Manuel Antonio: vida e obra. 
Rafael Dieste: a renovación da prosa. 

B5.2. Selección, lectura autónoma ecomentario de obras representativas da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
Escolma de textos. 



  
PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2019-2020 
 
 

B5.3. Lecturas expresivas ecomprensivas de textospoéticosrepresentativos da literatura galega de 1916 ata aactualidade. 
. Lectura expresiva e comprensiva da escolma. 
Lectura expresiva e comprensiva de «Enterro», en Proel, Luís Amado Carballo. 
Lectura expresiva e comprensiva de  «O cartafol do vento», en De catro a catro, Manuel Antonio 
Actividades de comprensión  textual. 
Actividades de ampliación. 

B5.6. Creación ou recreación de textosde intención literaria partindo dascaracterísticas dos traballados na aula co fin de desenvolvero gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 
Expresión escrita: redacción de poemas. 
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B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación audiovisual. 
Escoita e visionamento comprensivo dunha noticia. 

B1.4. Comprensión, interpretación evaloración de textos orais de naturezadiversa. 
Escoita comprensiva dunha canción. 

B1.5. Desenvolvemento de habilidadesde escoita activa, cunha actitude de interese,de cooperación e derespecto. 
 Aprendemos a escoitar. 
Consellos para escoitar ben. 

B1.11. Participación activa e argumentada endebatesnos que se expresen opinións acerca dun temadeactualidade. 
Participación activa  nun faladoiro. 
Participación activa nun faladoiro sobre as tarefas domésticas. 

B1.12. Participación en interaccións orais. 
Expresión oral: creación dun diálogo a partir do texto. 
Expresión oral: narración. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Uso de técnicas e estratexias quefacilitan a lectura comprensiva e crítica detextos. 
Actividades de comprensión textual. 
Actividades de ampliación 

B2.2. Comprensión e interpretación detextos propios da vida cotiá relacionados co ámbitolaboral, administrativo ecomercial. 
A correspondencia formal. 

B2.11. Produción, en soporte impreso oudixital, de textos propios da vida cotiá pertencentesao ámbito laboral, administrativo ecomercial. 
 Expresión escrita: redacción de cartas formais. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.1. Recoñecemento, explicación e usode léxico suficientemente amplo e preciso, conincorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
Léxico: utensilios de cociña e electrodomésticos. 

B3.6. Aplicación e valoración das normasortográficas e morfolóxicas da linguagalega. 
 Abreviaturas. 
 Siglas. 

B3.8. As principais regras decombinaciónimpostas polos predicados en función dosseus argumentos; estruturas sintácticas e tiposde oración segundo a natureza dopredicado. 
O predicado. 
Tipos de cláusulas segundo a natureza do predicado. 
O suxeito. 
Suxeito elidido e suxeito cero. 
Unidades que desempeñan a función de suxeito. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto,a construción dos parágrafos e a vinculacióne progresión temáticas en textos alleos epropios, e elaboración de textos de acordo con estesparámetros. 
O parágrafo I. 
A estrutura interna dos parágrafos. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 
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B4.2. Situación sociolingüística de Galicia.Apresenza da lingua galega nos principaisámbitos e contextos sociais e privados.Tendencias deevolución. 
Situación sociolingüística actual en Galicia. 
Coñecemento do galego. 
Uso do galego. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Identificación e comprensión dosdistintos períodos e xeracións da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 Galicia na Guerra Civil e na ditadura (1936-1975). 
 A Guerra Civil. 
 A posguerra: tempo de represión. 
 A oposición ao franquismo. 
 Feitos históricos en Galicia. 
 Feitos históricos en España e no mundo. 
 Literatura do exilio. 
 O traballo cultural dos exiliados. 
 Luís Seoane: vida e obra. 
 Eduardo Blanco Amor. 
 A obra narrativa de Blanco Amor. 

B5.2. Selección, lectura autónoma ecomentario de obras representativas da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 Escolma de textos. 

B5.3. Lecturas expresivas ecomprensivas de textosrepresentativos da literatura galega de 1916 ata aactualidade. 
Lectura expresiva e comprensiva da escolma. 
 Lectura expresiva e comprensiva de  «A arrasadeira», en Os biosbardos, Eduardo Blanco Amor. 
 Actividades de comprensión textual. 

B5.6. Creación ou recreación de textosde intención literaria partindo dascaracterísticas dos traballados na aula co fin de desenvolvero gusto pola escrita e a capacidade deexpresión dos sentimentos exuízos. 
 Expresión escrita: creación dun diálogo en estilo indirecto. 
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B1.4. Comprensión, interpretación evaloración de textos orais de naturezadiversa. 
Escoita comprensiva e análise de textos orais. 

B1.9. Coñecemento e usoprogresivamente autónomo das estratexias necesarias paraa produción de textos orais, de técnicaspara aprender a falar en público e uso dasTIC. 
 Expresión oral: representación dunha escena teatral. 
 Expresión oral: exposicións. 

B1.10. Aplicación dos coñecementosgramaticais á avaliación e mellora da expresión orale recoñecemento en exposicións orais propiase alleas das dificultadesexpresivas. 
 Avaliamos as nosas producións orais. 
 Adecuación. 
 Coherencia. 
 Cohesión. 
 Corrección. 
 Prosodia. 
 Actitudes. 
 Normas de cortesía. 
 Posta en escena. 

B1.11. Participación activa e argumentada endebatesnos que se expresen opinións acerca dun temadeactualidade. 
Participación activa nun debate. 
Participación activa nun debate sobre a xustiza. 

B1.12. Participación en interaccións orais. 
Reflexión a partir do texto de lectural. 
Expresión oral: dramatización de conversas propias da vida social e cotiá. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Uso de técnicas e estratexias quefacilitan a lectura comprensiva e crítica detextos. 
Actividades de comprensión textual. 

B2.14. Valoración da escritura como uninstrumento de aprendizaxe, de relación social eenriquecementopersoal. 
Lectura comprensiva dun cómic: «Os camiños da vida», de Jacobo Fernández Serrano. 
O teatro. 
O texto teatral. 
A representación teatral. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.1. Recoñecemento, explicación e usode léxico suficientemente amplo e preciso, conincorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
Léxico: a xustiza. 
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B3.6. Aplicación e valoración das normasortográficas e morfolóxicas da linguagalega. 
 Acrónimos. 
 Símbolos. 

B3.8. As principais regras decombinaciónimpostas polos predicados en función dosseus argumentos; estruturas sintácticas e tiposde oración segundo a natureza dopredicado. 
 O complemento directo. Identificación. Unidades que funcionan como CD. 
 O complemento indirecto. Identificación. Unidades que funcionan como CI. 
 O complemento axente. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto,a construción dos parágrafos e a vinculacióne progresión temáticas en textos alleos epropios, e elaboración de textos de acordo con estesparámetros. 
O parágrafo II. 
A extensión do parágrafo. 
A extensión da oración. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.5. Situación sociolingüística e legaldas linguas deEspaña. 
A situación sociolingüística do Estado español. 
Éuscaro. 
Catalán. 
Astur-leonés. 
Aragonés. 
Aranés. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Identificación e comprensión dosdistintos períodos e xeracións da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 Narrativa de posguerra. 
 Álvaro Cunqueiro: unha vida marcada pola literatura. 
 Os mundos narrativos de Cunqueiro. 
 A obra poética e teatral de Cunqueiro. 
 Ánxel Fole: perfil biográfico. 
 A obra narrativa de Fole. 
 Novas voces na narrativa. 
 A Nova Narrativa Galega. 
 Os autores da Nova Narrativa. 
 Xosé Neira Vilas. 
 Xosé Luís Méndez Ferrín. 
 Carlos Casares. 
 María Xosé Queizán. 

B5.2. Selección, lectura autónoma ecomentario de obras representativas da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 Escolma de textos. 

B5.3. Lecturas expresivas ecomprensivas de textosrepresentativos da literatura galega de 1916 ata aactualidade. 
Lectura expresiva e comprensiva da escolma. 

B5.6. Creación ou recreación de textosde intención literaria partindo dascaracterísticas dos traballados na aula co fin de desenvolvero gusto pola escrita e a capacidade deexpresión dos sentimentos exuízos. 
 Expresión escrita: transformación dun fragmento do texto de lectura. 
 Expresión escrita: creación dun cómic. 
 Expresión escrita: transformación dun texto teatral en texto narrativo. 
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B1.1. Comprensión e interpretación detextos propios dos medios de comunicaciónaudiovisual, con especial atención aos xéneros decarácterargumentativo. 
Visionamento comprensivo dunha reportaxe sobre a relación entre a música e a poesía galegas. 

B1.4. Comprensión, interpretación evaloración de textos orais de naturezadiversa. 
 Escoita de cancións e poemas musicados. 
Procura dun cantar de berce. 

B1.9. Coñecemento e usoprogresivamente autónomo das estratexias necesarias paraa produción de textos orais, de técnicaspara aprender a falar en público e uso dasTIC. 
 Expoñemos os nosos coñecementos. 
 Contido. 
 Expresión. 
 Expresión oral: exposicións orais planificadas. 

B1.11. Participación activa e argumentada endebatesnos que se expresen opinións acerca dun temadeactualidade. 
Participa activamente nun debate. 

B1.12. Participación en interaccións orais. 
 Expresión oral: reflexión a partir do texto de lectura. 
 Expresión oral: realización dunha enquisa. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
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B2.1. Uso de técnicas e estratexias quefacilitan a lectura comprensiva e crítica detextos. 
 Actividades de comprensión textual. 

B2.10. Utilización das TIC para difundir ostextos propios, coñecer outros alleos eintercambiaropinións. 
 Procura de información. 
 Consulta de recursos dixitais sobre música e poesía galegas. 

B2.14. Valoración da escritura como uninstrumento de aprendizaxe, de relación social eenriquecementopersoal. 
A música e a poesía. 
A relación entre a música e a poesía. 
Poesía e música galega na actualidade. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.1. Recoñecemento, explicación e usode léxico suficientemente amplo e preciso, conincorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
Léxico: adescrición do carácter. 

B3.6. Aplicación e valoración das normasortográficas e morfolóxicas da linguagalega. 
Porque, porqué, por que. 
Senón, se non. 

B3.8. As principais regras decombinaciónimpostas polos predicados en función dosseus argumentos; estruturas sintácticas e tiposde oración segundo a natureza dopredicado. 
O complemento circunstancial. 
O suplemento. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto,a construción dos parágrafos e a vinculacióne progresión temáticas en textos alleos epropios, e elaboración de textos de acordo con estesparámetros. 
Tipos de parágrafos I. 
O parágrafo de enumeración. 
O parágrafo de secuencia. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.3. Proceso de normalización.Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao procesode recuperación do galego, favorecendo oxurdimento de vínculos positivos cara ao seuuso. Consciencia da necesidade 
e daspotencialidades de enriquecemento persoal e colectivodo uso normalizado da linguagalega. 

 A planificación lingüística: normativización, normalización e superación de prexuízos. 
 Normativización e normalización. 
Planificación lingüística. 

B4.6. Prexuízoslingüísticos. 
 Prexuízos lingüísticos. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Identificación e comprensión dosdistintos períodos e xeracións da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 A poesía galega durante a ditadura. 
 Os poetas da Xeración do 36. 
 Poetas da Promoción de Enlace. 
 Xeración das Festas Minervais ou Xeración dos 50. 
 Autores máis salientables da Xeración dos 50. 
 Celso Emilio Ferreiro. Biografía. 
 A obra de Celso Emilio Ferreiro. 
 Temas principais na obra de Celso Emilio Ferreiro. 
 Obra poética de Celso Emilio Ferreiro. 

B5.2. Selección, lectura autónoma ecomentario de obras representativas da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 Escolma de textos. 

B5.3. Lecturas expresivas ecomprensivas de textosrepresentativos da literatura galega de 1916 ata aactualidade. 
Lectura expresiva e comprensiva da escolma. 
 Lectura expresiva e comprensiva de «Xaneiro 1972, II», en Onde o mundo se chama Celanova, Celso Emilio Ferreiro. 
 Lectura expresiva e comprensiva de «Irmaus», en Longa noite de pedra, Celso Emilio Ferreiro. 
 Actividades de comprensión textual. 

B5.6. Creación ou recreación de textosde intención literaria partindo dascaracterísticas dos traballados na aula co fin de desenvolvero gusto pola escrita e a capacidade deexpresión dos sentimentos exuízos. 
 Expresión escrita: redacción de poemas. 

3
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica:  
- proba de atención á 

diversidade 

abril 12 

B1.4. Comprensión, interpretación evaloración de textos orais de naturezadiversa. 
Escoita comprensiva e análise de textos orais pertencentes aos tres bloques dialectais. 

B1.11. Participación activa e argumentada endebatesnos que se expresen opinións acerca dun temadeactualidade. 
Participación activa nun debate. 

B1.12. Participación en interaccións orais. 
 Expresión oral: recreación dunha conversa imaxinaria a partir do texto de lectura. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCOITAR E FALAR 
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B2.1. Uso de técnicas e estratexias quefacilitan a lectura comprensiva e crítica detextos. 
Actividades de comprensión textual. 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos. 
Lectura comprensiva dun texto argumentativo. 

B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, redactadosa partir da información obtida de distintasfontes. 
 Expresión escrita: redacción dun texto argumentativo. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.1. Recoñecemento, explicación e usode léxico suficientemente amplo e preciso, conincorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
Léxico: o comercio. 

B3.6. Aplicación e valoración das normasortográficas e morfolóxicas da linguagalega. 
 Hai, ai, aí. 
 Haber, a ver. 

B3.8. As principais regras decombinaciónimpostas polos predicados en función dosseus argumentos; estruturas sintácticas e tiposde oración segundo a natureza dopredicado. 
O atributo. 
O predicativo. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto,a construción dos parágrafos e a vinculacióne progresión temáticas en textos alleos epropios, e elaboración de textos de acordo con estesparámetros. 
Tipos de parágrafos II. 
O parágrafo de desenvolvemento dunha idea. 
O parágrafo de enunciado / solución. 

B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e clasificar osxéneros textuais, especialmente osargumentativos. 
Os textos argumentativos. Características e estrutura. 
Análise dun texto argumentativo. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.7. Recoñecemento e valoración dosprincipais fenómenos que caracterizan asvariedades xeográficas, diastráticas e diafásicas dalingua galega e da función da lingua estándar.Uso normalizado da variante 
dialectal propia dazona. Utilización e valoración da varianteestándarda lingua en situacións de carácterformal. 

Variación interna das linguas. 
Unha lingua, moitas variedades. 
A variación xeográfica. 
Variación social e situacional. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Identificación e comprensión dosdistintos períodos e xeracións da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 A Galicia contemporánea (de 1975 a hoxe). 
 Os cambios dende 1975. 
 Un novo marco político para Galicia. 
 O inicio da normalización do galego. 
 Auxe e declive cultural. 
 Feitos históricos en Galicia. 
 Feitos históricos en España e no mundo. 
 A narrativa galega de 1975 á actualidade. 
 Panorámica xeral. 
 Periodización. 
 Temática. 
 A consolidación da literatura infantil e xuvenil. 

B5.2. Selección, lectura autónoma ecomentario de obras representativas da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 Escolma de textos. 

B5.3. Lecturas expresivas ecomprensivas de textosnarrativosrepresentativos da literatura galega de 1916 ata aactualidade. 
Lectura expresiva e comprensiva da escolma. 
Lectura expresiva e comprensiva de «As cousas», en Que me queres, amor?, Manuel Rivas. 

B5.6. Creación ou recreación de textosde intención literaria partindo dascaracterísticas dos traballados na aula co fin de desenvolvero gusto pola escrita e a capacidade deexpresión dos sentimentos exuízos. 
Expresión escrita: transformación dun diálogo nun texto teatral. 
Expresión escrita: redacción dun texto breve. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica:  
- proba de atención á 

diversidade 

maio 12 

B1.12. Participación en interaccións orais. 
 Expresión oral: reflexión a partir do texto de lectura. 
 Expresión oral: simulación dunha entrevista de traballo. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

B2.1. Uso de técnicas e estratexias quefacilitan a lectura comprensiva e crítica detextos. 
 Actividades de comprensión textual. 



  
PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2019-2020 
 
 

B2.2. Comprensión e interpretación detextos propios da vida cotiá relacionados co ámbitolaboral, administrativo ecomercial. 
O contrato. 
O currículo. 
Lectura comprensiva de textos propios do ámbito laboral. 

B2.8. Uso autónomo dos recursos queofrecen asbibliotecaseasTICparaobterinformación complementaria. 
Consulta de información. 

B2.11. Produción, en soporte impreso oudixital, de textos propios da vida cotiá pertencentesao ámbito laboral. 
Expresión escrita: transformación dun contrato. 
Expresión escrita: redacción de currículos. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.1. Recoñecemento, explicación e usode léxico suficientemente amplo e preciso, conincorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
Léxico: o mundo do traballo. 
Dúbidas léxicas. 
Vila / pobo. 
Desenvolver / desenrolar. 
Sono / soño. 
Inverter / investir. 
Á  parte / aparte. 
Outros pares problemáticos. 

B3.8. As principais regras decombinaciónimpostas polos predicados en función dosseus argumentos; estruturas sintácticas e tiposde oración segundo a natureza dopredicado. 
 As cláusulas subordinadas: substantivas, adxectivas e adverbiais. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto,a construción dos parágrafos e a vinculacióne progresión temáticas en textos alleos epropios, e elaboración de textos de acordo con estesparámetros. 
Tipos de parágrafos III. 
O parágrafo de causa / efecto. 
O parágrafo de comparación / contraste. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.7. Recoñecemento e valoración dosprincipais fenómenos que caracterizan asvariedades xeográficas, diastráticas e diafásicas dalingua galega e da función da lingua estándar.Uso normalizado da variante 
dialectal propia dazona. Utilización e valoración da varianteestándarda lingua en situacións de carácterformal. 

Elaboración e función da variedade estándar. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Identificación e comprensión dosdistintos períodos e xeracións da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 A poesía galega de 1976 á actualidade. 
 A ruptura co socialrealismo. 
 A xeración dos 80. 
 A xeración dos 90. 
 Poetas de comezos do século XXI. 

B5.2. Selección, lectura autónoma ecomentario de obras representativas da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 Escolma de textos. 

B5.3. Lecturas expresivas ecomprensivas de textospoéticosrepresentativos da literatura galega de 1916 ata aactualidade. 
 Lectura expresiva e comprensiva da escolma. 
 Lectura expresiva e comprensiva de «Saudemos a morte», en Con pólvora e magnolias, Xosé Luís Méndez Ferrín. 
 Lectura expresiva e comprensiva de «Tríptico», en Epiderme de estío, Lucía Novas. 

B5.6. Creación ou recreación de textosde intención literaria partindo dascaracterísticas dos traballados na aula co fin de desenvolvero gusto pola escrita e a capacidade deexpresión dos sentimentos exuízos. 
 Expresión escrita: redacción dun relato breve. 
 Expresión escrita: creación dun poema. 

9 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  Libro do alumnado 
 Libro dixital 
 Caderno de ortografía 
 Material fotocopiable da 

Proposta didáctica:  
- proba de atención á 

diversidade 
- proba de avaliación 

trimestral 
- proba trimestral 

para o 
desenvolvemento 
das competencias 
clave 

- proba trimestral de 

xuño 12 

B1.2. Comprensión e análise de textospublicitarios dos medios de comunicaciónaudiovisual. 
 Procura de textos orais publicitarios en galego. 
 Análise guiada de textos publicitarios. 

B1.8. Escoita crítica e reflexiva quepermite identificar prexuízos e mensaxesdiscriminatorias. 
Análise guiada de textos orais publicitarios. 

B1.9. Coñecemento e usoprogresivamente autónomo das estratexias necesarias paraa produción de textos orais, de técnicaspara aprender a falar en público e uso dasTIC. 
 Expresión oral: elaboración dun texto oral publicitario. 

B1.12. Participación en interaccións orais. 
Expresión oral: representación dunha venda. 
Expresión oral: simulacióndunha conversa telefónica. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
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B2.1. Uso de técnicas e estratexias quefacilitan a lectura comprensiva e crítica detextos. 
 Actividades de comprensión textual. 

avaliación de 
literatura 

 
B2.6. Comprensión e interpretación dasmensaxes explícitas e implícitas que transmiten ostextos publicitarios dos medios decomunicación. 

Lectura comprensiva dun texto publicitario. 
Os textos publicitarios. 
Algúns recursos estilísticos. 

B2.9. Uso de técnicas e estratexias paraproducir textos escritos adecuados, coherentes eben cohesionados desde o punto de vistacomunicativo (planificación, organización, redacción erevisión). 
Expresión escrita: redacción dun texto coherente a partir dun texto esquemático. 

B2.10. Utilización das TIC para corrixir emellorara presentación dos escritos, para difundir ostextos propios, coñecer outros alleos eintercambiaropinións. 
Expresión escrita: redacción dun texto publicitario. 
Escribir co procesador de textos. 
A fonte ou tipo de letra. 
O corpo de letra. 
A letra negra e cursiva. 
O interliñado. 
As marxes. 
O sangrado. 
Expresión escrita: emprego do procesador de textos. 

B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos redactadosa partir da información obtida de distintasfontes. 
 Expresión escrita: transformación do texto publicitario en texto informativo. 
 Expresión escrita: redacción dun texto descritivo. 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

B3.1. Recoñecemento, explicación e usode léxico suficientemente amplo e preciso, conincorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 
Léxico: a gastronomía e os restaurantes. 

B3.6. Aplicación e valoración das normasortográficas e morfolóxicas da linguagalega. 
A escrita dos números. 
Números cardinais. 
Números ordinais. 
Os números nos textos formais. 

B3.8. As principais regras decombinaciónimpostas polos predicados en función dosseus argumentos; estruturas sintácticas e tiposde oración segundo a natureza dopredicado. 
Oracións bipolares. 
Oracións coordinadas. 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 

B4.1. A lusofonía nas linguas do mundono séculoXXI. 
Lusofonía: a súa importancia no século XXI. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Identificación e comprensión dosdistintos períodos e xeracións da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 O teatro dende 1973 á actualidade. 
 Situación xeral. 
 O Grupo Abrente. 
 A promoción dos 80. 
 A promoción dos 90. 

B5.2. Selección, lectura autónoma ecomentario de obras teatrais representativas da literatura galegade 1916 ata aactualidade. 
 Escolma de textos. 

B5.3. Lecturas expresivas ecomprensivas de textosteatraisrepresentativos da literatura galega de 1916 ata aactualidade. 
 Lectura expresiva e comprensiva da escolma. 
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Dos  
 
 
 

7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 
A sociedade actual require a capacidade de enfrontarse a unha gran cantidade de información. Por este motivo o seu tratamento é un dos obxectivos do sistema educativo. Este reto concrétase na necesidade de 
integrar o manexo de diversos soportes e fontes, utilizando tanto medios audiovisuais coma informáticos, enfrontando o alumnado coa tarefa de busca, selección, análise e interpretación da información, así como 
do desenvolvemento da capacidade crítica con respecto a ela. 

A biblioteca do centro móstrase así como un recurso cun alto valor dentro da comunidade educativa que deberemos ter moi en conta á hora de programar as nosas actividades docentes. 

Débese ter en conta igualmente a necesidade de traballar coas catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) dun xeito integrado, ben que é aconsellable nesta etapa darlles prioridade a aquelas 
que se detecten como as máis deficitarias para o noso alumnado dependendo do contexto. 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico do coñecemento, vehículo para 
as relacións sociais e para a expresión emocional. Neste sentido, para desenvolver o currículo da materia de lingua galega e literatura, seguiranse as orientacións metodolóxicas que pasamos a enunciar: 

- Adoptar un enfoque principalmente comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que favoreza o emprego do idioma, tanto oralmente como por escrito, en distintas funcións e contextos de uso. Por tanto, as 
habilidades e estratexias lingüísticas deben ser obxecto de especial atención sen por iso desdeñar a reflexión e o coñecemento do código lingüístico nin renunciar ao dominio das normas e usos gramaticais. 

- Proporcionar e traballar con textos de distinta tipoloxía e natureza. 

- Promover a realización de actividades que  obriguen ao manexo de diferentes ferramentas TIC, á busca e ao procesamento de información a través de internet e doutras fontes documentais, á utilización do 
dicionario, á creación literaria, á resolución de problemas, á investigación, á exposición oral, ao desenvolvemento de proxectos, etc. 
 
- Propiciar o traballo individual en certas actividades que serven para asentar coñecementos moi concretos (ortografía, gramática etc.) e tamén noutras que favorecen o autocoñecemento e a expresión dos propios 
sentimentos (expresión da propia opinión, creación de textos de intención literaria, etc.), mais promover tamén actividades grupais, que favorezan o intercambio respectuoso de ideas, a elaboración de discursos 
argumentativos e o espírito crítico e cooperativo.  
 
-  Facer lectura, interpretación e valoración de obras literarias. 
 
-  Propiciar dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación e avaliación das súas actividades. 

A metodoloxía será, pois, dinámica e participativa: fomentarase o traballo conxunto de todo o grupo-clase baixo a coordinación e orientación do/da profesor/a. A función do ensinante consistirá, sobre todo, en 
organizar o traballo do alumnado e fomentar a aprendizaxe por descubrimento, recorrendo só o necesario ás exposicións maxistrais e dinamizando o grupo-clase para que en ningún momento caia na pasividade e 
na recepción maquinal de contidos que se asimilan sen a máis mínima reflexión. 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Canto aos materiais, traballarase co libro de texto Lingua Galega e Literatura 4º ESO de Ed. Xerais, e este será completado con material moi diverso e en distintos soportes: 

o Fichas e caderno de traballo. 
o Presentacións dixitais preparadas polo/a profesor/a ou polo propio alumnado. 
o Fontes bibliográficas: dicionarios enciclopédicos, coleccións de historia de Galiza, de historia universal, coleccións de arte, atlas xeográficos, libros de divulgación. 
o Vídeos en DVD ou na rede.  
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o Páxinas Web e blogues sobre aspectos literarios, históricos ou sobre temas de actualidade. 
o Selección de artigos de prensa ou documentos referidos á actualidade. 
o Obras literarias axeitadas á idade e madurez intelectual do alumnado. 
o Selección de textos literarios (poéticos, narrativos e teatrais) para a súa lectura e análise. 
o Murais temáticos. 

 

9. CRITERIOS SOBRE  CUALIFICACIÓN E  PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

O/a profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio de curso. Esta será completada coa avaliación formativa, que se realizará durante todo o curso recollendo constantemente información sobre a marcha do 
alumnado, e dela formarán parte todas as actividades, probas e traballos levados a cabo ao longo de cada período avaliatorio. Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de 
consecución obtido polo/a alumno/a respecto aos obxectivos previstos.  

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do/a alumno/a (criterio este básico e fundamental), o seu comportamento xeral, a actitude de traballo, interese e respecto amosada na clase 
durante todo o curso, a súa asistencia regular ás aulas e, finalmente, as lecturas e traballos realizados.   

Concretando, para a cualificación terase en conta: 

- O seguimento do/a alumno/a día a día a través do caderno e das actividade cotiás, así como a súa actitude na aula, que suporán o 15% da cualificación global. Nese sentido, hai que sinalar que se valorará 
negativamente a non utilización reiterada do galego oral durante o desenvolvemento das clases por parte do alumnado. 

- As probas (en xeral, dúas por avaliación) realizadas ao longo do trimestre para valorar a evolución do/da alumno/a e o seu grao de logro dos obxectivos, que suporán o 70% da cualificación global.  A cualificación 
obtida a través das probas será a media aritmética da puntuación conseguida nas mesmas. 

- As probas e traballos levados a cabo para comprobar a realización e aproveitamento das lecturas obrigatorias (un libro por avaliación), que suporán o 15% da cualificación global.  

- Asemade, o alumnado que realice actividades voluntarias organizadas ou en colaboración co Departamento de Lingua Galega e Literatura, como, por exemplo, participación en xornadas, concursos orais ou escritos, 
revistas en papel ou dixitais, blogues, recitais de poesía, lecturas voluntarias…, verase recompensado cunha cualificación positiva, que pode supor ata 0,5 puntos adicionais na nota da avaliación. 

En todos as probas e traballos realizados terase en conta a corrección lingüstica, polo que a cualificación global poderá verse rebaixada por erros ortográficos e morfosintácticos. Descontaranse 0,05 puntos  por cada 
erro ata un máximo de 2 puntos.  

A avaliación aprobarase cunha nota mínima de 5.  A cualificación final será a media aritmética da puntuación conseguida nas avaliacións, sempre que en cada unha delas se acade ese mínimo. Os/as alumnos/as que 
non o alcancen teñen a posibilidade de realizar despois da 1ª e da 2ª avaliación a/as proba/s de recuperación correspondente/s. Así mesmo, ao final da 3ª avaliación haberá un exame no que poderán recuperar 
aquela ou aquelas avaliacións que teñan suspensas ou, se fose o caso, toda a materia. Para aqueles/as que realicen a/as probas de recuperación correspondente/s a algunha/s parte/s da materia, será a puntuación 
obtida na/s  mesma/s a que se terá en conta para a cualificación final, sexa esta superior ou inferior á obtida na/s  avaliación/s correspondente/s.  

Para aqueles/as que non obteñan en xuño unha cualificación positiva, haberá un exame extraordinario de toda a materia no mes de setembro. Este exame incluirá o control de lectura dun libro elixido polo/a 
profesor/a para aqueles/as que non superasen o/os control/is correspondente/s a algunha/s das lecturas fixadas como obrigatorias ao longo do curso. A porcentaxe correspondente ao libro de lectura será dun 15% 
da cualificación global. 
 

O uso de calquera clase de medio fraudulento na realización de actividades e traballos implicará a obriga de repetir os mesmos, e no caso dos exames, a realización da proba de recuperación correspondente. 

 
10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Os/as alumnos/as coa materia pendente do curso anterior teñen a posibilidade de recuperala realizando actividades de reforzo, e será o/a profesor/a do nivel superior que estea cursando quen lles proporcione o 
material de traballo e quen os cualifique. Entregaranse ao longo do curso 40arê bloques de 40arências40, tendo em conta que o 2º bloque e o 3º só se lles darán a aqueles/as alumnos/as que entreguen os 
40arências40 do bloque anterior dentro do prazo fixado polo/a profesor/a.  

Para obter unha cualificación positiva, será imprescindible entregar todos os bloques de actividades dentro dos prazos marcados e acadar em cada em deles em 40arên de corrección do 80% como mínimo. 
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Aqueles/aquelas que non acaden unha cualificación positiva ou que non opten por esta 41ar terán em exame 41arências414141ti no em de maio e outro no em de setembro. 
 
No que se refire ao alumnado repetidor, será obxecto dun especial seguimento, para garantir, na medida do posible, que supere as súas dificultades na 41arênci e acade os obxectivos mínimos. 
 

 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR 

O/a profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio de curso que estará deseñada para detectar as dificultades individuais e colectivas relacionadas coa materia de Lingua Galega e Literatura. Ao mesmo 
tempo, procurará descubrir tamén as potencialidades do alumnado, as súas calidades, preferencias e afeccións para aproveitalas e poñelas en relación coa metodoloxía e ao servizo do éxito das actividades que se 
desenvolvan. A avaliación inicial constará de varias partes, que contemplarán a expresión oral, a fluidez e comprensión lectora, a expresión escrita e os aspectos referidos ao coñecemento da lingua  que o/a 
profesor/a considere convenientes. Con este fin non se realizará unha única proba, senón que se desenvolverán unha serie de actividades durante as primeiras clases do mes de setembro. No deseño das mesmas 
non poderá faltar unha sesión de presentación oral dos integrantes do grupo-clase e a lectura en voz alta dalgún texto que posteriormente servirá para traballar a comprensión e expresión escrita e outros aspectos. 

Como xa se indicou anteriormente, esta avaliación inicial deberá servir para detectar cales das catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) son as máis deficitarias para o alumnado e darlles 
prioridade no desenvolvemento do currículo. Tamén servirá para diagnosticar posibles problemas individuais e deseñar as medidas de atención á diversidade que se consideren oportunas e factibles dentro da 
organización docente do centro. 

 

 
12. 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. 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura participará no proceso de atención á diversidade coa aplicación dunha serie de medidas, tales como: 

- Fomentar os agrupamentos que permitan aprendizaxes colaborativas. 

-- Deseñar actividades variadas e con diferente grao de dificultade, e flexibilizar o tempo de realización en función dos diversos ritmos de traballo. 

- Planificar actividades de reforzo e recuperación que aseguren aprendizaxes básicas. 

- Programar  actividades de ampliación para aqueles/as que superen os obxectivos programados e poidan afrontar coñecementos de maior complexidade.  

- Aportar material de apoio, xa adaptado para un ensino gradual e secuenciado, a aqueles/as alumnos/as aos que lles concedan a exención nesta materia, a fin de que vaian adquirindo o dominio da lingua e das súas 
estruturas.  
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- Favorecer a implantación de todas as medidas que dentro da organización académica do Centro se poidan levar a cabo para atender o alumnado con necesidades especiais de apoio educativo.  

 

 
 
 
 
 
13.TRANSVERSALIDADE 
 

Segundo o estabelecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os elementos transversais que 
deben traballarse a través de todas as materias son os seguintes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprendemento. 

 Educación cívica e constitucional. 
 

Alén disto, tamén son considerados elementos transversais a ter en conta tanto nas programacións docentes como no desenvolvemento das aulas os seguintes valores e conceptos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualdade e respecto 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres 

 Prevención da violencia de xénero 

 Prevención da violencia contra persoas con discapacidade 

 Igualdade de trato e non discriminación 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia 

 Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos nos ámbitos persoal, familiar e social 

 Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, 
a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, o 
respecto ás persoas con discapacidade, o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 
respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención 
do terrorismo e de calquera tipo de violencia 

 Evitación de comportamentos e de contidos sexistas 

 Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación por razón de orientación sexual ou de 
identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 
transxénero e intersexual 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar o espírito 
emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a 
iniciativa e o traballo en equipo, a confianza nun/nunha mesmo/a e o sentido crítico 

Educación viaria  Promoción de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico con fin 
de divulgar entre o alumnado dos seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías como peóns, 
viaxeiros/as e condutores/as, o respecto polas normas e os sinais para así favorecer a tolerancia, a 
prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía de modo que se tenda á evitación dos accidentes de 
tráfico e das súas secuelas 
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A 43arênci de Lingua Galega e Literatura é unha disciplina privilexiada para o traballo dos elementos transversais. Prima as actividades de comprensión lectora, a expresión oral e escrita, de comunicación 
audiovisual, 43arê tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas imprescindibles para o proceso de ensino-aprendizaxe. 

As actividades relacionadas 43ar 43arências434343tica e e literatura son favorecedoras do emprendemento e a educación cívica. A igualdade efectiva entre as persoas e a non discriminación por calquera 
circunstancia social ou persoal em os seus mecanismos de aprendizaxe nas mesmas estratexias da análise 43arências434343tica.  

O coñecemento e a análise da situación 43arências434343tica promoven a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos em todos os 43arênci da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 
que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos.  

A organización e o desenvolvemento curricular da 43arênci de Lingua galega e Literatura procura a participación do alumnado em actividades que lle permitan afianzar aptitudes como a creatividade, a 43arências, a 
iniciativa, o traballo em equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico; actividades como recitais, representacións teatrais, debates, concursos de contacontos, xornadas sobre aspectos culturais, clubs de lectura, 
revistas e publicacións, etc. 

Estas mesma actividades favorecen o desenvolvemento da 43arências4343, a 43arências43, a 43arências, o autocontrol, o diálogo e a 43arênci, que servirán para solucionar em 43arên situacións de conflito no 
43arênc escolar, familiar e social em xeral, ao tempo que contribúen a exercitar destrezas e adquirir valores que tenden a previr e evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

14. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
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15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA.  
 
A avaliación da Programación Didáctica é un dos aspectos fundamentais do traballo docente, xa que permite determinar con exactitude os puntos fracos e as fortalezas do traballo realizado ao longo de todo un 
curso académico. 

Cómpre, polo tanto, realizar un seguimento da propia Programación Didáctica. Esta debe ser un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferramenta útil no proceso de ensino-aprendizaxe. A súa 
concreción variará en función de diversas circunstancias, especialmente das características e necesidades educativas do alumnado. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de mellora en 
diferentes momentos do curso. 

Ao principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos da presente Programación Didáctica que se consideren oportunos, co obxecto de axustarse á realidade do alumnado 
coa que será traballada. 

Nas reunións de Departamento realizarase em seguimento do desenvolvemento da mesma. Para em teranse em conta tanto a consecución dos obxectivos, como o desenvolvemento das actividades. 

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas cualificacións, é o momento de facer unha valoración do desenvolvemento da programación e planificar as accións 
educativas que se consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira especial os aspectos em que o alumnado presente maiores dificultades. 
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Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será a final do curso. Para esa avaliación terase em conta, em primeiro lugar, o 45arê de cumprimento da propia Programación. 
Para iso debemos considerar unha serie de indicadores de logro que teñan en conta como mínimo os seguintes elementos: obxectivos, contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos 
obxectivos xerais da etapa, contribución ao desenvolvemento das competencias clave, procedementos e instrumentos de avaliación,  factores que favoreceron o cumprimento da programación / causas de non 
cumprimento, reflexión sobre as posíbeis situacións imprevistas acontecidas ao longo do curso …. Para que a avaliación sexa 45arê completa, terase em conta tamén o 45arê de satisfacción do profesorado 45ar 
mesma. Deste proceso extraeranse as propostas de modificación e mellora para a Programación Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior satisfacción ao tempo 
que se atenderán especialmente aqueloutros em que o alumnado presente maiores 45arências ou dificultades. 

A continuación preséntase un Modelo de avaliación da Programación Didáctica. 

  
 
 
 
 

Docente: Curso e grupo: 

 

 Puntos fortes da programación Puntos fracos da programación Aspectos a manter no próximo curso Aspectos a mellorar no próximo curso 

Cumprimento dos obxectivos xerais da programación     

Desenvolvemento das unidades didácticas     

Desenvolvemento das actividades programadas     

Funcionamento das metodoloxías aplicadas     

Utilización de recursos e materiais didácticos     

Consecución dos estándares de aprendizaxe     

Funcionamento dos procedementos de avaliación     

Pertinencia dos instrumentos de avaliación     

Eficacia das medidas de recuperación     

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave     

Contribución ao desenvolvemento dos obxectivos xerais de etapa     

Dinámica do grupo     

Participación en actividades extraescolares e complementarias     

Medidas de atención á diversidade     

Favorecemento da multidisciplinariedade     

Favorecemento do tratamento integrado de linguas     

Factores que favoreceron o cumprimento da programación     

Causas de non cumprimento da programación     

 
 
 

 
 
 

16.- ANEXO CURSO 2020-2021. COVID 19 
 
Seguindo as instrucións do 30 de xullo de 2020, ditadas pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 

académico 2020-2021, engádense a continuación unha serie de epígrafes e consideracións que procuran facer fronte á peculiar situación que estamos vivindo a consecuencia da COVID 19.  
Tendo en conta a excepcionalidade da situación e a incerteza sobre o futuro que nos agarda ao longo do presente curso académico, procuramos contemplar os posibles escenarios, deixando patente, iso si, 

que resulta imposible predicir con exactitude a situación e en consecuencia, establecer as adaptacións no marco da organización do currículo, da metodoloxía didáctica e da autonomía organizativa e pedagóxica do 
centro e do profesorado implicado. É por isto que nos acollemos ao carácter flexible desta Programación Didáctica e contemplamos a posibilidade de modificala ao longo do curso, seguindo sempre as instrucións 
que oportunamente faciliten as autoridades competentes. 

 
1.- POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓON SANITARIA 
Como sinalamos en apartado anterior, debido á situación excepcional derivada da pandemia da COVID 19, debe considerarse a posibilidade de que o ensino poida ser presencial, semipresencial ou non 

presencial. Por este motivo, vaise potenciar na aula o emprego de recursos dixitais tanto para a exposición de contidos teóricos como para a realización de actividades diversas. Para o que, desde principio de curso, 
familiarizarase o alumnado no uso das plataformas e aplicacións dixitais sinaladas, as mesmas que as empregadas no curso anterior. Ademais, realizarase o mesmo recordatorio ou iniciación en ferramentas como 
Google Classroom, Drive ou correo electrónico; coa edición de textos en formato dixital e co funcionamento básico dalgunha plataforma de videoconferencia.  

Preténdese con estas medidas que o paso do ensino presencial ao non presencial sexa o menos violento posible para o alumnado tendo en conta o cambio nos recursos e instrumentos de traballo.  
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1.1.- ENSINO PRESENCIAL 
Seguirase a Programación Didáctica tal e como foi descrita ao inicio deste documento. 
 
1.2.- ENSINO SEMIPRESENCIAL 
O profesorado porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle permita seguir traballado os contidos do período ou períodos que requiran a 

semipresencialidade.  
Para que todo funcione de forma correcta, nas primeiras semanas de curso, matricularase os estudantes de cada aula nunha das plataformas virtuais arriba sinaladas. Cada docente asegurarase de que, todos 

e cada un dos estudantes, saben empregar as plataformas e posúen os medios imprescindibles para facelo (ordenador e conexión a internet). 
A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a semipresencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 
No caso de que algún alumno estea en corentena, poderá seguir as aulas de forma telemática se a aula dispón dos medios precisos e se alumno ten a conexión adecuada. Ademais, sempre que a saúde do 

estudante o permita, realizará as actividades propostas empregando recursos dixitais e entregáraas no prazo e forma establecidos (semellantes aos dos seus compañeiros). Se nese tempo tivese que realizar algunha 
proba, a realización desta aprazarase ata que se reincorpore á aula presencial. 

Se a aula non dispón da infraestrutura adecuada ou se o estudante non pode traballar de forma telemática, enviaránselle por correo ou a través dalgún familiar, material e actividades individualizadas para 
que poida seguir traballando mentres dure a corentena. Realizará estás tarefas no prazo e formato establecidos, adaptados á súa situación concreta. Dependendo dos recursos e da situación, estableceranse os 
medios adecuados para manter e contacto e continuar o proceso de ensino-aprendizaxe.  

En caso de que todo un grupo entre en corentena, impartirase clase telemática se a aula dispón dos medios precisos. As alumnas e alumnos realizarán as actividades previstas usando recursos dixitais  e 
entregaranas en prazo e forma establecidos. As probas aprazaranse ata que o grupo se reincorpore ás aulas presenciais. Se non se poden levar a cabo aulas telemáticas, os estudantes  realizarán as tarefas propostas 
polo profesor, que entregarán no prazo e formato establecido.  

Se a actividade lectiva é semipresencial, tentarase que todos os discentes asistan ás clases telemáticas e realicen as tarefas propostas, compaxinando o ensino telemático co presencial.  
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 
Estes serán os principais instrumentos de avaliación: 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e nas distintas tarefas propostas 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 
Manteranse os criterios e estándares expostos na presente Programación Didáctica para a superación da materia. 
As alumnas e alumnos que non alcanzasen o aprobado, poderán superar a parte da materia avaliada sempre que entregasen en prazo e forma e cun mínimo de corrección, as actividades sinaladas pola 

profesora ou profesor durante o período ou períodos que permanecese afastado das aulas. Ademais, a docente ou o docente contemplarán a posibilidade de propoñerlles unha proba escrita presencial sobre a 
materia traballada se a situación o permite. 

 
1.3.- ENSINO NON PRESENCIAL 
No caso de novo confinamento e obriga de ensino non presencial continuado a profesora porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle permitan seguir 

traballado os contidos do período ou períodos que impidan a asistencia ás aulas.  
A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a non presencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 
Se non existise a posibilidade de reincorporarse á actividade lectiva presencial, agardarase a que a dirección do IES habilite un horario para cada materia. Impartiranse aulas telemáticas e establecerase a 

forma de contacto máis adecuada para cada alumno, tendo en conta os medios dos que dispón e contando coa colaboración da titora ou titor do grupo e o equipo de orientación do centro. O alumnado realizará as 
tarefas propostas e as probas precisas por esta vía.  

No caso de que un alumno non poida realizar algunha das probas do primeiro ou segundo trimestre, a súa nota calcularase provisionalmente tendo en conta as probas realizadas e o traballo efectuado. En 
canto o alumno se reincorpore á actividade lectiva, realizará aquelas probas que quedaran pendentes.  

Se esta circunstancia se dese no terceiro trimestre, a nota calcularase a partir das probas e actividades realizadas. A nota final da materia será o resultado de realizar a media entre os tres trimestres, aínda 
que esta poida alterarse en función de diferentes circunstancias (actitude, hábito de traballo…). A nota final calcularase tendo en conta a ponderación de cada trimestre. 

De maneira extraordinaria, no período ou períodos de confinamento, o docente facilitará materiais coas actividades consideradas convenientes para a recuperación da materia. Estas actividades deberán ser 
entregadas en prazo (indicado na Aula Virtual) e co mínimo de corrección esixíbel para ser avaliadas positivamente coa conseguinte consecución do aprobado (5) na materia. 

Esta metodoloxía non exclúe a realización do exame que o alumnado coa materia de Lingua e Literatura Galega pendente terá dereito a facer, sempre e cando a situación o permita, a comezos de xuño, tal 
que como se indica e publicita nas instrucións do IES Fermín Bouza Brey, no horario que faga público a xefatura de estudos, e superala polos outros mecanismos establecidos pola lei (realización da proba específica 
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da materia pendente de xuño). No caso de non acadar o aprobado (5 ou máis de 5) nesta convocatoria, contará coa proba da convocatoria extraordinaria de setembro. 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 
Estes serán os principais instrumentos de avaliación 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e das distintas actividades propostas  
Se a situación de ensino non presencial rematase, procurarase a realización de, cando menos, unha proba escrita presencial coa que se poida deixar testemuño da progresión do estudante durante o período 

de confinamento. Se a situación non o permitise, a proba sería telemática e con permiso de imaxe.  Estas probas, tanto a presencial como a telemática, considerararanse instrumentos de avaliación. 
A proba será sempre sobre a materia traballada durante o período ou períodos nos que non fose posible asistir ás aulas con normalidade. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 
A cualificación final obterase a partir da media aritmética das probas, no caso de que as houbese, realizadas presencialmente. A esta media poderáselle sumar ata 1,5 puntos polo traballo realizado a 

distancia. Para a valoración dese traballo terase en conta o número de tarefas entregadas no prazo fixado e o seu nivel de corrección. 
O alumnado que, segundo o procedemento indicado no parágrafo anterior, obtivese unha cualificación inferior a 5 puntos terá a posibilidade de realizar unha proba presencial, se a situación sanitaria o 

permite, para recuperar aquela ou aquelas avaliacións suspensas, ou, de non ser isto posible, unha proba ou traballo a distancia que no seu momento se determinará. 
O resultado desta proba substituirá o da avaliación ou avaliacións suspensas se é superior ao obtido nesta/nestas e recalcularase a cualificación final seguindo o procedemento sinalado.  
Se aplicando ese criterio a materia continuase suspensa, a cualificación final será inferior a 5 puntos e obterase a partir da media aritmética da avaliación ou avaliacións nas que existan probas feitas, tendo en 

conta a puntuación máis alta entre a que tivo na avaliación correspondente e a que obtivo na recuperación. 
 
2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
E caso de semipresencialidade ou de ensino non presencial, durante o tempo que os estudantes non poidan asistir ás aulas empregaranse as seguintes ferramentas e recursos: 

 Aula virtual do centro onde se colgarán semanalmente as tarefas propostas e os materiais de consulta.  
A profesora ou profesor responsable do curso, accederá á plataforma periodicamente, procurando dar resposta ás necesidades de todos e cada un dos estudantes. Revisando o seu progreso e resolvendo as 

dúbidas que vaian xurdindo. 

 Correo electrónico para dúbidas e entrega de traballos 

 Webex ou plataforma similar que permita realizar videoconferencias 

 Materiais impresos: libro de texto, libros de lectura… 

 Materiais e elaboración propia compartidos telematicamente así como enlaces e vídeos a páxinas de referencia 

 Ademais, se o docente o considera oportuno, poderá empregar outros medios como chat, correo electrónicos, whassap, chamadas telefónicas… Tanto cos estudantes como cos seus familares. 

 Para a comunicación coas familias empregarase, preferentemente, Abalar Móbil 
Darase oportuna publicidade ás medidas pertinentes a través da web do centro. 
 
En principio, non existe alumnado cunha falta absoluta de conectividade. 
Procurarase propoñer actividades que requiran un mínimo de uso dos datos, por exemplo, 
enviando fichas que teñan pouco tamaño (en datos). Así mesmo, procúrase aproveitar, na 
medida do posible, materiais como o libro de texto do alumnado. Ademais, para o traballo 
de ampliación propóñense lecturas voluntarias de libros en pdf gratuítos na rede. 
 
3.- PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
A continuación figuran os estándares imprescindibles que van formar parte do plan de reforzo que se implementará, cando menos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021, tal e como se establecen 

nas instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.  
Estes estándares de aprendizaxe constitúen as aprendizaxes imprescindibles que no curso 2019-2020 non puideron ser abordados ou que non se trataron coa exhaustividade precisa debido á situación 

sanitaria na que se desenvolveu o terceiro trimestre do curso pasado. A este respecto, cómpre non esquecer que a materia de Lingua e Literatura Galega ten un carácter progresivo ao longo do proceso educativo, o 
que implica que os contidos e procedementos vanse reforzando ao longo de toda a etapa educativa. 

Ademais, para o desenvolvemento deste Plan, teranse en conta os informes individualizados e os resultados da avaliación inicial realizada os días 30 de setembro e 1 de outubro do presente curso, pois ambos 
poden revelar carencias e necesidades individuais cuxa atención redundará nun proceso de ensino-aprendizaxe máis personalizado. 
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B1.1. Identificar a intención 
comunicativaimplícitaeexplícita,otema,aideaprincipaleassecundarias, a tese e os 
argumentos de textos propios dos medios de comunicación nudiovisual. 

 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global detextos orais dos medios de comunicación audiovisuais, 
identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou declaracións, determina o 
tema e recoñece a intención comunicativa do/da falante. 

CCL 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea 
principal e assecundarias. 

CCL 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias e debates procedentes dos 
medios de comunicación e recoñece a validez dos argumentos. 

CCL 
CAA 

B1.2. Comprender e analizar textos expositivos e publicitarios, diferenciar neles 
información, opinión e persuasión. 

 

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identifica as 
estratexias de enfatización. 

CCL 
CAA 

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos),no plano 
morfosintáctico (condensación, concisión e economía) e no plano léxico-semántico(léxico 
connotativo, simbólico e atractivo para oreceptor). 

CCL 
CSEIEE 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais,en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o 
son(diálogo, ruídos e música), en anunciospublicitarios ou outro tipo de comunicaciónsorais. 

CLL 
CCEC 

B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos 
utilizados no ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en 
mesas redondas). 
 

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatórios e 
mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

CCL 
CAA 

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra dunha 
opinión ou postura. CCL 

B1.4. Comprender, interpretar e valorardiferentes tipos de discursos orais. 
 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calqueratexto 
oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais 

CCL 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a 
claridade expositiva, así como normas de cortesía nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas. 

LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 
 

CCL 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respectaas 
opiniónsalleas. 

CCL 
CSC 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontroldas 
emocións ao falar en público. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta 
pronuncia eamosar unha actitude crítica ante os prexuízosque se poidan asociar 
aela. 

LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunhapronuncia galega correcta, identifica os erros naprodución 
oral allea e produce discursos oraisque respectan as regras prosódicas e fonéticasda linguagalega. 

CCL 
CAA 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeitaargumentadamente os prexuízos que se poidan asociará pronuncia 
propia da linguagalega. 

CAA 
CSC 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variantedialectal propia e asúmea como a variedade habitualdo 
seucontexto. 

CCL 
CCEC 

B1.7. Producir textos orais, enintervencións espontáneas, adecuadas á situación 
e áintención comunicativa desexada, concoherencia, cohesión ecorrección. 
 

LGB1.7.1. Produce textos orais, enintervencións espontáneas, adecuadas á situación e áintención 
comunicativa desexada, concoherencia, cohesión ecorrección. 

CLL 
CSC 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nasintervencións orais espontáneas respectando asregras 
morfosintácticas desta lingua, en especial acolocación do pronome átono, así como afonética 
galega (pronuncia das sete vogais, n velar efonema fricativo palatalxordo). 

CCL 

LGB1.7.3. Emprega nas intervenciónsorais espontáneas expresións propias do galego:infinitivo 
conxugado e fraseoloxíaadecuada. 

CCL 

LGB1.7.4. Emprega nas intervenciónsorais espontáneas un léxico rico evariado. CCL 

B1.8. Manifesta una actitude crítica ereflexiva que permite identificar prexuízos 
emensaxes discriminatorias. 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que proveñen 
dos medios de comunicación. 

CCL 
CAA 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
discriminacións 

CCL 
CSC 
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B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras de traballos e de 
informacións de actualidade, coa axuda das TIC. 
 

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. CAA 
CCL 

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. CCL 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. CCL 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, 
pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así comoo 
autocontrol das emocións ao falar en público. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto 
e elaborar unha presentación atractiva e innovadora 

CD 
CAA 
CCL 

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 erros(incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica,erros 
fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos. 

CCL 
CAA 

B1.11. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de actualidade. 

 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos deforma comprensible e convincente e comenta as 
contribucións das persoas interlocutoras. 

CCL 
CAA 

LGB1.112 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quenda se as 
opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

CCL 
CSC 

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal. 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa en conversas informais. 

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

B2.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas 
relacións sociais. 

LGB2.13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe, 
así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos,cadros, 
esquemas e mapas conceptuais). 

CCL 
CAA 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos 
(dicionarios e outras fontes de documentación)para solucionar problemas de comprensión. 

CCL 

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquiza do de ideas dun texto. CCL 

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. CCL 

LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóra as ao seu 
discurso. 

CCL 
CAA 

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá 
pertencentes a ámbito laboral, administrativo e comercial. 

 

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa,o tema e os subtemas de escritos propios da vida 
cotiá relacionados co ámbito laboral,administrativo e comercial. 

CCL 

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos 
ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e redes 
sociais de procura de emprego, contrato,nómina e vida laboral), administrativo (carta administrativa 
e solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e impreso 
administrativo de reclamación). 

CCL 
CSC 

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto 
materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias,etc.), como libros de 
texto e recursos de temas especializados en internet. 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.),como libros de texto e recursos de temas especializados 
en Internet. 

CCL 
CD 

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas,diagramas.. CCL 

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos.. CCL 

LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto 
CCL 

B2.5. Comprende e interpreta textos xornalísticos de opinión: carta ao director, 
editorial, columna e artigo de opinión. 

 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao director, 
editorial, columna e artigo de opinión. 

CCL 
CSC 

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, 
opinión e persuasión. 

CCL 
CSC 
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B2.6. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten 
os textos publicitarios dos medios de comunicación. 
 

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos 
publicitarios dos medios de comunicación (anuncios). 

CCL 
CSC 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos 
medios de comunicación. 

CCL 
CSC 

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

CCL 
CSC 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de 
comunicación con especial atención á publicidade. 

CCL 
CSC 

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes 
de información impresa ou en formato dixital. 

 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consultade 
materiais en distintos soportes 

CCL 
CD 
CSC 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 
coñecementos adquiridos nos seus escritos. 
 

CCL 
CD 
CAA 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión). 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso(diferentes tipos 
de esquemas e mapas conceptuais). 

CCL 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 
CCL 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 
encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 

CCL 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas 
lingüísticas ao seus alcance(correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente.. 

CCL 
CD 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é correcta e 
que non se cometen erros ortográficos,gramaticais, de formato ou de presentación. 

CCL 

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, 
para difundir os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

LGB2.10.1.Usaas TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, 
dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega. 

CCL 
CD 
CAA 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus 
escritos,especialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das 
funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas,índice, 
esquemas etc. 

CCL 
CD 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros 
alleos e de intercambio de opinións 

CCL 
CD 
CSC 

B2.11. Producir, respectando as súas características formais e de contido, textos 
propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos tanto en formato papel 
como dixital: laborais,administrativos e comerciais. 

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en soporte tanto 
impreso como dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos:laboral 
(currículo, carta de presentación, fichade contratación en empresas e redes sociais de procura de 
emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta 
comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

CCL 
CD 
CSC 

B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de 
opinión. 
 

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital,cartas á dirección e columnas de opinión. CCL 
CD 
CSC 

B2.13. Producir en soporte impreso ou dixital textos argumentativos, redactados 
a partida información obtida de distintas fontes. 

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da 
información obtida de distintas fontes. 

CCL 
CD 
CSC 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital,un texto argumentativo propio a partir dun tema 
dado sen documentación previa. 

CCL 
CD 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin parafrasear o 
texto departida. 

CCL 

B2.14. Valorar a escritura como un instrumento moi útil na aprendizaxe, nas 
relacións sociais e no desenvolvemento do individuo. 

LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para organizar 
os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse 
como persoa. 

CCL 
CSC 
CCEC 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes categorías LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais.. CCL 
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gramaticais,así como da fraseoloxía. 
 

CAA 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais 
e escritas. 

CCL 
CAA 

B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais 
da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua 
galega e distingue os diversos tipos.. 

CCL 
CAA 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os 
valores dos morfemas e as súas posibilidades combinatorias para crear novos 
termos e identificar a súa procedencia grega ou latina.. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. CCL 
CAA 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 
 

CCL 
CAA 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixo se sufixos e as súas posibilidades combinatorias para 
crear novas palabras. 

CCL 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua 
galega. 

CCL 

B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención á 
entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar. 

CCL 
CAA 

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel 
como en soporte electrónico, para resolver dúbidas,para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para enriquecer o propio vocabulario. 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en 
soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de normativa, 
para resolver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu 
vocabulario. 

CCL 
CD 

B3.6.Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 

CCL 
CAA 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

CCL 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 
 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 
CCL 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais regras 
de combinación impostas polo verbos.  

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e 
semanticamente. 

CCL 
CAA 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura internadas oracións, identificando o verbo e os seus 
complementos. 

CCL 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. CCL 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. CCL 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. CCL 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, consecuencia, 
condición,hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición,hipótese e 
os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

CCL 
CAA 

B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e propios a estrutura, a 
construción e xustificación dos parágrafos, a vinculación e progresión temáticas, 
e elabora textos de acordo con estes parámetros. 

 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto,en construcións propias e alleas. CCL 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos.  CCL 
CAA 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. CCL 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os 
mecanismos de progresión temática. CLL 

B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten diferenciar e clasificar os 
xéneros textuais,especialmente os argumentativos. 

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, 
especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 

CCL 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e empreganas producións propias, os distintos procedementos 
lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

CCL 

B3.12. Xustifica a adecuación dos textos,en función do contexto, do tema e do 
xénero e elabora producións propias cunha adecuación apropiada. 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero 
textual. 

CCL 
CAA 



  
PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2019-2020 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

 
COMPETENCI
AS CLAVE 

 LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto,ao tema e ao 
xénero textual. 

CCL 

B3.13. 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 docente, relacionadosc os 
elementos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

LGB3.13.1. 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 

B3.14. 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 

LGB3.14.1. 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 e describir o papel da lusofonía nas linguas do 
mundo no século XXI. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 
argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 

CCL 
CCEC 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüiso  inclusivo,desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural 
da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura. 

CCL 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describira súa 
importancia dentro das linguas do mundo no século XXI. 

CCL 
CSC 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en portugués(buscadores, 
enciclopedias e portais de noticias). 

CCL 
CSC 
CD 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega nos principais ámbitos e contextos sociais e privados 
así como ás tendencias de evolución. 

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística. CCL 
CSC 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. CCL 
CSC 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora os seus 
coñecementos sociolingüísticos 

CCL 
CSC 
CD 

LGB4.2.4. Describe a situación socio lingüística de Galicia e emprega a terminoloxía apropiada. CCL 
CSC 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación sociolingüística 
actual. 

CCL 
CSC 

B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir vínculos 
positivos cara ao seu uso asumindo a importancia da contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a necesidade 
de continuar con este proceso na lingua galega CCL 

CSC 

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada fenómeno. CCL 
CSC 

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 

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia. CCL 
CSC 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así 
como identificaras causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa 
historia social, e sinalar as distintas etapas desde1916. 

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ataa 
actualidade. 

CCL 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 
e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 

CCL 
CCEC 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 
desde1916. 

CCL 
CCEC 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 
desde1916. 

CCL 
CCEC 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC,relacionados coa 
historia social da lingua galega desde1916. 

CCL 
CCEC 
CD 

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza 
criticamente textos (literarios e xornalísticos),gráficos ou documentos audiovisuais que traten sobre 

CCL 
CD 
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a situación sociolingüística do Estado español. 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en 
relación a eles. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e 
rebáteos cunha argumentación axeitada. 

CCL 
CSC 

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e 
rebáteos argumentadamente. 

CCL 
CSC 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función 
da lingua estándar.  

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua 
galega. 

CCL 
CSC 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. CCL 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora.  CCL 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística e 
cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación diatópica. 

CCL 
CSC 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo 
da situación sociolingüística nelas. 

CCL 
CSC 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

CCL 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 1916 
ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos. 

CCL 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e relaciona o seu contido co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura galega de 
1916 ata a actualidade para a súa lectura CCL 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 1916ata a 
actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

CCL 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre,textos de obras da Literatura galega desde1916 ata a 
actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

CCL 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos atendendo aos 
seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período ou períodos. 

CCL 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos,poéticos,teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

CCL 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e escribe/debate, 
argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 

CCL 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e 
analicen textos representativos da literatura galega de 1916ata a actualidade. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

CCL 

B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada destes. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada 
destas. 

CCL 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeita da 
destes. 

CCL 
CD 

B5.6. Crear ou recrear textos 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 de intención literaria partindo das características dos traballados 
na aula. 

CCL 
CCEC 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar 
e regular os sentimentos e xuízos. 

CCL 
CCEC 
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1. INTRODUCIÓN 

 

As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida 
social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. A través delas achegámonos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros 
pobos e dos seus patrimonios culturais. 

A formación lingüística é un instrumento que ten como obxecto falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e experiencias, sobre o mundo, é un me-
dio para as relacións interpersoais e o recoñecemento da alteridade, é motor do noso pensamento e das nosas reflexións e porta de acceso ao coñe-
cemento. Ten que ser unha ferramenta para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida 
profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar 
ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 

O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorpora unha referencia expresa ao plurilingüismo, na medida en que a competencia en 
cada lingua interactúa e se enriquece co coñecemento das outras linguas, e contribúe a desenvolver destrezas e capacidades que son a base da com-
petencia en comunicación lingüística. Isto, e a alusión igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a diferentes xeitos de expresarse e 
actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do plurilingüismo e da interculturalidade. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os enfoques 
plurais, transversais e integradores. A súa finalidade é promover o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que 
posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Pola súa banda, me-
diante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o refor-
zamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o res-
pecto dos dereitos fundamentais. 
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Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, non se pode es-
quecer a situación de minorización da lingua galega. Cómpre favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normaliza-
ción. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica 
a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente 
de formalidade e complexidade. 

OS currículos das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Lieteratura presentan contidos similares e unha distribución igualmente 
similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas caracterís-
ticas propias, que requiren un tratamento e un traballo específicos, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade que presentan, 
precisan seren abordados de maneira parella, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de 
aprendizaxe do alumnado, tal como contempla o artigo 8 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 
Galicia. 

A área de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato, estruturada 
en cinco bloques: 

O 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 da aula en contextos formais e informais. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción escrita. 

O 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 utilizar os coñecementos lingüísticos como fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade" pretende que o alumnado comprenda os procesos sociolingüísticos, identifique os prexuízos para a súa superación. 
Así mesmo, persegue que recoñeza e empregue termos sociolingüísticos de xeito preciso. 
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O 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 as súas autoras máis salientables, e recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos abordarase desde unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, 
que aparecen especificadas, a partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación, pola súa parte, será coherente coa diversidade de contidos traballados. Do mesmo xeito, será unha avaliación competencial, que terá 
en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe, detallados en cada bloque, e as competencias clave. 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
A programación didáctica é elaborada para aplicar no IES Fermín Bouza Brey, un centro público situado na localidade de Vilagarcía de Arousa. Como 
instituto de ensinanza secundaria que é, impártense nel os dous ciclos da ESO, mais os dous cursos de bacharelato, divididos nas conseguintes 
modalidades de Ciencias Sociais e Humanidades e Ciencias e Tecnoloxía. Ademais, ten varios ciclos formativos (C. M. Electromecánica de vehículos, 
C.M. Instalacións eléctricas e automáticas, C.M. Mantemento electromecánico, C.S. Automatización e robótica, C.S. Mecatrónica) e primeiro e 
segundo curso de Formación Profesional Básica. Trátase, polo tanto, dun centro complexo organizativamente, pero tamén enriquecedor grazas á 
diversidade de alumnado que presenta. 

O Instituto recibe fundamentalmente alumnos/as procedentes da propia localidade de Vilagarcía de Arousa ou do ámbito rural que circunda a vila, e 
pertencentes, na súa maioría, a familias de clase media-baixa, con numerosos problemas de desemprego, polo que resulta prioritario facerlles chegar 
a moitos deles/delas os recursos fundamentais, como libros de texto e de lectura, que lles permitan cumprir os obxectivos para o presente curso. 

Por outra parte, trátase dun alumnado maioritariamente castelanfalante, sobre todo no que se refire ao procedente do núcleo urbano; por iso se fai 
necesario deseñar estratexias destinadas a erradicar os prexuízos cara ao galego e a potenciar o uso desta lingua. 

 
 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
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As competencias veñen definidas pola Unión Europea (Recomendación do Parlamento europeo e do Consello de 18 de decembro de 2006 sobre as 
competencias clave para a aprendizaxe permanente, 2006/962/CE) como “unha combinación de coñecementos, capacidades e actitudes adecuadas 
ao contexto. As competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoais, así como para a 
cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) determinou a través do 
informe Definición e selección de competencias (1999, 2003) que unha competencia é “a capacidade de responder demandas complexas e levar a 
cabo tarefas diversas de forma adecuada” dado que “supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz”. 
 
A introdución do concepto de “competencias clave para a aprendizaxe permanente” implica unha total renovación do proceso de ensino-aprendizaxe, 
posto que o foco da educación se traslada desde a adquisición de contidos propia dun sistema de ensino tradicional até o “saber facer” promulgado 
polas competencias. O coñecemento como ben abstracto deixa de ter sentido se non conta cunha adecuada transferencia á práctica.  
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Decreto 86/2015) recoñece as seguintes competencias: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
3. Competencia dixital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
3.1. As competencias clave e a materia de Lingua Galega e Literatura 
 
A materia de Lingua Galega e Literatura favorece a posta en práctica das competencias básicas e, polo tanto, contribúe poderosamente ao seu 
desenvolvemento no alumnado non só no que á competencia en comunicación lingüística se refire senón tamén canto ás seis restantes. 
A seguir, presentamos unha breve xustificación de como pode a nosa materia contribuír ao proceso de desenvolvemento competencial. 
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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. 

5. Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT): Contribuirase ao coñecemento e análise das 
transformacións industriais e tecnolóxicas e as súas repercusións, positivas e negativas, sobre a vida humana e do planeta en xeral. O respecto 
e coidado do medio, o uso responsábel dos recursos naturais, o consumo racional e crítico son elementos para a calidade de vida. Unha visión 
crítica co discurso antropocéntrico e o desenvolvemento das ferramentas cognitivas (lingüísticas e interpretativas) permitirán tomar decisións 
con autonomía e iniciativa nun mundo onde os cambios científicos e tecnolóxicos teñen unha influencia decisiva na vida individual e colectiva. 

6. 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. 
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7. 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 clave nas distintas unidades que 
compoñen o libro co que traballaremos, Lingua galega e literatura 1º Bacharelato de Baía Edicións, 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. 

 
 
4. OBXECTIVOS 
 
4.1. Obxectivos xerais para 1º 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. 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

9 

 

i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma 

crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 
medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galiza e contribuír activamente á súa conservación e mellora no 

contexto dun mundo globalizado. 
 
 
4.2. Concreción dos obxectivos para 1º 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. 

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 
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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. 

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. 

 
5. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO: CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, 
ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 
 

UNIDADE 1 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 LINGUA E COMUNICACIÓN 1. Comprender, interpretar e valorar Do 21-IX ao 9-X 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

12 

 

 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo ou tema de actualidade, 
adecuadas á situación comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección e coa 
axuda das TIC, así como de elementos non 
verbais e con control das emocións  no 
intre de falar en público. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 

 

1. Sociedade e comunicación humana. 

2. Comunicación animal. 

3. Elementos que interveñen no acto de 
comunicación. 

4. Funcións da linguaxe. 

5. Signo lingüístico: significante e 
significado. 

6. A dobre articulación da linguaxe. 

7. A lingua como sistema. 

8. As variedades lingüísticas. Os rexistros. 

9. A comunicación escrita. 

 

O GALEGO COMO LINGUA ROMÁNICA. DO 
LATÍN AO GALEGO 

 

1. A situación lingüística da Península antes 
da romanización: o substrato. 

2. A Gallaecia romana, berce do idioma. Os 
romanos en Galiza. 

3. O superestrato. 

4. O nacemento das linguas romances. 

5. Palabras populares, cultismos e 
semicultismos. 

 

ORTOGRAFÍA. 

 

1. Uso de b e v. 

diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección e con axuda das TIC así como de 
elementos non verbais e con control das 
emocións ao falar en público. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
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intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal e/ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros. 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

2. Prefixos ab/abs. 

3. Prefixo ob. 

4. Uso de s e x. 

5. Acento diacrítico. 

 

espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro 
ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
11. Participar oralmente cunha fonética e 
prosodia correctas, valorar esta pronuncia 
e amosar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 

 
 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
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2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados, axustados ademais ás 
normas gramaticais e ben presentados. 
 
3. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 

planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 

Bloque 3 
 
1. Coñecemento e reflexión sobre os 
principais conceptos de Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, lingua, unidades 
lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas 
lingüísticas. 
 
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. 
 
3. Produción de textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 

 
1. Verificar o coñecemento formal e a 
capacidade de reflexión sobre a lingua que 
posúe o alumnado. 
 
2. Recoñecer e utilizar os diferentes 
rexistros lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais valorando a importancia de 
usar o rexistro axeitado a cada momento. 
 
3. Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un nivel 
axeitado de dominio gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 

 

Bloque 4 
 
1. Historia da lingua: do latín ao galego. 

 
1. Describir a historia da lingua, desde o 
latín ao galego e distinguir os elementos 
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Situación lingüística da Península antes da 
romanización; o substrato e o estrato 
latino (principais evolucións fonéticas do 
latín ao galego). A Romanización e o 
nacemento das linguas romances; o 
superestrato. 
 
2. Cultismos, semicultismos e palabras 
patrimoniais; as familias léxicas irregulares. 
 

constitutivos deste último. 
 
2.. Recoñecer os cultismos, semicultismos 
e palabras patrimoniais e citar exemplos, 
así como distinguir as familias léxicas 
irregulares e utilizalas correctamente. 
 
 

 
 

UNIDADE 1. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 

Páxina 9, exercicio 3. 
 
Páxina 20, exercicios 2 e 3. 
 
Páxina 21, exercicios 4, 6 e 9. 
 
Páxina 23, exercicio 17. 

CCL 
 
CSC 
 
CAA 
 
CD 
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4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade, adecuadas á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, 
con axuda das TIC e de elementos 
non verbais e con control das 
emocións no intre de falar en 
público. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 

responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 

 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume), así como a 
linguaxe corporal adecuada 
(mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
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acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 

 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
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situación comunicativa. 
 
18. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  (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. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 

orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. 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). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
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non discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. 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. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
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35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 

 

UNIDADE 1. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 

1. Recolle as ideas fundamentais do 
texto en resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global do 
texto, identifica o propósito 
comunicativo do/a autor/a e emite 
opinións e xuízos sobre a mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e os 
subtemas e compón o esquema 
xerarquizado das ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos bibliográficos, 
audiovisuais e dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar a 
información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os contidos 
dos seus textos de forma clara e 
ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 

1. Fai resumos, esquemas e 
mapas conceptuais, recollendo 
axeitadamente as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autor/a. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre 
a mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de 
describir as características dos 

Páxina 9, exercicios 1, 2 e 4. 
 
Páxina 20, exercicio 1. 
 
Páxina 22, exercicio 14. 
 
Páxina 23, exercicio 16. 
 
Páxina 33, exercicio 1. 
 
Páxina 34, exercicios 2, 3 e 4. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
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características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa 
das súas producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados de 
cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, contrasta 
e selecciona a información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en función 
dunha orde predefinida e revisa o 
proceso de escritura con axuda de 
ferramentas dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos escritos, a 
organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé 
de páxina e bibliografía. 

distintos tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando 
mecanismos variados de 
cohesión. 
 
10. As súas producións atenden 
ás normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e 
revísaos con axuda de 
ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 

 
 

UNIDADE 1. BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Verificar o coñecemento formal 
e a capacidade de reflexión sobre 
a lingua que posúe o alumnado. 
 
2. Recoñecer e utilizar os 
diferentes rexistros lingüísticos en 
función dos ámbitos sociais 
valorando a importancia de usar o 
rexistro axeitado a cada 
momento. 
 
3. Produción de textos escritos ou 
orais de diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección. 

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. 
 
2. Describe os principais conceptos de 
Lingüística Xeral: comunicación, 
linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, 
signo lingüístico e diversas disciplinas 
lingüísticas. 
 
3. Recoñece os rexistros lingüísticos en 
textos orais e escritos en función da 
intención comunicativa. 
 
4. Valora a importancia de utilizar o 
rexistro axeitado a cada situación 
comunicativa e aplícao nas súas 
producións orais e escritas. 
 
5. Produce textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un 
correcto nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 

1. Emprega os principais 
coñecementos de Lingüística 
Xeral para mellorar a súa 
competencia comunicativa. 
 
2. Comprende e é quen de 
explicar os conceptos de 
comunicación, linguaxe, 
lingua, unidades lingüísticas, 
signo lingüístico. 
 
3. Coñece e comprende as 
aplicacións das diversas 
disciplinas lingüísticas. 
 
4. Identifica os rexistros 
lingüísticos en textos orais e 
escritos. 
 
5. Coñece a relación entre os 
rexistros lingüísticos e a 
intención comunicativa. 
 
6. Utiliza os rexistros 
lingüísticos adecuados ao 
contexto e á intención 
comunicativa. 
 
7. Produce textos orais de 
diferentes xéneros mostrando 
un correcto nivel de 
corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 

Páxina 9, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 20, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 21, exercicios 4, 5 , 6, 7, 8, 9 e 10. 
 
Páxina 22, exercicios 11, 12, 13 e 14. 
 
Páxina 23, exercicios 15, 16 e 17. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
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corrección. 
 
8. Produce textos escritos de 
diferentes xéneros mostrando 
un correcto nivel de 
corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 
 

UNIDADE 1. BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Describir a historia e evolución 
da lingua desde o latín ao galego e 
distinguir os elementos 
constitutivos deste. 
 
2.. Recoñecer os cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais, saber citar exemplos 
desas categorías e distinguir e 
utilizar correctamente as familias 
léxicas irregulares. 
 
 
 

1. Describe a romanización e o 
nacemento das linguas romances. 
 
2. Identifica e describe os 
diferentes elementos constitutivos 
do galego ao longo do proceso da 
súa formación (substrato, estrato 
e superestrato). 
 
3. Recoñece os cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais e cita algún exemplo. 
 
4. Distingue as familias léxicas 
irregulares e utilízaas 
correctamente. 

1. Comprende e é quen de 
explicar o proceso de 
romanización. 
 
2. Comprende e sabe explicar o 
nacemento das linguas romances. 
 
3. Identifica os diferentes 
elementos constitutivos do galego 
ao longo do proceso da súa 
formación (substrato, estrato e 
superestrato). 
 
4. Describe as achegas dos 
diferentes elementos procedentes 
do substrato, do estrato e do 
superestrato. 
 

Páxina 32, exercicios 1, 2, 3 e 4. CCL 
 
CSC 
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5. Cita exemplos de elementos 
procedentes do substrato, do 
estrato e do superestrato. 
 
6. Identifica os cultismos, os 
semicultismos e as palabras 
patrimoniais. 
 
7. Cita exemplos de cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais. 
 
8. É quen de poñer en relación 
cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais. 
 
9. Distingue as familias léxicas 
irregulares. 
 
10. Utiliza correctamente a 
palabras pertencentes ás familias 
léxicas irregulares. 

 

 
UNIDADE 2 

 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 

UN MUNDO DE LINGUAS 
 
1. As linguas no mundo. 
2. A orixe do multilingüismo e a ecoloxía 
das linguas. 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 

Do 13-X ao 30-X. 
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2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo ou tema de actualidade, 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

3. Conflito e diglosia. 
4. Linguas maioritarias, linguas minoritarias 
e linguas minorizadas. 
5. Funcións sociais da lingua. 
6. Lingua oficial, lingua nacional e 
internacional. 
7. A realidade lingüística en Europa. 
8. A diversidade lingüística no Estado 
Español. O catalán. O euskera. O astur-
leonés ou asturiano. O aranés. O galego. 
9. A presenza exterior da lingua. 
10. A lusofonía. 
11. Sociedades multilingües, individuos 
plurilingües. 
 
ORTOGRAFÍA 
 
1. Uso de h. 
2. Uso de h, s/xs e b/v. 
 

orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
e/ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
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8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correctas, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 
 

8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro 
ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
11. Participar oralmente cunha fonética e 
prosodia correctas, valorar esta pronuncia 
e amosar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados, axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Planificar, producir e revisar textos de 
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3. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 

investigación a partir da información obtida 
en fontes impresas e dixitais e con axuda 
dos recursos que ofrecen as TIC. 

Bloque 3 
 
1. 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. 
 
2. Produción de textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un axeitado 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. 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 docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 
 
4. Identificación e progresiva utilización 
dos coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

1. Recoñecer e utilizar os diferentes 
rexistros lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais valorando a importancia de 
usar o rexistro axeitado a cada momento. 
 
2. Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un axeitado 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. 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 docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que se eviten 
este-reotipos lingüísticos ou culturais. 
 
4. 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. 
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Bloque 4 
 
1. Diversidade lingüística no mundo, en 
Europa e na Península Ibérica. 
 
2. A lusofonía. 
 
3. Multilingüismo e plurilingüismo. Lingua 
minoritaria e lingua minorizada. Conflito 
lingüístico e diglosia. Ecolingüismo. 

 

1.Distinguir as funcións sociais da lingua e 
determinar a situación do galego respecto 
a elas. 
 
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. 
 
3. Determinar o papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no século XXI e a súa 
importancia cultural e económica desde a 
perspectiva galega. 

 

 
 

UNIDADE 2. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, esquemas 
ou mapas conceptuais. 
 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  
textos orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas, etc.) a 
intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias e de 
recollelas en resumos, 
esquemas ou mapas 

Páxina 55, exercicio 1. 
 
Páxina 60, exercicio 10. 
 
Páxina 61, exercicio 11 e 12. 
 

CCL 
 
CSC 
 
CAA 
 
CD 
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3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo e/ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 

3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos orais 
de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á comprensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas estratexias 
de organización do contido nunha 
exposición oral sobre un tema 
especializado propio do ámbito 
educativo ou de divulgación científica 
e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar ideas 
que se desprenden da exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio e 
televisión (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
9. Identifica as características propias 
dos principais xéneros informativos e 
de opinión procedentes dos medios 

conceptuais, así como facer 
unha síntese do contido dos 
textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou 
cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que 
dan adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso (os aspectos 
prosódicos como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume), así como a linguaxe 
corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo). 
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con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
11. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correctas, 
valorar esta pronuncia e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela. 

de comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia 
e cohesión ao discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as normas 
que rexen a cortesía na comunicación 
oral; respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de información 
diversas e revisa os seus borradores e 
esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 

 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
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17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos (entoación e 
pronuncia axeitada, pausas, ton, 
timbre e volume) e a linguaxe 
corporal (mirada e posición do 
corpo), así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación atractiva 
e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e non 
verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e o 
xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 

tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
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adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
25. 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). 
 
26. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas expresións propias do 
galego: infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e 
comenta as contribucións das 
persoas interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida diaria 

expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
23. Emprega a variante 
dialectal propia. 
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así como noutras de estudo ou 
traballo e participa en conversas 
informais. 
 
31. 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. 
 
32. Deseña estratexias para mellorar 
e progresar de xeito autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos que 
se poidan asociar á pronuncia propia 
da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu contexto. 
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UNIDADE 2. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autor/a e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autor/a. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 

Páxina 35, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 56, exercicios 3 e 5. 
 
Páxina 57, exercicio 6. 
 
Páxinas 57-58-59-60, exercicio 7. 
 
Páxina 60, exercicio 8 e 10. 
 
Páxina 62, exercicios 1 e 2. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
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5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 

tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
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escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 

UNIDADE 2. BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Recoñecer e utilizar os 
diferentes rexistros lingüísticos en 
función dos ámbitos sociais 
valorando a importancia de usar o 
rexistro axeitado a cada momento. 
 
2. Producir textos escritos ou orais 
de diferentes xéneros mostrando 
un correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, 
adecuación, coherencia, cohesión 
e corrección. 
 
3. 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 
docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que 
se eviten estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 
 

1. Recoñece os rexistros 
lingüísticos en textos orais e 
escritos en función da intención 
comunicativa. 
 
2. Valora a importancia de utilizar 
o rexistro axeitado a cada 
situación comunicativa e aplícao 
nas súas producións orais e 
escritas. 
 
3. Produce textos escritos ou orais 
de diferentes xéneros mostrando 
un correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, 
adecuación, coherencia, cohesión 
e corrección. 
 
4. 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 

1. Identifica os rexistros 
lingüísticos en textos orais e 
escritos. 
 
2. Coñece a relación entre os 
rexistros lingüísticos e a intención 
comunicativa. 
 
3. Utiliza os rexistros lingüísticos 
adecuados ao contexto e á 
intención comunicativa. 
 
4. Produce textos orais de 
diferentes xéneros mostrando un 
axeitado nivel de corrección 
gramatical, presentación, 
adecuación, coherencia, cohesión 
e corrección. 
 
5. Produce textos escritos de 
diferentes xéneros mostrando un 
axeitado nivel de corrección 
gramatical, presentación, 
adecuación, coherencia, cohesión 
e corrección. 

Páxina 35, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 55, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 56, exercicios 3, 4 e 5. 
 
Páxina 57, exercicio 6. 
 
Páxinas 57-58-59-60, exercicio 7. 
 
Páxina 60, exercicios 8, 9 e 10. 
 
Páxina 61, exercicios 11 e 12. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
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4. 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. 

transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 
 
5. 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. 
 

 
6. Participa en proxectos nos que 
se utilizan varias linguas. 
 
7. Evita estereotipos lingüísticos 
ou culturais e valora as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 
 
8. Elabora materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, participa en 
obras de teatro, etc., relacionados 
cos elementos transversais. 
 
9. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos desenvolvidos no 
curso nunha das linguas para 
mellorar a comprensión e 
produción dos textos en calquera 
das outras. 

 

UNIDADE 2. BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Distinguir as funcións sociais da 
lingua e determinar a situación do 
galego respecto a elas. 
 
2. Describir a diversidade 
lingüística no mundo, en Europa e 
na Península Ibérica, determinar o 

1. Distingue as funcións sociais da 
lingua e determina a situación do 
galego respecto a elas. 
 
2. Describe a diversidade 
lingüística no mundo, en Europa e 
na Península Ibérica. 

1. Distingue as funcións sociais da 
lingua. 
 
2. Determina a situación 
sociolingüística do galego. 
 
3. Describe a diversidade 

Páxina 35, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 55, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 56, exercicios 3, 4 e 5. 
 
Páxina 57, exercicio 6. 

CCL 
 
CSC 
 
CCEC 
 
CAA 
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papel da lusofonía, distinguir 
conceptos básicos de contacto de 
linguas e describir os 
fundamentos do ecolingüismo. 
 
3. Determinar o papel da 
lusofonía nas linguas do mundo 
no século XXI e a súa importancia 
cultural e económica desde a 
perspectiva galega. 

 
3. Determina o papel da lusofonía 
nas linguas do mundo no século 
XXI e a súa importancia cultural e 
económica desde a perspectiva 
galega. 
 
4. Diferencia e explica os 
conceptos de multilingüismo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria 
e lingua minorizada, conflito 
lingüístico e diglosia e describe os 
fundamentos do ecolingüismo. 

lingüística no mundo. 
  
4. Describe a diversidade 
lingüística en Europa. 
  
5. Describe a diversidade 
lingüística na Península Ibérica. 
  
6. Valora a diversidade lingüística 
no mundo. 
 
7. Valora a diversidade lingüística 
en Europa. 
  
8. Valora a diversidade lingüística 
na Península Ibérica. 
  
9. Recoñece as relacións de 
desigualdade entre as diferentes 
linguas e valora os intentos de 
superala. 
  
10. Determina o papel da 
lusofonía nas linguas do mundo 
no século XXI e a súa importancia 
cultural e económica desde a 
perspectiva galega. 
 
11. Distingue os conceptos de 
multilingüismo, plurilingüismo. 
 
12. Coñece e sabe explicar as 
diferenzas entre os conceptos de 
lingua minoritaria e lingua 

 
Páxinas 57-58-59-60, exercicio 7. 
 
Páxina 60, exercicios 8, 9 e 10. 
 
Páxina 61, exercicios 11 e 12. 
 

 
CEC 
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minorizada. 
 
13. Comprende e describe os 
conceptos de conflito lingüístico e 
diglosia. 
 
14. Identifica os comportamentos 
diglósicos e valora a necesidade 
da súa superación. 
 
15. É quen de describir os 
fundamentos do ecolingüismo. 

 
 

 
UNIDADE 3 

 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 

O NOME 

 

1. O substantivo. A categoría de xénero. 
A categoría de número. Clasificación 
semántica dos substantivos. 

2. O adxectivo. A morfoloxía do 
adxectivo. A gradación do adxectivo. A 
comparación. Clasificación semántica 
dos adxectivos. 

 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 

Do 3-XI ao 13-XI 
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valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución 
de textos orais relacionados con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade, adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

O TEXTO DESCRITIVO 

 

1. Tipoloxías dos textos descritivos. 

2. Características lingüísticas da 
descrición. 

3. Ámbitos de uso dos textos 
descritivos. 

 

ORTOGRAFÍA 

 

1. Uso de x. 

textos orais e audiovisuais dos medios 
de comunicación (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención 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. 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos que 
se expresen opinións acerca dun tema 
de actualidade. 
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9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correctas, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 
 

9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
 
11. Participar oralmente cunha fonética 
e prosodia correctas, valorar esta 
pronuncia e amosar unha actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para comprender, analizar 
e comentar o texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
3. 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. 
4. Comprender, producir e valorar de 
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revisión dos textos cos recursos que 
ofrecen as TIC. 
 
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. 
 
5. Análise dos textos descritivos: 
intención comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e características 
lingüísticas. 
 

forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo ou 
de opinión. 
 
5. Caracterizar, identificar e producir 
textos descritivos pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 
 
 

Bloque 3 
 
1. 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. 
2. Produción de textos escritos ou orais 

de diferentes xéneros mostrando un 
correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección. 

 
3. Caracterización morfolóxica, 
semántica e sintáctica do substantivo e 
do adxectivo. 

1. Recoñecer e utilizar os diferentes 
rexistros lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais valorando a 
importancia de usar o rexistro axeitado 
a cada momento. 
 
2. Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un 
correcto nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos das categorías 
gramaticais substantivo e adxectivo, 
explicar os seus usos e valores nos 
textos. 
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UNIDADE 3. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á comprensión de textos 
orais. 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como de facer 
unha síntese do contido dos 
textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 

Páxina 63, exercicio 1 e 3. 
 
Páxina 79, exercicios 1, 2 e 3 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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algún contido do currículo ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 

estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 

características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
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gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  (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. 
 

12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
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19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome 

do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar 
e fonema fricativo palatal xordo). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
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expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza léxica, 
fonética e entoación inadecuada) 
e identifica interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 

 

UNIDADE 3. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE GRAO MÍNIMO DE ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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APRENDIZAXE CONSECUCIÓN 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de 
forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo 
ou de opinión. 
 
5. Caracterizar, identificar e producir 
textos descritivos pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autor/a e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autor/a. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 

Páxina 63, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 78, exercicio 1. 
 
Páxina 79, exercicios 2 e 3. 
 
Páxina 80, exercicio 1. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
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producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
13. Comprende, produce e 
valora de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de 
opinión. 
 
14. Interpreta as mensaxes 

11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Comprende e valora 
criticamente textos publicitarios e 
periodísticos informativos ou de 
opinión. 
 
15. Detecta os elementos 
persuasivos das mensaxes 
publicitarias. 
 
16. Identifica e rexeita as ideas 
discriminatorias na publicidade. 
 
17. Decátase dos usos lingüísticos 
discriminatorios da publicidade e 
rexéitaos. 
 
18. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos descritivos. 
 
19. Comprende o contido dos 
textos descritivos 
 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

52 

 

publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión dos 
anuncios. 
 
15. Identifica e rexeita as ideas 
e os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos 
publicitarios. 
 
16. Identifica e analiza a 
intención comunicativa, a 
estrutura formal, de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos descritivos e 
produce outros textos 
similares. 

20. Produce outros textos 
descritivos adecuados ao contexto 
e á intención comunicativa. 

 

UNIDADE 3. BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos das 
categorías gramaticais substantivo 
e adxectivo, explicar os seus usos 
e valores nos textos. 

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. 
 
 

1. Identifica os usos e valores do 
substantivo nos textos. 
 
2. Explica os usos e valores do 
substantivo nos textos. 
 
3. Identifica os usos e valores  do 
adxectivo nos textos. 
 
4. Explica os usos e valores do 
adxectivo nos textos. 
 

Páxina 63, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 71, exercicios 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
Páxina 72, exercicios 6, 7, 8, 9 e 10. 
 
Páxina 73, exercicio 11. 
 
Páxinas 73-74, exercicio 12. 
 
Páxina 74, exercicio 13. 
 

CCL 
 
CAA 
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5. Relaciona os usos e valores do 
substantivo nos textos coa 
intención comunicativa e coa 
tipoloxía textual. 
 
6. Relaciona os usos e valores do 
adxectivo nos textos coa intención 
comunicativa e coa tipoloxía 
textual. 

Páxina 75, exercicio 14 e 15. 
 

 

UNIDADE 4 
 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e valoración 
de textos orais e audiovisuais de natureza 
diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e valoración 
de textos expositivos e argumentativos 
sobre temas especializados do ámbito 
educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e valoración 
de textos orais procedentes dos medios de 
comunicación social (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 

OS PRONOMES. 

 

1. Os pronomes persoais. Formas dos 
pronomes persoais. 

2. Os pronomes relativos. Definición e 
morfoloxía. Usos e valores. 

3. Os pronomes interrogativos e 
exclamativos. Pronomes interrogativos. 
Pronomes exclamativos. 

 

O TEXTO DIALOGAL 

 

1. Características lingüísticas e formais. 

2. Tipoloxía dos textos dialogais. 

3. Principais tipos de textos dialogais. 

4. Estrutura da conversa. 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 

Do 16-XI ao 27-XI 
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de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo e/ou tema de actualidade, 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal e/ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros. 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 

5. As regras da conversa. A cooperación e a 
cortesía 

 

ORTOGRAFÍA 

 

1. Grupos CC e CT 

2. Acentuación. 

3. Uso de maiúsculas e minúsculas. 

cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
e/ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal e/ ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro 
ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
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dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correctas, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 
 

 
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. 
 
12. Empregar as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral; respectar as 
quendas e as opinións alleas. 
 
 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 
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. 
 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de forma 
crítica textos publicitarios e periodísticos 
de carácter informativo ou de opinión. 
 
5. Caracterizar, identificar, analizar e 
producir textos dialogados pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 
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5. Análise dos textos dialogados: intención 
comunicativa, estrutura formal e de contido 
e características lingüísticas. 

 

Bloque 3 
 
1. 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. 
 
2. Produción de textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. Coñecemento, caracterización e tipoloxía 
dos pronomes. 
 
4. Coñecemento, tipoloxía e caracterización 
dos determinantes (artigo, demostrativo, 
posesivo, interrogativos, exclamativos, 
cuantificadores e identificadores). 

1. Recoñecer e utilizar os diferentes 
rexistros lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais valorando a importancia de 
usar o rexistro axeitado a cada momento. 
 
2. Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical dos 
pronomes e explicar os seus usos e valores 
nos textos. 
 
4. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical dos 
determinantes, explicando os seus usos e 
valores nos texto. 

 

 

UNIDADE 4. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 

1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e as 

1. Escoita de maneira activa. 
 

Páxina 81, exercicios 1 e 3. 
 

CCL 
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discursos orais e audiovisuais. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo e/ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 

secundarias, de calquera texto 
oral, formal ou informal, 
producido na variante estándar ou 
en calquera das variedades 
dialectais. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4.Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á comprensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 

2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4.Recoñece as distintas estratexias 
para organizar o contido nunha 
exposición oral sobre un tema do 
ámbito educativo, científico ou 
cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o 

Páxina 99, exercicios 2, 3 e 4. 
 

CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
11. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correctas, 
valorar esta pronuncia e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 

ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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 

discurso, os aspectos prosódicos 
(como a entoación, as pausas, o 
ton, o timbre e o volume) e a 
linguaxe corporal adecuada 
(mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
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ela. ao falar en público. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos (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. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 

gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

60 

 

 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. 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). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 

e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. 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. 
 
32. Deseña estratexias para 
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mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 
 

 
 

UNIDADE 4. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 

Páxina 81, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 98, exercicio 1. 
 
Páxina 99, exercicio 3. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
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2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de 
forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo 
ou de opinión. 
 
5. Caracterizar, identificar, analizar e 
producir textos dialogados 
pertencentes a distintos ámbitos de 
uso. 

do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autor/a e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

comunicativo do/da autor/a. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 

Páxina 100, exercicios 1, 2 e 3. CD 
 
AIP 
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lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
13. Comprende, produce e 
valora de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de 
opinión. 
 
14. Interpreta as mensaxes 
publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión dos 
anuncios. 
 
15. Identifica e rexeita as ideas 
e os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos 

13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Comprende e valora 
criticamente textos publicitarios e 
periodísticos informativos ou de 
opinión. 
 
15. Detecta os elementos 
persuasivos das mensaxes 
publicitarias. 
 
16. Identifica e rexeita as ideas 
discriminatorias na publicidade. 
 
17. Decátase e rexeita os usos 
lingüísticos discriminatorios da 
publicidade. 
 
18. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos dialogados. 
 
19. Comprende o contido dos 
textos dialogados. 
 
20. Produce outros textos 
dialogados adecuados ao contexto 
e á intención comunicativa. 
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publicitarios. 
 
16. Produce, identifica e analiza 
a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos dialogados. 

 

UNIDADE 4. BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da categoría 
gramatical dos pronomes e 
explicar os seus usos e valores nos 
textos. 
 
2. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da categoría 
gramatical dos determinantes, 
explicando os seus usos e valores 
nos texto. 
 

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. 
 
 
 

1. Identifica os usos e valores dos 
pronomes nos textos. 
 
2. Explica os usos e valores do 
pronomes nos textos. 
 
3. Relaciona os usos e valores dos 
pronomes nos textos coa 
intención comunicativa e coa 
tipoloxía textual. 
 

Páxina 90, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 91, exercicios 3, 4 e 5. 
 
Páxina 92, exercicios 6, 7, 8, 9 e 10. 
 
Páxina 93, exercicios 11 e 12. 

CCL 
 
CAA 
 
AIP 

 
 
 

UNIDADE 5 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 AS PALABRAS ADNOMINAIS. 1. Comprender, interpretar e valorar Do 30-XI ao 4-XII 
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1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo e/ ou tema de actualidade, 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 

 

1. O artigo. Usos e valores do artigo. 

2. O demostrativo. Colocación, usos e 
valores. 

3. O posesivo. Colocación, usos e valores. 

4. Identificadores, ordinais e 
cuantificadores. Os pronomes 
identificadores. Os pronomes ordinais. Os 
pronomes cuantificadores. 

 

O TEXTO EXPOSITIVO. 

 

1. Tipoloxía dos textos expositivos. 

2. Características dos textos expositivos. 

3. A linguaxe científica e didáctica. 

 

ORTOGRAFÍA 

 

1. Sufixos -ente, -inte e -iente. 

2. Uso do h. 

3. Abreviaturas. 

4. Desviacións da norma. 

5. Acentuación. 

6. Uso de b e v. 

diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
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intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal e/ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ella. 
 

espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8.Participar activa e argumentadamente en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro 
ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
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. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
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2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 
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. 
 
5. Análise dos textos expositivos: intención 
comunicativa, estrutura formal e de 
contido, e características lingüísticas. 
 

coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de forma 
crítica textos publicitarios e periodísticos 
de carácter informativo ou de opinión. 
 
5. Caracterizar, identificar e producir textos 
expositivos pertencentes a distintos 
ámbitos de uso. 
 
 

Bloque 3 
 
1. 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. 
 
2. Produción de textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 

1. Recoñecer e utilizar os diferentes 
rexistros lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais valorando a importancia de 
usar o rexistro axeitado a cada momento. 
 
2. Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical dos 
determinantes, explicando os seus usos e 

 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

69 

 

 
3. Coñecemento, tipoloxía e 
caracterización dos determinantes (artigo, 
demostrativo, posesivo, interrogativos, 
exclamativos, cuantificadores e 
identificadores). 

valores nos texto. 
 

 
 

UNIDADE 5. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 

Páxina 101, exercicio 2. 
 
Páxina 115, exercicio 1. 
 
Páxina 116, exercicio 3. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo e/ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 

5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 

sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos prosódicos 
(como a entoación, as pausas, o 
ton, o timbre e o volume) e a 
linguaxe corporal adecuada 
(mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
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social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
11. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correctas, 
valorar esta pronuncia e amosar 
unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela. 

proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  (entoación 

11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
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e pronuncia axeitada, pausas, ton, 
timbre e volume) e a linguaxe 
corporal (mirada e posición do 
corpo) así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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25. 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). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30.Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
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diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. 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. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
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contexto. 

 
 

 
UNIDADE 5. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de 
forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo 
ou de opinión. 
 
5. Caracterizar, identificar e producir 
textos expositivos pertencentes a 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 

Páxina 101, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 115, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 116, exercicio 3. 
 
Páxina 117, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 118, exercicios 3, 4, 5, 6 e 7. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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distintos ámbitos de uso.  
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 

 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Comprende e valora 
criticamente textos publicitarios e 
periodísticos informativos ou de 
opinión. 
 
15. Detecta os elementos 
persuasivos das mensaxes 
publicitarias. 
 
16. Identifica e rexeita as ideas 
discriminatorias na publicidade. 
 
17. Decátase e rexeita os usos 
lingüísticos discriminatorios da 
publicidade. 
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13. Comprende, produce e 
valora de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de 
opinión. 
 
14. Interpreta as mensaxes 
publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión dos 
anuncios. 
 
15. Identifica e rexeita as ideas 
e os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos 
publicitarios. 
 
16. Produce, identifica e analiza 
a intención comunicativa, a 
estrutura formal, de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos expositivos. 

18. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos expositivos. 
 
19. Comprende o contido dos 
textos expositivos. 
 
20. Produce outros textos 
expositivos adecuados ao 
contexto e á intención 
comunicativa. 

 

UNIDADE 5. BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da categoría 
gramatical dos pronomes e 
explicar os seus usos e valores nos 
textos. 
 

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 
 

1. Identifica os usos e valores dos 
pronomes nos textos. 
 
2. Explica os usos e valores do 
pronomes nos textos. 
 

Páxina 110, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 111, exercicios 3 e 4. 
 
Páxina 112, exercicios 5, 6 e 7. 
 

CCL 
 
CAA 
 
AIP 
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2. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da categoría 
gramatical dos determinantes, 
explicando os seus usos e valores 
nos texto. 
 

 
2. 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. 
 
 

3. Identifica os usos e valores  dos 
determinantes nos textos. 
 
4. Explica os usos e valores dos 
determinantes nos textos. 
 
5. Recoñece os trazos 
característicos da categoría 
gramatical dos pronomes. 
 
6. Recoñece os trazos 
característicos da categoría 
gramatical dos determinantes. 
 
7. Relaciona os usos e valores dos 
pronomes nos textos coa 
intención comunicativa e coa 
tipoloxía textual. 
 
8. Relaciona os usos e valores dos 
determinantes nos textos coa 
intención comunicativa e coa 
tipoloxía textual. 

 

 
UNIDADE 6 

 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 

O VERBO. 

 

1. Definición e clasificación. 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 

Do 7-I ao 21-I. 
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natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción (planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo ou tema de actualidade) 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 

2. Estrutura xeral. 

3. Verbos regulares, semirregulares e 
irregulares. 

4. Modos e tempos verbais. 

 

O TEXTO NARRATIVO. 

 

1. Características formais do texto 
narrativo. 

2. Trazos lingüísticos. 

 

ORTOGRAFÍA 

 

1. Uso do guión. 

2. Terminacións -eu/-eo. 

3. Abreviaturas. 

2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6.Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
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corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ella. 
 

 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
11. Participar oralmente cunha fonética e 
prosodia correctas, valorar esta pronuncia 
e amosar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
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gramaticais e ben presentados. 
 
3.Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 
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. 
 
5.  Análise dos textos narrativos: intención 
comunicativa, estrutura formal e de 
contido, e características lingüísticas. 
 

 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de forma 
crítica textos publicitarios e periodísticos 
de carácter informativo ou de opinión. 
 
5. Caracterizar, identificar e producir textos 
narrativos pertencentes a distintos ámbitos 
de uso. 
 

Bloque 3 
 
1. 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. 
 
2. Produción de textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un axeitado 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. Recoñecemento, descrición e uso da 
categoría verbal e das perífrases verbais. 

1. Recoñecer e utilizar os diferentes 
rexistros lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais valorando a importancia de 
usar o rexistro axeitado a cada momento. 
 
2. Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical do 
verbo e as perífrases verbais e explicar os 
seus usos e valores nos textos. 
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UNIDADE 6. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4.Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 

Páxina 137, exercicios 4, 5 e 6. CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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algún contido do currículo e/ ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 

6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 

informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
12. Ten o hábito de consultar 
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gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  (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. 

fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
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19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en 

fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar 
e fonema fricativo palatal xordo). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. Recoñece en exposicións 
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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. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 

 

UNIDADE 6. BLOQUE 2 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de 
forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo 
ou de opinión. 
 
5. Caracterizar, identificar e producir 
textos narrativos pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 

Páxina 119, exercicios 2 e 3. 
 
Páxina 136, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 138, exercicios 1, 2 e 3. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 
 
13. Comprende, produce e 
valora de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de 
opinión. 
 

 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Comprende e valora 
criticamente textos publicitarios e 
periodísticos informativos ou de 
opinión. 
 
15. Detecta os elementos 
persuasivos das mensaxes 
publicitarias. 
 
16. Identifica e rexeita as ideas 
discriminatorias na publicidade. 
 
17. Decátase e rexeita os usos 
lingüísticos discriminatorios da 
publicidade. 
 
18. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos narrativos. 
 
19. Comprende o contido dos 
textos narrativos. 
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14. Interpreta as mensaxes 
publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión dos 
anuncios. 
 
15. Identifica e rexeita as ideas 
e os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos 
publicitarios. 
 
16. Produce, identifica e analiza 
a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos narrativos. 

 
20. Produce outros textos 
narrativos adecuados a distintos 
contextos e intencións 
comunicativas. 

 

UNIDADE 6. BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da categoría 
gramatical do verbo e as 
perífrases verbais e explicar os 
seus usos e valores nos textos. 

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. 
 
 

1. Identifica os usos e valores dos 
verbos nos textos. 
 
2. Explica os usos e valores do 
verbos nos textos. 
 
3. Relaciona os usos e valores dos 
verbos nos textos coa intención 
comunicativa e coa tipoloxía 
textual. 
 
4. Recoñece os trazos 
característicos da categoría 

Páxina 119, exercicio 1. 
 
Páxina 130, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 131, exercicios 4 e 5. 
 
Páxina 132, exercicios 6 e 7. 
 
Páxina 133, exercicios 8, 9 e 10. 
 

CCL 
 
CAA 
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gramatical do verbo 

 
 

UNIDADE 7 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo ou tema de actualidade, 
adecuadas á situación comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC, así como de elementos non 
verbais e con control das emocións ao falar 

O VERBO. 

 

1. As formas non persoais do verbo. O 
infinitivo. O xerundio. O Participio. 

2. As perífrases verbais. Definición e 
delimitación. Clasificación. 

 

O TEXTO ARGUMENTATIVO. 

 

1. Tipoloxía dos textos argumentativos. 

2. Características formais. 

3. Os tipos de argumentos. 

 

ORTOGRAFÍA 

 

1. Uso do h. 

2. Sufixos -nte. 

 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC así como de 
elementos non verbais e con control das 

Do 22-I ao 5-II 
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en público. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ella. 

emocións ao falar en público. 
 
6.Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
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. 

Bloque 2 
 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
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1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 
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. 
 
5. Análise dos textos argumentativos: 
intención comunicativa, estrutura formal e 
de contido e características lingüísticas. 

para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de forma 
crítica textos publicitarios e periodísticos 
de carácter informativo ou de opinión. 
 
5. Caracterizar, identificar e producir textos 
argumentativos pertencentes a distintos 
ámbitos de uso. 
 

Bloque 3 
 
1. 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. 
 

1. Recoñecer e utilizar os diferentes 
rexistros lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais valorando a importancia de 
usar o rexistro axeitado a cada momento. 
 
2. Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
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2. Produción de textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. Recoñecemento, descrición e uso da 
categoría verbal e das perífrases verbais. 

cohesión e corrección. 
 
3. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical do 
verbo e as perífrases verbais e explicar os 
seus usos e valores nos textos. 
 

 
 

UNIDADE 7. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 

Páxina 154, exercicio 1. 
 
Páxina 155, exercicio 2. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
AIP 
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escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo e/ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 

orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 

estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
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9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 

situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
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18. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  (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. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 

colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. 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). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
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30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. 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. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

100 

 

dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 

 

UNIDADE 7. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de 
forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo 
ou de opinión. 
 
5. Caracterizar, identificar e producir 
textos argumentativos pertencentes 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 

Páxina 139, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 154, exercicio 1. 
 
Páxina 155, exercicios 2 e 3. 
 
Páxina 156, exercicios 1 e 2. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
AIP 
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a distintos ámbitos de uso.  
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 

 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Comprende e valora 
criticamente textos publicitarios e 
periodísticos informativos ou de 
opinión. 
 
15. Detecta os elementos 
persuasivos das mensaxes 
publicitarias. 
 
16. Identifica e rexeita as ideas 
discriminatorias na publicidade. 
 
17. Decátase e rexeita os usos 
lingüísticos discriminatorios da 
publicidade. 
 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

102 

 

 
13. Comprende, produce e 
valora de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de 
opinión. 
 
14. Interpreta as mensaxes 
publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión dos 
anuncios. 
 
15. Identifica e rexeita as ideas 
e os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos 
publicitarios. 
 
16. Produce, identifica e analiza 
a intencióin comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos argumentativos. 
 

18. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos argumentativos. 
 
19. Comprende o contido dos 
textos argumentativos. 
 
20. Produce outros textos 
argumentativos adecuados ao 
contexto e á intención 
comunicativa. 

 

UNIDADE 7. BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da categoría 
gramatical do verbo e as 
perífrases verbais e explicar os 
seus usos e valores nos textos. 

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, 

1. Identifica os usos e valores dos 
verbos nos textos. 
 
2. Explica os usos e valores do 
verbos nos textos. 

Páxina 139, exercicio 4. 
 
Páxina 149, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 150, exercicios 5, 6 e 7. 

CCL 
 
CAA 
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así como con outros 
compoñentes. 
 
 

 
3. Recoñece os trazos 
característicos da categoría 
gramatical do verbo. 
 
4. Identifica os usos e valores  das 
perífrases verbais nos textos. 
 
5. Recoñece os trazos gramaticais 
característicos das perífrases 
verbais. 
 
6. Explica os usos e valores das 
perífrases verbais nos textos. 
 
7. Relaciona os usos e valores dos 
verbos nos textos coa intención 
comunicativa e coa tipoloxía 
textual. 
 
8. Relaciona os usos e valores das 
perífrases verbais nos textos coa 
intención comunicativa e coa 
tipoloxía textual. 

 
Páxina 151, exercicios 8 e 9. 
 

 

 
 

UNIDADE 8 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 

ADVERBIOS, PREPOSICIÓNS E 1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 

Do 9-XII ao 18-XII. 
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1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo e/ ou tema de actualidade 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 

CONXUNCIÓNS 

 

1. Adverbios. Definición e caracterización. 
Locucións adverbiais. Clasificación dos 
adverbios e locucións adverbiais. 

2. Preposicións. 

3. Conxuncións. 

 

COMENTARIO CRÍTICO DE TEXTOS 

 

ORTOGRAFÍA 

 

1. Uso de h, s/x e b/v. 

audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
e/ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
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situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 

intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
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. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
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cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 
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. 

 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de forma 
crítica textos publicitarios e periodísticos 
de carácter informativo ou de opinión. 

Bloque 3 
 
1. 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. 
 
2. Produción de textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. Recoñecemento, observación, uso e 
explicación dos conectores textuais. 
 
4. Coñecemento, caracterización e tipoloxía 
do adverbio e das locucións adverbiais 
 

1. Recoñecer e utilizar os diferentes 
rexistros lingüísticos en función dos 
ámbitos sociais valorando a importancia de 
usar o rexistro axeitado a cada momento. 
 
2. Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, 
presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
3. Recoñecer en textos de diversa índole e 
usar nas producións propias orais e escritas 
os diferentes conectores textuais. 
 
4. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical do 
adverbio e explicar os seus usos e valores 
nos textos. 
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UNIDADE 8. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 

Páxina 157, exercicios 1 e 5. CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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algún contido do currículo e/ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 

6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 

informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
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gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. 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 

fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
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en público. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
respectando as regras 

fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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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). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
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31. 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. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 
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UNIDADE 8. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 
4. Comprender, producir e valorar de 
forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo 
ou de opinión. 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 

Páxina 157, exercicios 1, 4 e 5. 
 
Páxinas 176-177, exercicio 1. 
 
Páxina 178, exercicio 1. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

114 

 

características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 
 
13. Comprende, produce e 

variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Comprende e valora 
criticamente textos publicitarios e 
periodísticos informativos ou de 
opinión. 
 
15. Detecta os elementos 
persuasivos das mensaxes 
publicitarias. 
 
16. Identifica e rexeita as ideas 
discriminatorias na publicidade. 
 
17. Decátase e rexeita os usos 
lingüísticos discriminatorios da 
publicidade. 
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valora de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de 
opinión. 
 
14. Interpreta as mensaxes 
publicitarias e recoñece os 
elementos de persuasión dos 
anuncios. 
 
15. Identifica e rexeita as ideas 
e os usos lingüísticos 
discriminatorios dos textos 
publicitarios. 
 

 

UNIDADE 8. BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Recoñecer en textos de diversa 
índole e usar nas producións 
propias orais e escritas os 
diferentes conectores textuais. 
 
2. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da categoría 
gramatical do adverbio e explicar 
os seus usos e valores nos textos. 

1.  Identifica, explica e usa os 
distintos tipos de conectores que 
lle proporcionan cohesión a un 
texto. 
 
2. 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. 

1.  É quen de identificar os 
distintos tipos de conectores que 
lle dan cohesión a un texto. 
 
2. Utiliza adecuadamente os 
conectores que dotan de cohesión 
os textos tanto orais como 
escritos. 
 
3. Recoñece os trazos gramaticais 
característicos dos conectores. 
 
4. É quen de identificar os usos e 

Páxina 157, exercicios 2 e 3. 
 
Páxina 168, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 169, exercicios 5, 6 e 7. 
 
Páxina 170, exercicio 8. 
 

CCL 
 
CAA 
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valores dos adverbios e das 
locucións adverbiais. 
 
5. Utiliza adecuadamente os 
adverbios e as locucións 
adverbiais nos textos tanto orais 
como escritos. 
 
6. Recoñece os trazos gramaticais 
característicos dos adverbios e das 
locucións adverbiais. 

 
 

UNIDADE 9 
 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 

INTRODUCIÓN XERAL Á LITERATURA 
GALEGA 
 
1. Que é literatura? 

2. A que chamamos literatura galega? 

3. Claves na conformación do sistema 
literario galego. 

4. Periodización da literatura galega. 

5. Axentes do panorama literario. 

 

O COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS. 

 

1. Comentario de textos poéticos. 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 

Do 11-II ao 26-II 
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películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo e/ou tema de actualidade, 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 

2. Comentario de textos narrativos. 

3. Comentario de textos teatrais. 

4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
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10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
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. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3.Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 
4. Análise dos textos narrativos: intención 
comunicativa, estrutura formal e de 
contido, e características lingüísticas. 
 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 
4. Caracterizar, identificar e producir textos 
narrativos pertencentes a distintos ámbitos 
de uso. 
 
5. Caracterizar, identificar, analizar e 
producir textos  dialogados pertencentes a 
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5. Análise dos textos dialogados: intención 
comunicativa, estrutura formal e de 
contido, e características lingüísticas. 
 

distintos ámbitos de uso. 

Bloque 5 
 
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. 
 

1. Definir “literatura” e “texto literario”, 
caracterizar os diferentes xéneros e 
analizar os seus principais recursos e 
describir a cronoloxía xeral da historia da 
literatura galega. 

 

 
 

UNIDADE 9. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 

Páxina 179, exercicios 1, 3 e 4. 
 
Páxina 214, exercicio 1. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 

3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
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8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 

9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
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clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. 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. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 

intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. 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). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
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29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30.Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. 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. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
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34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 

 

 
UNIDADE 9. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autor/a. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 

Páxina 179, exercicios 2, 3 e 5. 
 
Páxina 208, exercicios 1, 2 3 e 4. 
 
Páxina 209, exercicio 1. 
 
Páxina 210, exercicios 1, 2, 3 4 e 5. 
 
Páxina 211, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 212, exercicios 3, 4, 5 e 6. 
 
Páxina 214, exercicio 1. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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4. Caracterizar, identificar e producir 
textos narrativos pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 
 
5. Caracterizar, identificar, analizar e 
producir textos  dialogados 
pertencentes a distintos ámbitos de 
uso. 

bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 

forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Comprende e valora 
criticamente textos publicitarios e 
periodísticos informativos ou de 
opinión. 
 
15. Detecta os elementos 
persuasivos das mensaxes 
publicitarias. 
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dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 
 
13. Produce, identifica e analiza 
a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos narrativos. 
 
14. Produce, identifica e analiza 
a intención comunicativa, a 
estrutura formal e de contido e 
as características lingüísticas 
dos textos dialogados. 

 
16. Identifica e rexeita as ideas 
discriminatorias na publicidade. 
 
17. Decátase e rexeita os usos 
lingüísticos discriminatorios da 
publicidade. 
 
18. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos poéticos. 
 
19. Comprende o contido dos 
textos poéticos. 
 
20. Produce outros textos 
poéticos adecuados ao contexto e 
á intención comunicativa. 
 
21. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos narrativos. 
 
22. Comprende o contido dos 
textos narrativos. 
 
23. Produce outros textos 
narrativos adecuados ao contexto 
e á intención comunicativa. 
 
24. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
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características lingüísticas dos 
textos teatrais. 
 
25. Comprende o contido dos 
textos teatrais. 
 
26. Produce outros textos teatrais 
adecuados ao contexto e á 
intención comunicativa. 
 

 

 
UNIDADE 9. BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Definir “literatura” e “texto 
literario”, caracterizar os diferentes 
xéneros e analizar os seus principais 
recursos e describir a cronoloxía xeral 
da historia da literatura galega 

1. Define “literatura” e “texto 
literario”, caracteriza os diferentes 
xéneros e analiza os seus principais 
recursos e describe a cronoloxía xeral 
da historia da literatura galega. 
 
2. Compara textos de diferentes 
xéneros, caracterizándoos a partir dos 
seus trazos formais e estruturais 
definitorios. 
 
3. Adscribe á súa época autores/as e 
textos destacados da historia da 
literatura galega. 

1. Define os conceptos 
“literatura” e “texto literario”. 
 
2. Identifica as características 
da lírica. 
 
3. Analiza os principais 
recursos do xénero poético. 
 
4. Identifica as características 
da narrativa. 
 
5. Analiza os principais 
recursos do xénero narrativo. 
 
6. Identifica as características 
do teatro. 

Páxina 208, exercicios 1, 2 3 e 4. 
 
Páxina 209, exercicio 1. 
 
Páxina 210, exercicios 1, 2, 3 4 e 5. 
 
Páxina 211, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 212, exercicios 3, 4, 5 e 6. 
 
Páxina 214, exercicio 1. 

CCL 
 
CSC 
 
CEC 
 
AIP 
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7. Analiza os principais 
recursos do xénero dramático. 
 
8. Describe a cronoloxía xeral 
da historia da literatura galega. 
 
9. Comprende e describe a 
conformación do sistema 
literario galego. 
 
10. Identifica os axentes do 
sistema literario galego. 
 
11. Describe a situación e 
características dos axentes do 
sistema literario galego. 
 
12. Compara textos de 
diferentes xéneros, 
caracterizándoos polos trazos 
formais e estruturais que os 
definen. 
 
13. Adscribe á súa época 
autores/as e textos destacados 
da historia da literatura galega. 

 
 

UNIDADE 10 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 
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Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e valoración 
de textos orais e audiovisuais de natureza 
diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e valoración 
de textos expositivos e argumentativos sobre 
temas especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e valoración 
de textos orais procedentes dos medios de 
comunicación social (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo ou tema de actualidade, 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 

 

 

O GALEGO NA IDADE MEDIA 

 

1. Contexto histórico, social e cultural. 

2. A lingua galega na Idade Media. 

3. O proceso de minorización do galego. 

4. A consolidación de dúas variedades 
lingüísticas. 

5. O portugués como lingua de cultura. 

 

A LITERATURA GALEGO-PORTUGUESA 
MEDIEVAL 

 

1. As orixes da poesía romance. 

2. A cultura trobadoresca en Europa. 

3. Ámbito xeográfico da poesía medieval 
galego-portuguesa. 

4. Etapas na evolución da poesía 
medieval galego-portuguesa. 

5. O espectáculo trobadoresco. Autores e 
intérpretes. 

6. A tradición manuscrita. 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do 
currículo e/ou tema de actualidade 
adecuadas á situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 

Do 29-II ao 18-III 
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desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións acerca 
dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos gramaticais 
á avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecemento en exposicións orais propias 
e alleas das dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais cunha 
fonética e prosodia correcta, valoración desta 
pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a ella. 
 

7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro 
ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
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. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas gramaticais e ben 
presentados. 

 1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
3. Planificar, producir e revisar textos de 
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3. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 

investigación a partir da información 
obtida en fontes impresas e dixitais e con 
axuda dos recursos que ofrecen as TIC. 
 

Bloque 4 
 
1. Historia da lingua: o galego antigo (Idade 
Media), emerxencia e declive, características 
lingüísticas, contexto histórico e cultural, e 
situación sociolingüística. 
 

1. Identificar e describir as características 
lingüísticas fundamentais do galego antigo, 
o seu contexto e identificalo en textos. 
 
 

 

Bloque 5 
 
1. 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. 
 
2. 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. 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura medieval: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente 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. 
 
2. 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. 
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UNIDADE 10. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo e/ ou 
tema de actualidade adecuadas á 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 

Páxina 215, exercicio 2. 
 
Páxina 227, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 228, exercicio 6. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 

contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 

comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
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exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. 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. 
 

documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
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19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome 

 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar 
e fonema fricativo palatal xordo). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
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expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza léxica, 
fonética e entoación inadecuada) 
e identifica interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 
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UNIDADE 10. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 

Páxina 215, exercicios 1 e 3. 
 
Páxina 227, exercicio 3. 
 
Páxina 228, exercicios 4 e 5. 
 
Páxina 239, exercicios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
 
Páxina 240, exercicios 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 

 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos poéticos. 
 
15. Comprende o contido dos 
textos poéticos. 
 
16. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos narrativos. 
 
17. Comprende o contido dos 
textos narrativos. 
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UNIDADE 10. BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Identificar e describir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo, o 
seu contexto e identificalo en 
textos. 

1. Identifica e describe as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 
 
2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego antigo, así 
como a súa situación 
sociolingüística. 
 
3. Identifica o galego antigo en 
documentos literarios e non 
literarios. 

1. É quen de identificar as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego medieval. 
 
2. Describe as características 
lingüísticas do galego medieval. 
 
3. Describe o contexto histórico e 
cultural da Galiza medieval. 
 
4. Comprende e describe a 
situación sociolingüística na Galiza 
da Idade Media. 
 
5. Identifica o galego medieval en 
documentos literarios e non 
literarios. 

Páxina 217, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 219, exercicios 3, 4, 5 e 6. 
 
Páxina 220, exercicio 7. 
 
Páxinas 222, exercicios 8, 9, 10, 11 e 12. 
 
Páxina 223, exercicios 13 e 14. 
 
Páxina 226, exercicios 15, 16 e 17. 
 
Páxina 227, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 228, exercicios 4, 5 e 6. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 

 

UNIDADE 10. BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura medieval: contextualizar 

1. Identifica, analiza e describe a 
literatura medieval: contextualiza 

1. Contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a literatura 

Páxina 231, exercicios 1 e 2. 
 

CCL 
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sociohistórica e 
sociolingüisticamente 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. 
 
 
 

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. 
 

medieval. 
 
2. Identifica as orixes da literatura 
medieval. 
 
3. Comprende e describe as 
características principais dos 
axentes literarios. 
 
4. Coñece e describe as 
características principais dos 
manuscritos conservados a través 
dos que coñecemos a literatura 
medieval. 

Páxina 232, exercicios 3 e 4. 
 
Páxina 233, exercicios 5 e 6. 
 
Páxina 235, exercicio 7. 
 
Páxina 237, exercicios 8, 9 e 10. 
 
Páxina 239, exercicios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
 
Páxina 240, exercicios 1, 2 ,3 ,4 e 5. 

CSC 
 
CEC 
 
AIP 

 
 

UNIDADE 11 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 

LÍRICA PROFANA MEDIEVAL. CANTIGAS 
AMOROSAS. 
 
1. A cantiga de amigo. Orixes. 
Características xenéricas. A forma da 
cantiga de amigo. A temática das cantigas 
de amigo. Modos poéticos. Personaxes da 
cantiga de amigo. A natureza no discurso 
amoroso. 
 
2. A cantiga de amor. O código do amor 
cortés. Temas. A forma da cantiga de amor. 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 

Do 29-III a 12-IV 
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(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 

 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

144 

 

 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 

10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
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. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3.Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
3. 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. 
 

 

Bloque 4 
 
1. Historia da lingua: o galego antigo (Idade 

1. Identificar e describir as características 
lingüísticas fundamentais do galego antigo, 
o seu contexto e identificalo en textos. 
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Media), emerxencia e declive, 
características lingüísticas, contexto 
histórico e cultural, e situación 
sociolingüística. 
 
2. Cultismos, semicultismos e palabras 
patrimoniais e as familias léxicas 
irregulares. 
 

 
2. Recoñecer os cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais e citar exemplos, así 
como distinguir as familias léxicas 
irregulares e utilizalas correctamente. 
 
 

Bloque 5 
 
1. 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. 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura medieval: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente 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. 
 
2. 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. 

 

 

UNIDADE 11. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 

1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias, de calquera texto 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 

Páxina 241, exercicio 1. 
 

CCL 
 
CAA 
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2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo e/ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 

oral, formal ou informal, 
producido na variante estándar ou 
en calquera das variedades 
dialectais. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 

orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 

 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 

entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
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14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos (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. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 

 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
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21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. 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). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 

e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. 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. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
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autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 
 

 
 
 

UNIDADE 11. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 

Páxina 241, exercicio 3. CCL 
 
CAA 
 
CSC 
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2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 

do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 

CD 
 
CEC 
 
AIP 
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lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 

13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos poéticos. 
 
15. Comprende o contido dos 
textos poéticos. 

 

 
 
 
 
UNIDADE 11. BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Identificar e describir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo, o 
seu contexto e identificalo en 

1. Identifica e describe as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 
 

1. É quen de identificar as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego medieval. 
 

Páxina 241, exercicio 2. CCL 
 
CAA 
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textos. 
 
2. Cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais e as familias 
léxicas irregulares. 
 
 

2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego antigo, así 
como a súa situación 
sociolingüística. 
 
3. Identifica o galego antigo en 
documentos literarios e non 
literarios. 
 
4. Recoñece os cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais e cita algún exemplo. 
 
5. Distingue as familias léxicas 
irregulares e utilízaas 
correctamente. 

2. Describe as características 
lingüísticas do galego medieval. 
 
3. Describe o contexto histórico e 
cultural da Galiza medieval. 
 
4. Comprende e describe a 
situación sociolingüística na Galiza 
da Idade Media. 
 
5. Identifica o galego medieval en 
documentos literarios e non 
literarios. 
 
6. Identifica os cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais. 
 
7. Distingue as familias léxicas 
irregulares. 
 

CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 

 

 
 
 
 
UNIDADE 11. BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO  DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura medieval: contextualizar 

1. Identifica, analiza e describe a 
literatura medieval: contextualiza 

1. Le textos significativos da 
literatura medieval, identifica as 

Páxina 245, exercicios 1, 2,3 e 4. 
 

CCL 
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sociohistórica e 
sociolingüisticamente 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. 
 
2. 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. 

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. 
 
2. Le textos significativos da 
literatura medieval, identifica as 
súas características temáticas e 
formais e é quen de poñelas en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 
 

súas características temáticas e 
formais. 
 
2. Pon en relación textos 
significativos da lírica profana 
amorosa (cantiga de amor e de 
amigo) co contexto sociohistórico 
e sociolingüístico. 
 
3. Identifica o xénero ao que 
pertencen textos significativos da 
lírica amorosa medieval. 
 
4. É quen de sinalar as  principais 
características formais e de 
contido da lírica profana amorosa 
(cantiga de amor e de amigo). 
 
5. Analiza as características da 
lírica profana amorosa (cantiga de 
amor e de amigo). 

Páxina 247, exercicios 5, 6, 7 e 8. 
 
Páxina 249, exercicios 9, 10, 11 e 12. 
 
Páxina 252, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 253, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 253, exercicios 1 e 2 bis. 
 
Páxina 254, exercicio 1. 
 
Páxina 254, exercicio 1bis. 
 
Páxina 255, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 256, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 256, exercicios 1 e 2bis. 

CSC 
 
CEC 
 
AIP 

 
 

 
 
 
 

UNIDADE 12 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 CANTIGAS DE BURLAS, XÉNEROS 1. Comprender, interpretar e valorar Do 13-IV a 26-IV 
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1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo e/ou tema de actualidade, 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 

MENORES, CANTIGAS DE SANTA MARÍA E 
PROSA MEDIEVAL 

 

1. Cantigas de burlas. As cantigas de 
escarnho e as cantigas de maldizer. 
Tipoloxía e principais ciclos temáticos. A 
lingua e forma da cantiga de burlas. 

2. Os xéneros menores. 

3. As Cantigas de Santa María. 
Caracterización da obra. Estrutura. Métrica. 
Problemática da autoría. Fontes. 
Motivacións. A tradición manuscrita. 

4. A prosa medieval. 

diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
e/ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
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intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ella. 
 

espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
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. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
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2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3.Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 

coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 

Bloque 4 
 
1. Historia da lingua: o galego antigo (Idade 
Media), emerxencia e declive, 
características lingüísticas, contexto 
histórico e cultural, e situación 
sociolingüística. 
 

1. Identificar e describir as características 
lingüísticas fundamentais do galego antigo, 
o seu contexto e identificalo en textos. 

 

Bloque 5 
 
1. 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), 
da lírica relixiosa (cantigas de Santa María) 
e da prosa medieval. 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura medieval: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente 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. 
 
2. 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. 
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UNIDADE 12. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo e/ou 
tema de actualidade adecuadas á 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 

Páxina 257, exercicios 1, 2 e 3. CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 

contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 

comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
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exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. 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. 
 

documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
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19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en 
especial a colocación do pronome 

 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar 
e fonema fricativo palatal xordo). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
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expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza léxica, 
fonética e entoación inadecuada) 
e identifica interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 
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UNIDADE 12. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autor/a e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 

Páxina 257, exercicios 1, 2 e 3. CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 

 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos poéticos. 
 
15. Comprende o contido dos 
textos poéticos. 
 
16. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos narrativos. 
 
17. Comprende o contido dos 
textos narrativos. 
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UNIDADE 12. BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Identificar e describir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo, o 
seu contexto e identificalo en 
textos. 
 

1. Identifica e describe as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego antigo. 
 
2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego antigo, así 
como a súa situación 
sociolingüística. 
 
3. Identifica o galego antigo en 
documentos literarios e non 
literarios. 
 

1. É quen de identificar as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego medieval. 
 
2. Describe as características 
lingüísticas do galego medieval. 
 
3. Describe o contexto histórico e 
cultural da Galiza medieval. 
 
4. Comprende e describe a 
situación sociolingüística na Galiza 
da Idade Media. 
 
5. Identifica o galego medieval en 
documentos literarios e non 
literarios. 

Páxina 260, exercicios 3 e 5. 
 
Páxina 266, exercicio 11. 
 
Páxina 268, exercicios 13, 14 e 15. 
 
Páxina 270, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 271, exercicio 4. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 

 

 
UNIDADE 12. BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura medieval: contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas 

1. Identifica, analiza e describe a 
literatura medieval: contextualiza 
sociohistórica e sociolingüisticamente as 
súas orixes, define as características 

1.  Le e comprende textos 
significativos da literatura 
medieval. 
 

Páxina 260, exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
 
Páxina 263, exercicios 8 e 9. 
 

CCL 
 
CSC 
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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. 
 
2. 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. 

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. 
 
2. Le textos significativos da literatura 
medieval, identifica as súas 
características temáticas e formais e é 
quen de poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 
 
 

2.  Pon en relación as 
cantigas de burlas e os 
textos  dos xéneros menores 
da literatura medieval co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
3. Identifica o xénero ao que 
pertencen textos 
significativos da literatura 
medieval. 
 
4. É quen de sinalar as  
principais características 
formais e de contido das 
cantigas de burlas e dos 
xéneros menores. 
 
5. Analiza as características 
das cantigas de burlas e dos 
xéneros menores. 
 
6. É quen de sinalar as  
principais características 
formais e de contido das 
cantigas relixiosas. 
 
7. Pon en relación as 
cantigas relixiosas da 
literatura medieval co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
8. Analiza as características 

Páxina 266, exercicios 10, 11 e 12. 
 
Páxina 268, exercicios 13, 14 e 15. 
 
Páxina 270, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 271, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 271, exercicios 1 e 2 bis. 
 
Páxina 272, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 272, exercicios 1, 2 e 3bis. 
 
Páxina 273, exercicios 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
Páxina 274, exercicios 1, 2, 3 e 4. 

CEC 
 
AIP 
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das cantigas relixiosas. 
 
9. É quen de sinalar as  
principais características 
formais e de contido da 
prosa medieval. 
10. Pon en relación os 
contidos e temas da prosa 
medieval co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
11. Analiza as características 
dos tesxtos medievais en 
prosa. 

 
 

 
UNIDADE 13 

 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 

OS SÉCULOS ESCUROS E O PRE-
REXURDIMENTO. 
 
1. Os Séculos Escuros. A situación política. 
A demografía. Imaxe de Galiza e dos 
galegos durante os Séculos Escuros. 
Situación socio-lingüística. As orixes do 
conflito lingüístico. 
2. A reivindicación lingüística na Ilustración 
e no Pre-rexurdimento. Galiza baixo o 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 

Do 27-IV ao 11-V. 
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3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo ou tema de actualidade, 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 

absolutismo dos Borbóns. Os Ilustrados: 
renacer da conciencia galega. Situación 
sociolingüística no século XVIII. A 
formación dos prexuízos lingüísticos. Os 
ilustrados e o espertar da conciencia 
lingüística. 
 
A LITERATURA GALEGA NOS SÉCULOS 
ESCUROS. 
 
1. A literatura oral e popular. O Cancioneiro 
popular. A narrativa oral. 
2. As manifestacións literarias cultas nos 
Séculos Escuros. Poesía. Teatro. Prosa. 
3. A literatura ilustrada e pre-renacentista. 
Os ilustrados, literatos en galego. A 
literatura política anti-francesa e 
antiabsolutista. 

3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
e/ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
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9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ella. 
 

de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
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. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
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Bloque 4 
 
1. Historia da lingua: galego medio; 
dialectalización da lingua (séculos XVI, XVII 
e XVIII); contexto histórico e cultural; 
situación sociolingüística e características 
lingüísticas. 
 

 
1. Distinguir as características lingüísticas 
fundamentais do galego medio (séculos 
XVI, XVII e XVIII), describir o seu contexto e 
identificalo en textos. 
 

 

Bloque 5 
 
1. A literatura do galego medio (séculos 
XVI, XVII e XVIII): contextualización 
sociohistórica e sociolingüística da 
produción desta etapa, e descrición e 
análise das obras e os/as autores/as 
principais. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 

1.Identificar, analizar e describir a literatura 
do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): 
contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción desta 
etapa, e describir e analizar as obras e 
os/as autores/as principais. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
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UNIDADE 13. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo e/ou 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, esquemas 
ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos orais 
de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas estratexias 
de organización do contido nunha 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  
textos orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas, etc.) a 
intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias e de 
recollelas en resumos, esquemas 
ou mapas conceptuais, así como 
facer unha síntese do contido 
dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de 
distintos tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 

Páxina 277, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 287, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 292, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 292, apartado II, exercicio 2bis. 
 
Páxina 293, apartado III, exercicios 1 e 2 e 
apartado IV, exercicios 1, 2 e 3. 

CCL 
 
CD 
 
CSC 
 
CAA 
 
CEC 
 
AIP 
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tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 

exposición oral sobre un tema 
especializado propio do ámbito 
educativo ou de divulgación 
científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio e 
televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 

informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso (os aspectos prosódicos 
como a entoación, as pausas, o 
ton, o timbre e o volume, así 
como a linguaxe corporal 
adecuada: mirada e posición do 
corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. . 
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exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de información 
diversas e revisa os borradores e 
esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  (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. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 

12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas as 
regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
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revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e non 
verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e o 
xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
25. 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). 
 

espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado 
e fraseoloxía adecuada), así 
como un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza léxica, 
fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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26. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas expresións propias do 
galego: infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e convincente 
e comenta as contribucións das 
persoas interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida diaria 
así como noutras de estudo ou 
traballo e participa en conversas 
informais. 
 
31. 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. 
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32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu contexto. 

 
 
 

UNIDADE 13. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 

Páxina 277, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 285, exercicio 1. 
 
Páxina 292, apartado II, exercicios 1, 2 e 3 e 1 bis 
e 2 bis. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
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2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 

do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 

comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 

 
Páxina 293, apartado III, exercicios 1 e 2 e 
apartado IV, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 294, exercicios 1 e 2. 
 

CD 
 
CEC 
 
AIP 
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lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 

13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos poéticos. 
 
15. Comprende o contido dos 
textos poéticos. 
 
16. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos narrativos. 
 
17. Comprende o contido dos 
textos narrativos. 
 
18. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos teatrais. 
 
19. Comprende o contido dos 
textos teatrais. 

 

UNIDADE 13. BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do 

1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 

1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 

Páxina 277, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 

CCL 
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galego medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII), describir o seu contexto e 
identificalo en textos. 
 

galego medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII), describe o seu contexto e 
identifícao en textos. 
 
2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego medio así como 
a súa situación sociolingüística. 
 
3. Analiza a repercusión desta 
etapa de dialectalización da lingua 
no desenvolvemento posterior do 
galego. 
 
4. Identifica o galego medio en 
documentos non literarios e 
literarios. 

galego dos séculos XVI, XVII e 
XVIII. 
 
2. Describe o contexto histórico 
do galego dos séculos XVI, XVII e 
XVIII. 
 
3.Identifica o galego dos séculos 
XVI, XVII e XVIII en textos literarios 
e non literarios. 
  
4. Describe o contexto histórico e 
cultural da Galiza na Idade 
Moderna. 
 
5. Comprende e é quen de 
describir a súa situación 
sociolingüística da Galiza nos 
Séculos Escuros. 
 
6. Comprende e é quen de 
describir os procesos que levaron 
a dita situación. 
 
7. Analiza a repercusión desta 
etapa de dialectalización da 
lingua. 
 
8. É quen de explicar as 
repercusións desta etapa na 
posterior situación sociolingüística 
e no desenvolvemento do galego. 
 
9. Identifica o galego dos séculos 

Páxina 279, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 281, exercicios 4 e 5. 
 
Páxina 284, exercicios 6, 7 e 8. 
 
Páxina 285, exercicio 1. 
 
Páxina 292, exercicios 1, 2 e 4. 
 
Páxina 292, apartado II, exercicio 3. 
 
Páxina 293, apartado III, exercicios 1 e 2 e 
apartado IV, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 294, exercicios 1 e 2. 

CSC 
 
CEC 
 
AIP 
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XVI, XVII e XVIII en documentos 
non literarios e literarios. 

 

UNIDADE 13. BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII): 
contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción 
desta etapa, e describir e analizar 
as obras e os/as autores/as 
principais. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 

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. 
 
2. Le e comenta textos 
significativos da literatura do 
galego medio, identifica as súas 
características temáticas, 
estruturais e formais e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
3. 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. 
 

1. Identifica a literatura dos 
séculos XVI, XVII e XVIII. 
 
2. Contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción 
desta etapa. 
 
3. Describe e analiza as principais 
obras dos Séculos Escuros. 
 
4. Le e comenta textos 
significativos da literatura dos 
Séculos Escuros. 
 
5. Identifica as características dos 
textos literarios desta etapa e 
ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico . 
 
6. Define "literatura galega de 
tradición oral”. 
 
7. Identifica os principais xéneros 
da literatura oral. 
 
8. Recoñece e explica os seus 

Páxina 287, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 289, exercicios 3, 4 e 5. 
 
Páxina 291, exercicios 6, 7, 8, 9 e 10. 
 
Páxina 292, exercicios 1, 2 e 4. 
 
Páxina 292, apartado II, exercicios 1, 2 e 3 e 1bis 
e 2 bis. 
 
Páxina 293, apartado III, exercicios 1 e 2 e 
apartado IV, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 294, exercicios 1, 2 e 3. 

CCL 
 
CSC 
 
CEC 
 
AIP 
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4. Le ou escoita e comenta textos 
dos diferentes xéneros da 
literatura galega de tradición oral 
e identifica os seus principais 
trazos formais, estruturais e 
temáticos. 

valores. 
 
9. Coñece as principais 
manifestacións. 
 
10. Valora as compilación de 
literatura oral nos diferentes 
períodos históricos ata a 
actualidade. 
 
11. Pescuda nos seu entorno 
manifestacións da literatura oral 
viva. 
 
12. Le, escoita e comenta textos 
dos diferentes xéneros da 
literatura galega de tradición oral. 
 
13. Identifica os seus principais 
trazos formais, estruturais e 
temáticos. 

 
 

UNIDADE 14 
 

 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
 

A LINGUA GALEGA NO TEMPO DO 
REXURDIMENTO. 
 
1. Galiza no século XIX. A situación 
socioeconómica. Contexto político. A 
evolución do pensamento galeguista. 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 

Do 12-V ao 25-V. 
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2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo e/ou tema de actualidade, 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 

2. A lingua galega no século XIX. Axentes da 
castelanización. As institucións do Estado 
centralista como motores da 
castelanización. Valoracións sociais, 
ámbitos e niveis de uso do galego. 
 
CLAVES DO REXURDIMENTO. OS 
PRECURSORES 
 
1. Claves do Rexurdimento. Períodos do 
Rexurdimento. Obxectivos do 
Rexurdimento. Ámbitos de actuación e 
principais iniciativas. 
2. Os Precursores do Rexurdimento. 

argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6.Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
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8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ella. 
 

en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
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. 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto 
na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Planificar, producir e revisar textos de 
investigación a partir da información obtida 
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3. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 

en fontes impresas e dixitais e con axuda 
dos recursos que ofrecen as TIC. 
 

Bloque 4 
 
1. Historia da lingua: galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916); contexto 
histórico e cultural; situación 
sociolingüística e características 
lingüísticas. 
 

1. 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. 
 

 

Bloque 5 
 
1. 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. 
 
2. 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. 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura do Rexurdimento: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente a 
produción do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e 
analizar as obras e os/as autores/as 
principais deste período. 
 
2. Ler textos significativos dos/das 
principais autores/as do Prerrexurdimento, 
o Rexurdimento pleno e os comezos do 
século XX ata 1916, identificando o xénero 
ao que pertencen, as súas características 
temáticas e formais e a súa relación co 
contexto socio-histórico e sociolingüístico 
ao que pertencen. 
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UNIDADE 14. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo e/ ou 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas,  etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  

Páxina 295, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 301, exercicio 1. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 

estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 

procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
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da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. 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. 

empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

190 

 

 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en 

un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar 
e fonema fricativo palatal xordo). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. Recoñece en exposicións 
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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. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
 
34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 
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UNIDADE 14. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 

Páxina 295, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 301, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 302, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 302, apartado 4, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 302, apartado 5. exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 303, exercicio 3 
 
Páxina 303, apartado 6, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 311, exercicio 3. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 

 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos poéticos. 
 
15. Comprende o contido dos 
textos poéticos. 
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UNIDADE 14. BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. 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. 

1.Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916). 

 

2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) así 
como a súa situación 
sociolingüística. 

 

3. Analiza a repercusión da etapa 
de nacemento do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) no 
desenvolvemento posterior da 
lingua. 

 

4. Identifica o galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) en 
documentos literarios e non 
literarios. 

 

5. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que 
se describen e analizan textos 
anteriores a 1916. 

1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916). 
 
2. Describe o contexto histórico 
do galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916). 
 
3. Identifica o galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) en 
textos literarios e non literarios. 
  
4. Describe o contexto histórico e 
cultural da Galiza decimonónica. 
 
5. Comprende e é quen de 
describir a súa situación 
sociolingüística da Galiza no 
século XIX. 
 
6. É quen de explicar as 
repercusións desta etapa na 
posterior situación sociolingüística 
e o desenvolvemento do galego. 
 
7. Identifica o galego o galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) en documentos non 

Páxina 295, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 298, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 300, exercicios 5, 6, 7 e 8. 
 
Páxina 301, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 302, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 302, apartado 4, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 302, apartado 5. exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 303, exercicio 3 
 
Páxina 303, apartado 6, exercicios 1, 2, 3, 4 e 
5. 
 
Páxina 305, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 307, exercicios 3 e 4. 

CCL 
 
CSC 
 
CEC 
 
AIP 
 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

196 

 

literarios e literarios. 
 
8. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que 
se analizan textos do século XIX. 

 

UNIDADE 14. BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura do Rexurdimento: 
contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción 
do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e 
describir e analizar as obras e 
os/as autores/as principais deste 
período. 
 
2. Ler textos significativos dos/das 
principais autores/as do 
Prerrexurdimento, o 
Rexurdimento pleno e os comezos 
do século XX ata 1916, 
identificando o xénero ao que 
pertencen, as súas características 
temáticas e formais e a súa 
relación co contexto socio-
histórico e sociolingüístico ao que 
pertencen. 

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. 
 
2. 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. 
 
 

1. Identifica a produción literaria 
do Prerrexurdimento. 
 
2. Contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a literatura 
desta etapa. 
 
3. Describe e analiza as principais 
obras do Prerrexurdimento. 
 
4. Le e comenta textos 
significativos da literatura do 
Prerrexurdimento.   
 
5. Identifica as súas 
características dos textos 
literarios desta etapa e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
6. Coñece os autores principais 
deste período. 

Páxina 305, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 307, exercicios 3, 4 e 5. 
 
Páxina 310, exercicios 6, 7 e 8. 
 
Páxina 311, exercicios 1, 2, 3 e 4 e 1bis, 2bis e 
3bis. 
 
Páxina 312, exercicios 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
Páxina 314, exercicios 1, 2, 3, 4 e 1bis, 2bis, 
3bis, 4 bis e 5. 

CCL 
 
CSC 
 
CEC 
 
AIP 
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UNIDADE 15 

 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 
de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo e/ou tema de actualidade, 
adecuadas á situación comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC, así como de elementos non 

ROSALÍA DE CASTRO 

 

1. Aspectos biográficos. 

2. Unha figura suxeita a visións 
deformadas. 

3. O compromiso social. 

4. O feminismo. 

5. Obra literaria. Obra en galego. Obra en 
español. 

6. Principais trazos lingüísticos e 
estilísticos. 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC así como de 
elementos non verbais e con control das 

Do 26-V ao 8-VI 
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verbais e con control das emocións ao falar 
en público. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
 
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ella. 
 

emocións ao falar en público. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos da 
vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
 
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. 
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Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos 
e pragmáticos para comprender, analizar e 
comentar o texto na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3.Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 
 

 

Bloque 4 
 
1. Historia da lingua: galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916); contexto 
histórico e cultural; situación 
sociolingüística e características 
lingüísticas. 
 

1. 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. 
 

 

Bloque 5 
 
1. 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. 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura do Rexurdimento: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente a 
produción do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e 
analizar as obras e os/as autores/as 
principais deste período. 
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2. 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. 
 

2. Ler textos significativos dos/das 
principais autores/as do Prerrexurdimento, 
o Rexurdimento pleno e os comezos do 
século XX ata 1916, identificando o xénero 
ao que pertencen, as súas características 
temáticas e formais e a súa relación co 
contexto socio-histórico e sociolingüístico 
ao que pertencen. 

 

UNIDADE 15. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 
3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 

Páxina 315, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 333, poema V, exercicio 1. 
 
Páxina 339, exercicio 1. 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6.Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 

relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 

4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
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9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 

10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
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18. 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. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 
intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 

morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. 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). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
  
27. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
28. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
29.Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
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diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
30. 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. 
 
31. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
32. 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. 
 
33. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
34. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
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contexto. 

 

UNIDADE 15. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 

Páxina 315, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 329, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 330, exercicios 2, 3 e 4. 
 
Páxina 331, exercicios 2, 3, 4 e 5. 
 
Páxina 332, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 332, exercicios 1bis, 2bis, 3bis e 4. 
 
Páxina 333, exercicio 1. 
 
Páxina 333, poema V, exercicios 1, 2 e 3 e 
poema X, exercicios 2, 3 e 4. 
 
Páxina 334, poema “¿Quen non xime'”, 
exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 334, poema “A xustiza pola man'”, 
exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 334, poema “Maio longo” exercicio 2. 
 
Páxina 335, exercicio 1. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 
dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 

variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos poéticos. 
 
15. Comprende o contido dos 
textos poéticos. 
 

Páxina 335, poema “Soia'”, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 335, poema “Vanidade'”, exercicio 1. 
 
Páxina 335, poema “Agora cabelos negros'”, 
exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 336, poema “Tembra un neno...'”, 
exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 335, poema “'¡Calade!”, exercicios 1 e 
2. 
 
Páxina 337, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 338, poema “¡Pra A Habana!”, 
exercicios 1, 2 e 5. 
 
Páxina 338, poema “Tecín soia ma miña tea”, 
exercicios 1 e 3. 
 
Páxina 339, texto “Las literatas. Carta a 
Eduarda”, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 339, exercicio 2. 
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UNIDADE 15. BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. 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. 

1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916). 

 

2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) así 
como a súa situación 
sociolingüística. 

 

3. Analiza a repercusión da etapa 
de nacemento do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) no 
desenvolvemento posterior da 
lingua. 

 

4. Identifica o galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) en 
documentos literarios e non 
literarios. 

 

5. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que 
se describen e analizan textos 
anteriores a 1916. 

1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916). 
 
2. Describe o contexto histórico 
do galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916). 
 
3. Identifica o galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) en 
textos literarios e non literarios. 
  
4. Describe o contexto histórico e 
cultural da Galiza decimonónica. 
 
5. Comprende e é quen de 
describir a súa situación 
sociolingüística da Galiza no 
século XIX. 
 
6. É quen de explicar as 
repercusións desta etapa na 
posterior situación sociolingüística 
e o desenvolvemento do galego. 
 
7. Identifica o galego o galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) en documentos non 

Páxina 315, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 329, exercicios 3 e 4. 
 
Páxina 332, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 332, exercicios 1bis, 2bis, 3bis e 4. 
 
Páxina 333, exercicio 1. 
 
Páxina 334, poema “¿Quen non xime'”, 
exercicio 1. 
 
Páxina 335, poema “Soia'”, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 335, poema “Vanidade'”, exercicio 1. 
 
Páxina 337, exercicio 3. 
 
Páxina 338, poema “¡Pra A Habana!”, exercicio 
5. 

CCL 
 
CSC 
 
CEC 
 
AIP 
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literarios e literarios. 
 
8. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que 
se analizan textos do século XIX. 

 

UNIDADE 15. BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura do Rexurdimento: 
contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción 
do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e 
describir e analizar as obras e 
os/as autores/as principais deste 
período. 
 
2. Ler textos significativos dos/das 
principais autores/as do 
Prerrexurdimento, o 
Rexurdimento pleno e os comezos 
do século XX ata 1916, 
identificando o xénero ao que 
pertencen, as súas características 
temáticas e formais e a súa 
relación co contexto socio-
histórico e sociolingüístico ao que 
pertencen. 

1. Identifica, analiza e describe a 
literatura do Rexurdimento: 
contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción 
do Pre-rrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e 
describe e analiza as obras e os/as 
autores/as principais deste 
período. 
 
2. 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. 
 
 

1. Identifica a produción literaria 
do Rexurdimento pleno. 
 
2. Contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a literatura 
desta etapa. 
 
3. Describe e analiza as principais 
obras de Rosalía de Castro. 
 
4. Valora o papel desempeñado 
por Rosalía de Castro no proceso 
de toma de conciencia da 
dignidade das mulleres. 
 
5. Le e comenta textos 
significativos das obras de Rosalía 
de Castro. 
 
6. Le e comenta textos 
significativos das obras de outras 
autoras do Rexurdimento. 
 

Páxina 315, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 318, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 320, exercicios 3, 4 e 5. 
 
Páxina 322, exercicios 6 e 7. 
 
Páxina 325, exercicios 8, 9, 10,11 e 12. 
 
Páxina 329, exercicios 13, 14 e 15. 
 
Páxina 329, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 330, exercicios 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
Páxina 331, exercicios 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
Páxina 332, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 332, exercicios 1bis, 2bis, 3bis e 4. 
 
Páxina 333, exercicio 1. 

CCL 
 
CSC 
 
CEC 
 
AIP 
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7. Pon en relación os textos de 
Rosalía de Castro co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
8. Coñece e valora as producións 
artísticas realizadas 
(nomeadamente musicais) sobre a 
obra literaria de Rosalía de Castro. 

 
Páxina 333, poema V, exercicios 1, 2 e 3 e 
poema X, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 334, poema “¿Quen non xime'”, 
exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 334, poema “A xustiza pola man'”, 
exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 334, poema “Maio longo” exercicios 1 e 
2. 
 
Páxina 335, poema “Negra sombra”, exercicios 
1 e 2. 
 
Páxina 335, poema “Soia'”, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 335, poema “Vanidade'”, exercicios 1, 2 
e 3. 
 
Páxina 335, poema “Agora cabelos negros'”, 
exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 336, poema “Tembra un neno...'”, 
exercicios 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
Páxina 335, poema “'¡Calade!”, exercicios 1, 2 e 
3. 
 
Páxina 337, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 338, poema “¡Pra A Habana!”, 
exercicios 1, 2, 3, 4 e 5. 
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Páxina 338, poema “Tecín soia ma miña tea”, 
exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 339, texto “Las literatas. Carta a 
Eduarda”, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 339, exercicios 1 e 2. 

 

 
UNIDADE 16 

 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais de 
natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas especializados 
do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes dos 
medios de comunicación social 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de interese, 

EDUARDO PONDAL 

 

1. Aspectos biográficos. 

2. Obra poética de Pondal. 

3. Estética e ideoloxía de Pondal. 

4. Principais liñas temáticas. 

5. Lingua e estilo de Pondal. 

6. A escola pondaliana. 

 

MANUEL CURROS ENRÍQUEZ 

 

1. Aspectos biográficos. 

2. Obra poética. 

3. Principais liñas estéticas, temáticas e 
ideolóxicas da poesía de Curros. 

4. Lingua e estilo. 

5. A escola poética de Curros. A poesía 

1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, documentais, 
series e películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de escoita 
activa, para identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 

Do 9-VI ao 22-VI. 
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de cooperación e de respecto. 
 
5. Produción, planificación e execución de 
textos orais relacionados con algún contido 
do currículo e/ou tema de actualidade, 
adecuadas 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. 
 
6. Presentación oral de textos expositivos e 
argumentativos, do ámbito educativo e de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou social ou 
asuntos da vida cotiá, en diferentes 
rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 

social finisecular. 

 

A PROSA E O TEATRO DO 
REXURDIMENTO. 

1. A prosa. Narrativa histórica. Narrativa 
sentimental. Narrativa costumista. 
Narrativa de trasfondo político. 

2. O teatro. Teatro histórico. Teatro 
costumista e sentimental. Teatro social e 
anticaciquil. 

 
 

 
5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo 
ou tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e 
cultural. 
 
7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro 
ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais propias e 
alleas as dificultades expresivas. 
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dificultades expresivas. 
  
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. 

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. 
 

Bloque 2 
 
1. Aplicación de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos 
e pragmáticos para comprender, analizar e 
comentar o texto na súa integridade. 
 
2. Planificación e produción de textos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
gramaticais e ben presentados. 
 
3.Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas ou 
dixitais e posterior organización e revisión 
dos textos cos recursos que ofrecen as TIC. 
 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 

 

Bloque 4 
 
1. Historia da lingua: galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916); contexto 
histórico e cultural; situación 
sociolingüística e características lingüísticas. 
 

1. 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. 

 

Bloque 5 
 

 
1. Identificar, analizar e describir a 
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1. 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. 
 
2. 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. 

literatura do Rexurdimento: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente a 
produción do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e 
analizar as obras e os/as autores/as 
principais deste período. 
 
2. Ler textos significativos dos/das 
principais autores/as do Prerrexurdimento, 
o Rexurdimento pleno e os comezos do 
século XX ata 1916, identificando o xénero 
ao que pertencen, as súas características 
temáticas e formais e a súa relación co 
contexto socio-histórico e sociolingüístico 
ao que pertencen. 

 

UNIDADE 16. BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 

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. 
 
2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, 
esquemas ou mapas conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  textos 
orais de diferentes tipos (formais 
ou informais, académicos, dos 
medios de comunicación de 
masas, etc.) a intención 
comunicativa, a idea principal e as 
secundarias e de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais, así como facer unha 
síntese do contido dos textos. 
 

Páxina 341, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 360, poema “Nouturnio”, exercicio 6 e 
poema “A Rosalía”, exercicio 5. 
 
Páxina 362, apartado “Actividades sobre 
música”, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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valorar textos orais e audiovisuais 
dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e 
películas). 
 
4. Desenvolver habilidades de 
escoita activa, para identificar os 
recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao texto. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo e/ou 
tema de actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
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. 
 
6. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado 
de textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e cultural. 
 
7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 

xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Sintetiza o contido dun texto ou 
responde preguntas concretas 
relativas á com-prensión de textos 
orais. 
 
5. Comprende as ideas principais e 
contidos relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
7. Escoita de maneira activa, toma 
notas e formula preguntas coa 
intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da 
exposición. 
 
8. Recoñece a intención 
comunicativa, as ideas principais e 
relevantes de programas de radio 
e televisión (entrevistas, 
documentais, series e películas). 
 
9. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 

3. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distintos 
tipos. 
 
4. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
5. É quen de identificar as 
características dos xéneros 
informativos e de opinión  
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
6. Identifica os recursos que dan 
adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso. 
 
7. Valora e emprega os trazos non 
verbais que acompañan o discurso 
(os aspectos prosódicos como a 
entoación, as pausas, o ton, o 
timbre e o volume, así como a 
linguaxe corporal adecuada: 
mirada e posición do corpo). 
 
8. Valora e emprega as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
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8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, 
nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas 
as dificultades expresivas. 
 
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. 

informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
10. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais. 
 
11. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
discurso. 
 
12. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 
 
13. 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. 
 
14. Planifica os seus textos orais e 
produce discursos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. 
 
15. Consulta fontes de 
información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 
 
16. Presenta os contidos de forma 

9. Planifica os seus textos orais 
para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
10. Emprega o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
11. Presenta os contidos de forma 
clara e ordenada e con corrección 
gramatical. . 
 
12. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
13. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
14. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e corrección 
gramatical. 
 
15. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o uso 
de coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
16. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
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clara e ordenada e con corrección 
gramatical. 
 
17. Utiliza o rexistro adecuado á 
situación comunicativa. 
 
18. 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. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
atractiva e innovadora. 
 
20. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
21. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
22. Emprega recursos verbais e 
non verbais en textos expositivos. 
 
23. Adecúa o texto segundo a 

intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
17. Respecta nas súas producións 
orais espontáneas as regras 
morfosintácticas, en especial a 
colocación do pronome átono. 
 
18. Emprega a fonética galega. 
 
19. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións propias 
do galego (infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada), así como 
un léxico rico e variado. 
 
20. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
21. Emprega unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
22. Identifica nas emisións propias 
e alleas as dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética 
inadecuada), as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
23. Emprega a variante dialectal 
propia. 
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intención comunicativa, o tema e 
o xénero textual. 
 
24. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
25. 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). 
 
26. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
27. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e 
variado. 
 
28. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
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29. Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
30. Desenvólvese con eficacia en 
situacións que xorden na vida 
diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en 
conversas informais. 
 
31. 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. 
 
32. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
33. 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. 
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34. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia 
propia da lingua galega. 
 
35. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 
 

 

UNIDADE 16. BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o 
texto na súa integridade. 
 
2. Compoñer producións escritas 
planificadas adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. 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. 

1. Recolle as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
do texto, identifica o propósito 
comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
3. Distingue o tema principal e 
os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das 
ideas do texto. 
 
4. Utiliza recursos 

1. Fai resumos, esquemas e mapas 
conceptuais recollendo as ideas 
fundamentais dos textos. 
 
2. Entende o sentido do texto e 
identifica o propósito 
comunicativo do/da autora. 
 
3. Emite opinións e xuízos sobre a 
mensaxe. 
 
4. Xerarquiza as ideas do texto. 
 
5. Consulta diversos recursos para 
comprender mellor a información. 
 
6. Presenta os seus textos de 

Páxina 341, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 349, poema “Morrer en brando leito”, 
exercicios 1 e 2 e poema “As almas escravas”, 
exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 350, poema “Que barba non cuidada”, 
exercicios 1, 2, 3, 4 e 5 e poema “A lingua 
tiveran”, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 351, poema “Falade gallego”. exercicios 
1 e 2 e poema “Os pinos”, exercicios 1, 2, 3, 4, 
5 e 6. 
 
Páxina 358, poema “¡Ai!”, exercicios 1 e 3 e 
poema “Ós mozos”, exercicios 1, 2 e 3. 
 

CCL 
 
CAA 
 
CSC 
 
CD 
 
CEC 
 
AIP 
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 bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar 
a información do texto. 
 
5. Selecciona e presenta os 
contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 
 
6. Identifica e describe as 
características lingüísticas dos 
distintos tipos de rexistro. 
 
7. Utiliza o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa das súas 
producións. 
 
8. Utiliza mecanismos variados 
de cohesión lingüística. 
 
9. Axústase ás normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
 
10. Consulta fontes dixitais, 
contrasta e selecciona a 
información relevante 
mediante fichas-resumo. 
 
11. Planifica os escritos en 
función dunha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura 
con axuda de ferramentas 

forma clara e ordenada. 
 
7. Recoñece e é quen de describir 
as características dos distintos 
tipos de rexistro. 
 
8. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación comunicativa. 
 
9. Redacta utilizando mecanismos 
variados de cohesión. 
 
10. As súas producións atenden ás 
normas ortográficas e 
morfolóxicas. 
 
11. Consulta fontes dixitais, 
compara información e 
selecciónaa adecuadamente. 
 
12. Planifica os escritos e revísaos 
con axuda de ferramentas dixitais. 
 
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos. 
 
14. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos poéticos. 
 
15. Comprende o contido dos 
textos poéticos. 
 

Páxina 359, poema “Cántiga”, exercicios 1, 2 e 
4 e poema “O Maio”, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 360, poema “Nouturnio”, exercicios 1, 
2, 3 ,4 e 5 e poema “A Rosalía”, exercicios 1, 2 
e 4. 
 
Páxina 361, poema “Na chegada a Ourense...”, 
exercicios 1, 2, 3 e 4 e poema “O Divino 
Sainete (fragmento)”, exercicio 1. 
 
Páxina 362, poema “Mirando ó chao”, 
exercicios 1, 2 e 3. 
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dixitais. 
 
12. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 

16. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos narrativos. 
 
17. Comprende o contido dos 
textos narrativos. 
 
18. Identifica a intención 
comunicativa, a estrutura e as 
características lingüísticas dos 
textos teatrais. 
 
17. Comprende o contido dos 
textos teatrais. 

 

UNIDADE 16. BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. 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. 

1.Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916). 
 
2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) así 
como a súa situación 
sociolingüística. 
 
3. Analiza a repercusión da etapa 
de nacemento do galego moderno 

1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916). 
 
2. Describe o contexto histórico 
do galego moderno (desde o 
século XIX ata 1916). 
 
3. Identifica o galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) en 
textos literarios e non literarios. 
  

Páxina 350, poema “A lingua tiveran”, 
exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 351, poema “Falade gallego”, exercicios 
1 e 2. 
 
Páxina 358, poema “Ós mozos”, exercicios 1, 2 
e 3. 
 
Páxina 359, poema “Cántiga”, exercicios 1, 2 e 
4 e poema “O Maio”, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 361, poema “Na chegada a Ourense...”, 

CCL 
 
CSC 
 
CEC 
 
AIP 
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(desde o século XIX ata 1916) no 
desenvolvemento posterior da 
lingua. 
 
4. Identifica o galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) en 
documentos literarios e non 
literarios. 
 
5. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que 
se describen e analizan textos 
anteriores a 1916. 

4. Describe o contexto histórico e 
cultural da Galiza decimonónica. 
 
5. Comprende e é quen de 
describir a súa situación 
sociolingüística da Galiza no 
século XIX. 
 
6. É quen de explicar as 
repercusións desta etapa na 
posterior situación sociolingüística 
e o desenvolvemento do galego. 
 
7. Identifica o galego o galego 
moderno (desde o século XIX ata 
1916) en documentos non 
literarios e literarios. 
 
8. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos que 
se analizan textos do século XIX. 

exercicios 1, 2, 3 e 4 . 
 
Páxina 362, poema “Mirando ó chao”, 
exercicios 2 e 3. 
 

 

UNIDADE 16. BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

1. Identificar, analizar e describir a 
literatura do Rexurdimento: 
contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción 
do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e 
describir e analizar as obras e 

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 

1. Identifica a produción literaria 
do Rexurdimento pleno. 
 
2. Contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a literatura 
desta etapa. 
 

Páxina 341, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 342, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 344, exercicios 4, 5 e 6. 
 
Páxina 347, exercicios 7, 8, 9 e 10. 

CCL 
 
CSC 
 
CEC 
 
AIP 
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os/as autores/as principais deste 
período. 
 
2. Ler textos significativos dos/das 
principais autores/as do 
Prerrexurdimento, o Rexurdimento 
pleno e os comezos do século XX 
ata 1916, identificando o xénero 
ao que pertencen, as súas 
características temáticas e formais 
e a súa relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico ao 
que pertencen. 
 

autores/as principais deste 
período. 
 
2. 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 seu contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
 

3. Describe e analiza as principais 
obras de Eduardo Pondal. 
 
4. Describe e analiza as principais 
obras de Curros Enríquez. 
 
5. Le e comenta textos 
significativos das obras de 
Eduardo Pondal. 
 
6. Le e comenta textos 
significativos das obras de Curros 
Enríquez. 
 
7. Le e comenta textos 
significativos das obras doutros 
autores do Rexurdimento. 
 
8. Pon en relación os textos de 
Eduardo Pondal co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
9. Pon en relación os textos de 
Curros Enríquez co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
10. Coñece e valora as producións 
artísticas realizadas 
(nomeadamente musicais) sobre 
as obras literarias de Curros e 
Pondal. 
 
11. Le e comenta textos 
narrativos e dramáticos de finais 

 
Páxina 349, poema “Morrer en brando leito”, 
exercicios 1, 2 e 3 e poema “As almas 
escravas”, exercicios 1 e 2. 
 
Páxina 350, poema “Que barba non cuidada”, 
exercicios 1, 2, 3, 4 e 5 e poema “A lingua 
tiveran”, exercicios 1, 2  e 3. 
 
Páxina 351, poema “Falade gallego”, 
exercicios 1 e 2 e poema “Os pinos”, exercicios 
1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
 
Páxina 353, exercicios 11 e 12. 
 
Páxina 356, exercicios 13, 14, 15, 16 e 17. 
 
Páxina 358, poema “¡Ai!”, exercicios 1, 2 e 3 e 
poema “Ós mozos”, exercicios 1, 2 e 3. 
 
Páxina 359, poema “Cántiga”, exercicios 1, 2, 
3, 4 e 5 e poema “O Maio”, exercicios 1, 2, 3 e 
4. 
 
Páxina 360, poema “Nouturnio”, exercicios 1, 
2, 3 , 4, 5 e 6 e poema “A Rosalía”, exercicios 
1, 2, 3, 4 e 5. 
 
Páxina 361, poema “Na chegada a Ourense...”, 
exercicios 1, 2, 3 e 4 e poema “O Divino 
Sainete (fragmento)”, exercicio 1. 
 
Páxina 362, poema “Mirando ó chao”, 
exercicios 1, 2 e 3. 
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do século XIX. 
 
12. Pon en relación textos en 
poresa ou de teatro de finais do 
séculño XIX co seu contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
13. Describe e analiza as 
principais obras narrativas e 
dramatúrxicas de finais do século 
XIX. 

 
Páxina 362, apartado “Actividades sobre 
música”, exercicios 1, 2, 3 e 4. 
 
Páxina 367, exercicios 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 

 
 
 

 
6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 
A sociedade actual require a capacidade de enfrontarse a unha gran cantidade de información. Por este motivo o seu tratamento é un dos obxectivos 
do sistema educativo. Este reto concrétase na necesidade de integrar o manexo de diversos soportes e fontes, utilizando tanto medios audiovisuais 
coma informáticos, enfrontando o alumnado coa tarefa de busca, selección, análise e interpretación da información e axudándolle a  desenvolver a 
súa capacidade crítica con respecto a ela. 

A biblioteca do centro móstrase así como un recurso cun alto valor dentro da comunidade educativa que deberemos ter moi en conta á hora de 
programar as nosas actividades docentes. 

Débese ter en conta igualmente a necesidade de traballar coas catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) dun xeito integrado, 
ben que é aconsellable nesta etapa darlles prioridade a aquelas que se detecten como as máis deficitarias para o noso alumnado dependendo do 
contexto. 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de 
comunicación, soporte básico do coñecemento, vehículo para as relacións sociais e para a expresión emocional. Neste sentido, para desenvolver o 
currículo da materia de Lingua Galega e Literatura, seguiranse as orientacións metodolóxicas que pasamos a enunciar: 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

226 

 

- Adoptar un enfoque principalmente comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que faga do texto a unidade comunicativa fundamental e 
que favoreza o emprego do idioma, tanto oralmente como por escrito, en distintas funcións e contextos de uso. Por tanto, as habilidades e 
estratexias lingüísticas deben ser obxecto de especial atención sen por iso desdeñar a reflexión e o coñecemento do código lingüístico nin 
renunciar ao dominio das normas e usos gramaticais. 

- Proporcionar e traballar con textos de distinta tipoloxía e natureza, especialmente expositivos e argumentativos. 

- Promover a utilización da diversidade de fontes e recursos existentes para a obtención da información. 

- Propiciar a implementación de procesos de busca guiada da información, tanto na biblioteca coma na internet ou noutros medios e fontes, así 
como a composición satisfactoria de textos utilizando distintos soportes. 

- Propiciar non só actividades individuais, senón tamén grupais, que favorezan o intercambio respectuoso de ideas,  a elaboración de discursos 
argumentativos e o espírito crítico e cooperativo. 

- Facer lectura, interpretación e valoración de obras literarias. 

- Propiciar dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación e avaliación das súas propias actividades. 

A metodoloxía será, pois, dinámica e participativa: fomentarase o traballo conxunto de todo o grupo-clase baixo a coordinación e orientación do 
profesor ou profesora. A función do ensinante consistirá, sobre todo, en organizar o traballo do alumnado e fomentar a aprendizaxe por 
descubrimento, recorrendo só o necesario ás exposicións maxistrais e dinamizando o grupo-clase para que en ningún momento caia na pasividade e 
na recepción maquinal de contidos que se asimilan sen a máis mínima reflexión. 

O método basearase fundamentalmente na lectura, análise, comentario e produción de textos de diversos tipos. Aproveitando o método de ensino 
unitario da lingua e a literatura, procurarase en ocasións a coincidencia de textos para análise literaria e para análise lingüística; ademais, 
empregaranse outros textos non literarios para recoñecer e analizar os procesos de construción textual co obxectivo de que o alumnado elabore os 
seus propios textos conforme eses procedementos construtivos. 

 
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Canto aos materiais, traballarase co libro de texto Lingua e Literatura 1º Bacharelato, de Baía Edicións, que os alumnos e alumnas manexarán de xeito 
bastante autónomo, facendo as súas consultas guiados polo/a profesor/a, realizando as actividades e comentarios de texto que nel se propoñen e, 
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finalmente, elaborando as súas propias notas, guións, resumos e esquemas para desenvolver os distintos temas. 

O libro de texto será completado con material moi diverso e en distintos soportes: 

- Fichas  e cadernos de traballo. 

- Presentacións dixitais preparadas polo/a profesor/a  ou polo propio alumnado. 

- Fontes bibliográficas diversas, como dicionarios enciclopédicos, coleccións de historia de Galiza e de historia universal, coleccións de arte, atlas 
xeográficos, libros de divulgación... 

- Vídeos en DVD ou 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. 

- Murais temáticos. 

No espazo web da propia editora do libro de texto encontraremos unha batería de materiais complementarios e actividades que poderá servir 
de punto de partida para que o alumnado faga un manexo enriquecedor das novas tecnoloxías. 

 
8. CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
O/a profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio de curso. Esta será completada coa avaliación formativa, que se realizará durante todo o 
curso recollendo constantemente información sobre a marcha do alumnado, e dela formarán parte todas as actividades, probas e traballos levados a 
cabo ao longo de cada período avaliatorio. Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de consecución obtido 
polo/a alumno/a respecto aos obxectivos previstos.  

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do/a alumno/a (criterio este básico e fundamental), o seu comportamento 
xeral, a actitude de traballo, interese e respecto amosada na clase durante todo o curso, a súa asistencia regular ás aulas e, finalmente, as lecturas e 
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traballos realizados.   

Concretando, para a cualificación terase en conta: 

- O seguimento do/a alumno/a día a día a través das actividades cotiás, así como a súa actitude na aula, que suporán o 5% da cualificación global. 
Nese sentido, hai que sinalar que se valorará negativamente a non utilización reiterada do galego oral durante o desenvolvemento das clases por 
parte do alumnado. 

- As probas (en xeral, dúas por avaliación) realizadas ao longo do trimestre para valorar a evolución do/da alumno/a e o seu grao de logro dos obxec-
tivos, que suporán o 80% da cualificación global.  A cualificación obtida a través das probas será a media aritmética da puntuación conseguida nas 
mesmas. 

- As probas e traballos levados a cabo para comprobar a realización e aproveitamento das lecturas obrigatorias (un libro por avaliación), que suporán 
o 15% da cualificación global.  

- Asemade, o alumnado que realice actividades voluntarias organizadas ou en colaboración co Departamento de Lingua Galega e Literatura, como, 
por exemplo, participación en xornadas, concursos orais ou escritos, revistas en papel ou dixitais, blogues, recitais de poesía, lecturas voluntarias..., 
verase recompensado cunha cualificación positiva, que pode supor ata 0,5 puntos adicionais na nota da avaliación. 

En todos as probas e traballos realizados terase en conta a corrección lingüÍstica, polo que sobre a cualificación global se poderán descontar ata un 
máximo de 2 puntos por erros ortográficos e morfosintácticos. Os erros poderán ser: 

- Moi graves: aquelas solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación do pronome persoal átono...). Desconta-
ranse 0,2 puntos. 

- Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y...), acentuación diacrítica... Descontaranse 0.1 puntos. 

- Leves: solucións galegas alleas ao estándar vixente, acentuación non diacrítica. Penalizaranse con 0,05 puntos. 

A avaliación aprobarase cunha nota mínima de 5.  A cualificación final será a media aritmética da puntuación conseguida nas avaliacións, sempre que 
en cada unha delas se acade ese mínimo. Os/as alumnos/as que non o alcancen teñen a posibilidade de realizar despois da 1ª e da 2ª avaliación a/as 
proba/s de recuperación correspondente/s. Así mesmo, ao final da 3ª avaliación haberá un exame no que poderán recuperar aquela ou aquelas ava-
liacións que teñan suspensas ou, se fose o caso, toda a materia. Para aqueles/aquelas que realicen a/as probas de recuperación correspondente/s a 
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algunha/s parte/s da materia, será a puntuación obtida na/s  mesma/s a que se terá en conta para a cualificación final, sexa esta superior ou inferior 
á obtida na/s  avaliación/s correspondente/s.  

Para aqueles/aquelas que non obteñan en xuño unha cualificación positiva, haberá un exame extraordinario de toda a materia no mes de setembro. 
Este exame incluirá o control de lectura dun libro elixido polo/a profesor/a para aqueles/as que non superasen o/os control/is correspondente/s a 
algunha/s das lecturas fixadas como obrigatorias ao longo do curso. A porcentaxe correspondente ao libro de lectura será dun 15% da cualificación 
global. 
 

O uso de calquera clase de medio fraudulento na realización de actividades e traballos implicará a obriga de repetir os mesmos, e no caso dos exames, 
a realización da proba de recuperación correspondente. 

 

9.PLAN DE RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 
Non existe materia pendente neste nivel educativo. 
 
10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR 
 
 O/a  profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio do curso que estará deseñada para detectar as dificultades individuais e colectivas 
relacionadas coa materia de Lingua Galega e Literatura. Ao mesmo tempo, procurará descubrir tamén as potencialidades do alumnado, as súas 
calidades, preferencias e afeccións, para aproveitalas e poñelas en relación coa metodoloxía e ao servizo do éxito das actividades que se desenvolvan. 
A avaliación inicial constará de varias partes, que contemplarán a expresión oral, a fluidez e comprensión lectora, a expresión escrita e os aspectos 
referidos á historia da literatura, ao coñecemento da lingua e á sociolingüística que o profesor ou profesora consideren convenientes. Con este fin non 
se realizará unha única proba, senón que se desenvolverán unha serie de actividades durante as primeiras sesións do mes de setembro. No deseño 
das mesmas non poderá faltar unha sesión de presentación oral dos integrantes do grupo-clase e a lectura en voz alta dalgún texto que 
posteriormente servirá para traballar a comprensión e expresión escrita e outros aspectos. 

Como xa se indicou anteriormente na presente programación, esta avaliación inicial deberá servir para detectar cales das catro destrezas lingüísticas 
básicas (entender, falar, ler e escribir) son as máis deficitarias para o alumnado e darlles prioridade no desenvolvemento do currículo. Tamén servirá 
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para diagnosticar posibles problemas individuais e deseñar as medidas de atención á diversidade que se consideren oportunas e factibles dentro da 
organización docente do centro. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O ensino debe responder á diversidade e atender as necesidades dos diferentes alumnos e alumnas, de xeito que se elaboren estratexias que faciliten 
o progreso equilibrado do conxunto da clase. Estas estratexias basearanse fundamentalmente nos aspectos que seguen: 
- Informar de forma continuada á persoa responsable da Orientación Educativa en busca de asesoramento para posibles problemas de personalidade 
e adaptación. 
- Deseñar actividades variadas e con diferente grao de dificultade, e flexibilizar o tempo de realización en función dos diversos ritmos de traballo. 
- Planificar actividades de reforzo que aseguren aprendizaxes básicas. 

- Programar  actividades de ampliación para aqueles/as que superen os obxectivos programados e poidan afrontar coñecementos de maior comple-
xidade.  

- Aportar material de apoio, xa adaptado para un ensino gradual e secuenciado, a aqueles/as alumnos/as  aos que lles concedan a exención nesta 
materia, a fin de que vaian adquirindo o dominio da lingua e das súas estruturas 

-  Facilitar unha educación personalizada e respectuosa coa diversidade, para que cada alumno/a poida consolidar os seus coñecementos partindo 
das súas propias características individuais. 
- Flexibilizar o tempo de realización das probas para aqueles/ aquelas alumnos/as que o precisen, se existe o diagnóstico dun especialista que o certi-
fique. 
 

12.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS TRABALLADOS 

 
Segundo o estabelecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia os elementos transversais que deben traballarse a través de todas as materias son os seguintes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita. 

 Comunicación audiovisual. 
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 Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprendemento. 

 Educación cívica e constitucional. 
Alén disto, tamén son considerados elementos transversais a ter en conta tanto nas programacións docentes como no desenvolvemento das aulas os 
seguintes valores e conceptos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualdade e respecto 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 Prevención da violencia de xénero. 

 Prevención da violencia contra persoas con discapacidade. 

 Igualdade de trato e non discriminación. 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

 Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos nos ámbitos persoal, familiar e social. 

 Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, o respecto 
ás persoas con discapacidade, o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado 
de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de cal-
quera tipo de violencia. 

 Evitación de comportamentos e de contidos sexistas. 

 Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación por razón de orientación sexual ou de identidade 
de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e in-
tersexual. 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprende-
dor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa e o 
traballo en equipo, a confianza nun/nunha mesmo/a e o sentido crítico. 
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Educación viaria  Promoción de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico co fin de 
divulgar entre o alumnado os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías como peóns, viaxei-
ros/as e condutores/as, o respecto polas normas e os sinais para así favorecer a tolerancia, a prudencia, 
o autocontrol, o diálogo e a empatía de modo que se tenda a evitar os accidentes de tráfico e as súas 
secuelas. 

 

A materia de Lingua galega e Literatura é unha disciplina privilexiada para o traballo dos elementos transversais. Prima as actividades de comprensión 
lectora, a expresión oral e escrita, de comunicación audiovisual, coas tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas 
imprescindibles para o proceso de ensino-aprendizaxe. 

As actividades relacionadas coa sociolingüística e e literatura son favorecedoras do emprendemento e a educación cívica. A igualdade efectiva entre 
as persoas e a non discriminación por calquera circunstancia social ou persoal ten os seus mecanismos de aprendizaxe nas mesmas estratexias da 
análise sociolingüística. Ademais, o propio deseño do libro de texto que utilizaremos (de Baía Edicións) explicita actividades en relación cos criterios 
de avaliación e os indicadores de logro referidos á igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como á prevención da violencia de xénero. 

O coñecemento e a análise da situación sociolingüística e das diferentes etapas da historia da lingua e da literatura promoven a aprendizaxe da 
prevención e da resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, 
a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia e o respecto aos dereitos humanos. Como exemplos sobranceiros podemos poñer os 
contidos curriculares e as actividades relacionadas coas obras literarias dos autores e autoras da Ilustración, dos precursores do Rexurdimento e coas 
figuras de Curros, Pondal e Rosalía. 

En particular, o estudo da traxectoria e da obra literaria da autora dos Cantares gallegos e o achegamento á sociedade e á literatura medievais 
facilitarán, por exemplo, a reflexión sobre estereotipos que supoñen discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.  
Favorécese así a visibilidade da realidade homosexual e todas aquelas opcións diferentes da convencional heterosexual. 

A organización e o desenvolvemento curricular da materia de Lingua Galega e Literatura procura a participación do alumnado en actividades que lle 
permitan afianzar aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 
Referímonos a  actividades como recitais, representacións teatrais, debates, concursos de contacontos, xornadas sobre aspectos culturais, clubs de 
lectura, revistas e publicacións, etc. 
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Estas mesmas actividades favorecen o desenvolvemento da convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía, que servirán 
para solucionar con éxito situacións de conflito no ámbito escolar, familiar e social en xeral, ao mesmo tempo que contribúen a exercitar destrezas e 
adquirir valores que tenden a previr e evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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13. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
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14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
OS PROCESOS DE MELLORA 

Cómpre realizar un seguimento da propia Programación Didáctica. Esta debe ser un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferra-
menta útil no proceso de ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en función de diversas circunstancias, especiamente das características e ne-
cesidades educativas do alumnado. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de mellora en diferentes momentos do cur-
so. 

Ao principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos da presente Programación Didáctica que se conside-
ren oportunos, co obxecto de axustarse á realidade do alumnado coa que será traballada. 

Nas reunións de Departamento realizarase un seguimento do desenvolvemento da mesma. Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxec-
tivos, como o desenvolvemento das actividades. 

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas cualificacións, é o momento de facer unha valoración 
do desenvolvemento da programación e planificar as accións educativas que se consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira especial 
os aspectos en que o alumnado presente maiores dificultades.  

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será a final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en 
primeiro lugar, o grao de cumprimento da propia Programación. Para iso debemos considerar unha serie de indicadores de logro que teñan en conta 
como mínimo os seguintes elementos: obxectivos, contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos obxectivos xerais da eta-
pa, contribución ao desenvolvemento das competencias clave, procedementos e instrumentos de avaliación,  factores que favoreceron o cumpri-
mento da programación / causas de non cumprimento, reflexión sobre as posíbeis situacións imprevistas acontecidas ao longo do curso …. Para que 
a avaliación sexa máis completa, terase en conta tamén o grao de satisfacción do profesorado coa mesma. Deste proceso extraeranse as propostas 
de modificación e mellora para a Programación Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior satis-
facción ao tempo que se atenderán especialmente aqueloutros en que o alumnado presente maiores carencias ou dificultades. 

A continuación preséntase un Modelo de avaliación da Programación Didáctica. 
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Docente: Curso e grupo: 

  

  Puntos fortes da programa-
ción 

Puntos fracos da programa-
ción 

Aspectos a manter no 
próximo curso 

Aspectos a mellorar no 
Modelo de avaliación da 
programación didáctica 

próximo curso 

Cumprimento dos obxectivos xerais da pro-
gramación 

        

Desenvolvemento das unidades didácticas         

Desenvolvemento das actividades programa-
das 

        

Funcionamento das metodoloxías aplicadas         

Utilización de recursos e materiais didácticos         

Consecución dos estándares de aprendizaxe         

Funcionamento dos procedementos de ava-
liación 

        

Pertinencia dos instrumentos de avaliación         

Eficacia das medidas de recuperación         

Contribución ao desenvolvemento das com-
petencias clave 

        

Contribución ao desenvolvemento dos obxec-
tivos xerais de etapa 

        

Dinámica do grupo         

Participación en actividades extraescolares e         
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complementarias 

Medidas de atención á diversidade         

Favorecemento da multidisciplinariedade         

Favorecemento do tratamento integrado de 
linguas 

        

Factores que favoreceron o cumprimento da 
programación 

        

Causas de non cumprimento da programación         

 

15. ANEXO 2020-2021. COVID 19 

Seguindo as instrucións do 30 de xullo de 2020, ditadas pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación 

ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020-2021, engádense a continuación unha serie de epígrafes e consideracións que 

procuran facer fronte á peculiar situación que estamos vivindo a consecuencia da COVID 19.  

Tendo en conta a excepcionalidade da situación e a incerteza sobre o futuro que nos agarda ao longo do presente curso académico, procuramos 

contemplar os posibles escenarios, deixando patente, iso si, que resulta imposible predicir con exactitude a situación e en consecuencia, establecer as 

adaptacións no marco da organización do currículo, da metodoloxía didáctica e da autonomía organizativa e pedagóxica do centro e do profesorado 

implicado. É por isto que nos acollemos ao carácter flexible desta Programación Didáctica e contemplamos a posibilidade de modificala ao longo do 

curso, seguindo sempre as instrucións que oportunamente faciliten as autoridades competentes. 

 

1.- POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓON SANITARIA 

Como sinalamos en apartado anterior, debido á situación excepcional derivada da pandemia da COVID 19, debe considerarse a posibilidade de que o 
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ensino poida ser presencial, semipresencial ou non presencial. Por este motivo, vaise potenciar na aula o emprego de recursos dixitais tanto para a 

exposición de contidos teóricos como para a realización de actividades diversas. Para o que, desde principio de curso, familiarizarase o alumnado no 

uso das plataformas e aplicacións dixitais sinaladas, as mesmas que as empregadas no curso anterior. Ademais, realizarase o mesmo recordatorio ou 

iniciación en ferramentas como Google Classroom, Drive ou correo electrónico; coa edición de textos en formato dixital e co funcionamento básico 

dalgunha plataforma de videoconferencia.  

Preténdese con estas medidas que o paso do ensino presencial ao non presencial sexa o menos violento posible para o alumnado tendo en conta o 

cambio nos recursos e instrumentos de traballo.  

 

1.1.- ENSINO PRESENCIAL 

Seguirase a Programación Didáctica tal e como foi descrita ao inicio deste documento. 

 

1.2.- ENSINO SEMIPRESENCIAL 

O profesorado porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle permita seguir traballado os 

contidos do período ou períodos que requiran a semipresencialidade.  

Para que todo funcione de forma correcta, nas primeiras semanas de curso, matricularase os estudantes de cada aula nunha das plataformas virtuais 

arriba sinaladas. Cada docente asegurarase de que, todos e cada un dos estudantes, saben empregar as plataformas e posúen os medios 

imprescindibles para facelo (ordenador e conexión a internet). 

A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a semipresencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do 

alumnado. 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-2021 

 

 

240 

 

No caso de que algún alumno estea en corentena, poderá seguir as aulas de forma telemática se a aula dispón dos medios precisos e se alumno ten a 

conexión adecuada. Ademais, sempre que a saúde do estudante o permita, realizará as actividades propostas empregando recursos dixitais e 

entregáraas no prazo e forma establecidos (semellantes aos dos seus compañeiros). Se nese tempo tivese que realizar algunha proba, a realización 

desta aprazarase ata que se reincorpore á aula presencial. 

Se a aula non dispón da infraestrutura adecuada ou se o estudante non pode traballar de forma telemática, enviaránselle por correo ou a través 

dalgún familiar, material e actividades individualizadas para que poida seguir traballando mentres dure a corentena. Realizará estás tarefas no prazo e 

formato establecidos, adaptados á súa situación concreta. Dependendo dos recursos e da situación, estableceranse os medios adecuados para 

manter e contacto e continuar o proceso de ensino-aprendizaxe.  

En caso de que todo un grupo entre en corentena, impartirase clase telemática se a aula dispón dos medios precisos. As alumnas e alumnos 

realizarán as actividades previstas usando recursos dixitais  e entregaranas en prazo e forma establecidos. As probas aprazaranse ata que o grupo se 

reincorpore ás aulas presenciais. Se non se poden levar a cabo aulas telemáticas, os estudantes  realizarán as tarefas propostas polo profesor, que 

entregarán no prazo e formato establecido.  

Se a actividade lectiva é semipresencial, tentarase que todos os discentes asistan ás clases telemáticas e realicen as tarefas propostas, compaxinando 

o ensino telemático co presencial.  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Estes serán os principais instrumentos de avaliación: 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e nas distintas tarefas propostas 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Manteranse os criterios e estándares expostos na presente Programación Didáctica para a superación da materia. 

As alumnas e alumnos que non alcanzasen o aprobado, poderán superar a parte da materia avaliada sempre que entregasen en prazo e forma e cun 

mínimo de corrección, as actividades sinaladas pola profesora ou profesor durante o período ou períodos que permanecese afastado das aulas. 

Ademais, a docente ou o docente contemplarán a posibilidade de propoñerlles unha proba escrita presencial sobre a materia traballada se a situación 

o permite. 

 

1.3.- ENSINO NON PRESENCIAL 

No caso de novo confinamento e obriga de ensino non presencial continuado a profesora porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou 

Edmodo, actividades semanais que lle permitan seguir traballado os contidos do período ou períodos que impidan a asistencia ás aulas.  

A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a non presencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do 

alumnado. 

Se non existise a posibilidade de reincorporarse á actividade lectiva presencial, agardarase a que a dirección do IES habilite un horario para cada 

materia. Impartiranse aulas telemáticas e establecerase a forma de contacto máis adecuada para cada alumno, tendo en conta os medios dos que 

dispón e contando coa colaboración da titora ou titor do grupo e o equipo de orientación do centro. O alumnado realizará as tarefas propostas e as 

probas precisas por esta vía.  

No caso de que un alumno non poida realizar algunha das probas do primeiro ou segundo trimestre, a súa nota calcularase provisionalmente tendo 

en conta as probas realizadas e o traballo efectuado. En canto o alumno se reincorpore á actividade lectiva, realizará aquelas probas que quedaran 

pendentes.  
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Se esta circunstancia se dese no terceiro trimestre, a nota calcularase a partir das probas e actividades realizadas. A nota final da materia será o 

resultado de realizar a media entre os tres trimestres, aínda que esta poida alterarse en función de diferentes circunstancias (actitude, hábito de 

traballo…). A nota final calcularase tendo en conta a ponderación de cada trimestre. 

De maneira extraordinaria, no período ou períodos de confinamento, o docente facilitará materiais coas actividades consideradas convenientes para a 

recuperación da materia. Estas actividades deberán ser entregadas en prazo (indicado na Aula Virtual) e co mínimo de corrección esixíbel para ser 

avaliadas positivamente coa conseguinte consecución do aprobado (5) na materia. 

Esta metodoloxía non exclúe a realización do exame que o alumnado coa materia de Lingua e Literatura Galega pendente terá dereito a facer, sempre 

e cando a situación o permita, a comezos de xuño, tal que como se indica e publicita nas instrucións do IES Fermín Bouza Brey, no horario que faga 

público a xefatura de estudos, e superala polos outros mecanismos establecidos pola lei (realización da proba específica da materia pendente de 

xuño). No caso de non acadar o aprobado (5 ou máis de 5) nesta convocatoria, contará coa proba da convocatoria extraordinaria de setembro. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

Estes serán os principais instrumentos de avaliación 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e das distintas actividades propostas  

Se a situación de ensino non presencial rematase, procurarase a realización de, cando menos, unha proba escrita presencial coa que se poida deixar 

testemuño da progresión do estudante durante o período de confinamento. Se a situación non o permitise, a proba sería telemática e con permiso de 

imaxe.  Estas probas, tanto a presencial como a telemática, considerararanse instrumentos de avaliación. 

A proba será sempre sobre a materia traballada durante o período ou períodos nos que non fose posible asistir ás aulas con normalidade. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

A cualificación final obterase a partir da media aritmética das probas, no caso de que as houbese, realizadas presencialmente. A esta media 

poderáselle sumar ata 1,5 puntos polo traballo realizado a distancia. Para a valoración dese traballo terase en conta o número de tarefas entregadas 

no prazo fixado e o seu nivel de corrección. 

O alumnado que, segundo o procedemento indicado no parágrafo anterior, obtivese unha cualificación inferior a 5 puntos terá a posibilidade de 

realizar unha proba presencial, se a situación sanitaria o permite, para recuperar aquela ou aquelas avaliacións suspensas, ou, de non ser isto posible, 

unha proba ou traballo a distancia que no seu momento se determinará. 

O resultado desta proba substituirá o da avaliación ou avaliacións suspensas se é superior ao obtido nesta/nestas e recalcularase a cualificación final 

seguindo o procedemento sinalado.  

Se aplicando ese criterio a materia continuase suspensa, a cualificación final será inferior a 5 puntos e obterase a partir da media aritmética da 

avaliación ou avaliacións nas que existan probas feitas, tendo en conta a puntuación máis alta entre a que tivo na avaliación correspondente e a que 

obtivo na recuperación. 

 

2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

E caso de semipresencialidade ou de ensino non presencial, durante o tempo que os estudantes non poidan asistir ás aulas empregaranse as 

seguintes ferramentas e recursos: 

 Aula virtual do centro onde se colgarán semanalmente as tarefas propostas e os materiais de consulta.  

A profesora ou profesor responsable do curso, accederá á plataforma periodicamente, procurando dar resposta ás necesidades de todos e 

cada un dos estudantes. Revisando o seu progreso e resolvendo as dúbidas que vaian xurdindo. 
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 Correo electrónico para dúbidas e entrega de traballos 

 Webex ou plataforma similar que permita realizar videoconferencias 

 Materiais impresos: libro de texto, libros de lectura… 

 Materiais e elaboración propia compartidos telematicamente así como enlaces e vídeos a páxinas de referencia 

 Ademais, se o docente o considera oportuno, poderá empregar outros medios como chat, correo electrónicos, whassap, chamadas telefóni-

cas… Tanto cos estudantes como cos seus familares. 

 Para a comunicación coas familias empregarase, preferentemente, Abalar Móbil 

Darase oportuna publicidade ás medidas pertinentes a través da web do centro. 

 

En principio, non existe alumnado cunha falta absoluta de conectividade. 

Procurarase propoñer actividades que requiran un mínimo de uso dos datos, por exemplo, 

enviando fichas que teñan pouco tamaño (en datos). Así mesmo, procúrase aproveitar, na 

medida do posible, materiais como o libro de texto do alumnado. Ademais, para o traballo 

de ampliación propóñense lecturas voluntarias de libros en pdf gratuítos na rede. 

 

3.- PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
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A continuación figuran os estándares imprescindibles que van formar parte do plan de reforzo que se implementará, cando menos, durante o 

primeiro trimestre do curso 2020/2021, tal e como se establecen nas instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa.  

Estes estándares de aprendizaxe constitúen as aprendizaxes imprescindibles que no curso 2019-2020 non puideron ser abordados ou que non se 

trataron coa exhaustividade precisa debido á situación sanitaria na que se desenvolveu o terceiro trimestre do curso pasado. A este respecto, cómpre 

non esquecer que a materia de Lingua e Literatura Galega ten un carácter progresivo ao longo do proceso educativo, o que implica que os contidos e 

procedementos vanse reforzando ao longo de toda a etapa educativa. 

Ademais, para o desenvolvemento deste Plan, teranse en conta os informes individualizados e os resultados da avaliación inicial realizada os días 30 

de setembro e 1 de outubro do presente curso, pois ambos poden revelar carencias e necesidades individuais cuxa atención redundará nun proceso 

de ensino-aprendizaxe máis personalizado. 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, socio-

lingüísticos e pragmáticos para comprender, analizar e co-

mentar o texto na súa integridade 

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. 

CCL 

 

CAA 

 

CSC 
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CD 

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas 

á situación e á intención comunicativa desexada, con co-

herencia, cohesión, corrección gramatical e boa presenta-

ción. 

LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua 

galega. 

CCL 

 

CAA 

 

CSC 

 

CD 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos 

expositivos e argumentativos de tema especializado do 

ámbito educativo 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). 

LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter 

expositivo e argumentativo, de tema especializado, 

propios do ámbito educativo 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 educativo. 

LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de 

coloquialismos e palabras comodín 

 

CAA 

 

CSC 

 

CD 

 

CEC 

 

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. 

CAA 

 

CSC 

 

CD 
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CEC 

B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumenta-

tivos pertencentes a distintos ámbitos de uso 

LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a 

estrutura formal e de contido e as características lingüísticas dos 

textos argumentativos. 

CCL 

 

CAA 

 

CSC 

 

CD 

 

AIP 

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. 

LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos 

escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, notas 

a pé de páxina, bibliografía. 

CCL 

 

CAA 

 

CSC 

 

CD 

 

CEC 

 

AIP 

B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros 

mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, pre-

sentación, 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 

 

CAA 
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CSC 

 

CD 

B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos da 

categoría gramatical do verbo e as perífrases verbais e ex-

plicar 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 

B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas pro-

ducións 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 

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 

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 

 

AIP 

B4.7. 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. 

LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego 

moderno (desde o século XIX ata 1916) así como a súa situación 

sociolingüística. 

LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos 

que se describen e analizan textos anteriores a 1916 

CCL 

 

CSC 

 

CEC 
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AIP 

B5.1. Definir "literatura" e "texto literario", caracterizar os 

diferentes xéneros e analizar os seus principais recursos 

formais e describir a cronoloxía xeral da historia da literatu-

ra galega. 

LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da 

historia da literatura galega. 
CCL 

 

CSC 

 

CEC 

 

AIP 

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 formais e poñelas en relación co contexto so-

ciohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que per-

tencen. 

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 

 

CSC 

 

CEC 

 

AIP 

 

 
Dpto. de Lingua Galega  e Literatura do IES “Fermín Bouza Brey” 
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1.- INTRODUCIÓN 

A Literatura Universal é unha materia optativa destinada ás alumnas e alumnos de  1º 

de Bacharelato que pode ser de enorme utilidade para eles. O coñecemento das 

grandes obras literarias descubriralle aos novos lectores a concepción do mundo que 

tiñan as súas autoras e autores ou aquel que se tiña na época en que foron escritas. 

Ademais, aproximará ás lectoras e lectores a culturas afastadas no espazo e no tempo, 

suscitará o gozo e as emocións que toda obra artística excepcional provoca, 

ofreceralles uns modelos lingüísticos que imitar á hora de expresar as súas vivencias 

persoais e descubriralles o que os humanos levan escrito, vivido e soñado noutros 

idiomas e culturas. 

Por outra banda, os distintos movementos literarios teñen en todas as nacións uns 

eixos comúns e unhas interrelacións que é conveniente coñecer non só para entender 

mellor as literaturas galega e española, que xa coñecen os nosos estudantes, senón. 

mesmo, para situarse no mundo actual. Somos herdeiros dunha cultura que provén 

dos clásicos gregos e latinos e, a través da Idade Media cristiá, do mundo cultural que 

representa a Biblia. Cómpre ter presente, ademais, que durante séculos, a cultura 

europea foi común: e que só a partir do século XV comezaron a aparecer as literaturas 

propiamente "nacionais", pero incluso nelas, téñense rexistrado sempre contactos e 

influencias. 

Os grandes movementos literarios da Europa moderna (Renacemento, Barroco, 

Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, Simbolismo, Vangardas, etc.) superan 

amplamente as fronteiras nacionais, aínda cando en cada nación adquiran trazos 

peculiares. A literatura occidental -que comprende toda Europa e a América latina e 

Anglosaxona- forma unha unidade cuxos trazos esenciais é preciso que coñezan as 

mozas e mozos actuais, abocados a un mundo sen fronteiras. 

Ademais, o coñecemento e goce da literatura debe ir acompañado, neste curso, por un 

coidado da lingua como medio privilexiado de comunicación persoal, tanto se se trata 

de expoñer con rigor os coñecementos e opinións de maneira oral, como se se trata de 

elaborar textos escritos, xa sexan expositivos, argumentativos ou creativos. 

Esta materia optativa debería ser un complemento dos estudos da Literatura 

realizados nas materias comúns de Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura 

Castelá. Neste momento, os estudantes están xa capacitados pola súa formación 

anterior e polas súas competencias intelectuais para aproximarse á realidade artístico-

literaria cunha actitude aberta e desde unha perspectiva multidisciplinar. 
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A súa inclusión no currículo de Bacharelato xustifícase tanto polo seu obxecto de 

estudo como polo traballo que permite desenvolver. 

Abre o horizonte das alumnas e alumnos a outras ideas, outros ámbitos, outras 

linguaxes e outros autores  nun momento óptimo do seu desenvolvemento persoal. A 

literatura colabora na maduración intelectual dos mozos, aos que permite ampliar as 

súas experiencias nunha etapa na que as súas necesidades de socialización e apertura 

á realidade circundante son evidentes. 

O texto literario é unha manifestación artística que se produce nunha época 

determinada, que responde a unhas ideas estéticas precisas e que traduce a 

sensibilidade colectiva, a identidade colectiva dun pobo. 

A literatura ten indubidables conexións coa arte, coa socioloxía e coa historia do 

pensamento, polo que resulta tamén eficaz para o desenvolvemento da conciencia 

crítica e a conformación da personalidade. Non só prepara para estudos superiores 

senón que é capaz de facultar aos estudantes para que na súa vida poidan seguir 

desenvolvendo a súa personalidade e dispoñan da posibilidade de encher o seu tempo 

de lecer cunha actividade pracenteira. 

Finalmente, só nos queda por sinalar que a presente programación, elabórase tendo 

en conta o Decreto 126/2008, sobre a ordenación e o currículo do Bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia, publicado no DOG do 19 de xuño de 2008. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

A programación didáctica é elaborada para aplicar no IES Fermín Bouza Brey, un centro 

público situado na localidade de Vilagarcía de Arousa. Como instituto de ensinanza 

secundaria que é, impártense nel os dous ciclos da ESO, mais os dous cursos de 

Bacharelato, divididos nas conseguintes modalidades de Ciencias Sociais e 

Humanidades e Ciencias e Tecnoloxía. Ademais, ten varios ciclos formativos (C. M. 

Electromecánica de vehículos, C.M. Instalacións eléctricas e automáticas, C.M. 

Mantemento electromecánico, C.S. Automatización e robótica, C.S. Mecatrónica) e 

primeiro e segundo curso de Formación Profesional Básica. Trátase, polo tanto, dun 

centro complexo organizativamente, pero tamén enriquecedor grazas á diversidade de 

alumnado que presenta. 
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O Instituto recibe fundamentalmente alumnas/os procedentes da propia localidade de 

Vilagarcía de Arousa ou do ámbito rural que circunda a vila, e pertencentes, na súa 

maioría, a familias de clase media. 

Por outra parte, trátase dun alumnado maioritariamente castelanfalante, sobre todo 

no que se refire ao procedente do núcleo urbano; por iso faise necesario deseñar 

estratexias destinadas a erradicar os prexuízos cara ao galego e a potenciar o uso desta 

lingua. 

 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
As competencias veñen definidas pola Unión Europea (Recomendación do Parlamento 

europeo e do Consello de 18 de decembro de 2006 sobre as competencias clave para a 

aprendizaxe permanente, 2006/962/CE) como “unha combinación de coñecementos, 

capacidades e actitudes adecuadas ao contexto. As competencias clave son aquelas 

que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoais, así 

como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. A Organización para a 

Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) determinou a través do informe 

Definición e selección de competencias (1999, 2003) que unha competencia é “a 

capacidade de responder demandas complexas e levar a cabo tarefas diversas de 

forma adecuada” dado que “supón unha combinación de habilidades prácticas, 

coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes 

sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción 

eficaz”. 

A introdución do concepto de “competencias clave para a aprendizaxe permanente” 

implica unha total renovación do proceso de ensino-aprendizaxe, posto que o foco da 

educación se traslada desde a adquisición de contidos propia dun sistema de ensino 

tradicional até o “saber facer” promulgado polas competencias. O coñecemento como 

ben abstracto deixa de ter sentido se non conta cunha adecuada transferencia á 

práctica.  

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Decreto 86/2015) 

recoñece as seguintes competencias: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 
3. Competencia dixital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
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5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

4. OBXECTIVOS 
 
Como principais obxectivos e seguindo a lexislación vixente, o ensino da Literatura 

Universal no IES Fermín Bouza Brey, terá como obxectivo contribuír a desenvolver no 

alumnado as seguintes capacidades: 

1. Coñecer os grandes movementos estéticos, as principais obras literarias, 

autoras e autores que foron conformando a nosa realidade cultural. 

2. Ler e interpretar con criterio propio textos literarios completos e mais 

fragmentos representativos deles e saber relacionalos cos contextos en que 

foron producidos. 

3. Constatar, a través da lectura de obras literarias, a presenza de temas 

recorrentes, tratados desde diferentes perspectivas, ao longo da historia; 

temas que manifestan inquedanzas, crenzas e aspiracións comúns. 

4. Comprender e valorar criticamente as manifestacións literarias como 

expresión de creacións e sentimentos individuais e colectivos e como 

manifestación do afán humano por explicar o mundo en diferentes momentos 

da historia. 

5. Analizar e interpretar imaxes e modelos que transmite a literatura escrita 

por mulleres. 

6. Gozar da lectura como fonte de novos coñecementos e experiencias e 

como actividade pracenteira para o lecer. 

7. Planificar e redactar cun grao suficiente de rigor e adecuación traballos 

sobre temas literarios, seguindo guións elaborados polo profesorado, e 

realizar exposicións orais correctas e coherentes sobre eles, tamén con axuda 

das tecnoloxías da información e da comunicación e de medios audiovisuais. 

8. Saber utilizar de forma crítica as fontes bibliográficas adecuadas para o 

estudo da literatura, con axuda das tecnoloxías da información e a 

comunicación. Ser quen de transformar os coñecementos adquiridos. 
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9. Adquirir as destrezas de analizar, sintetizar, comprender, xulgar, valorar, 

transformar e crear un texto propio que demostren a asimilación de 

coñecementos sólidos sobre a literatura en xeral. 

10. Analizar as relacións existentes entre obras significativas da literatura 

universal e obras musicais ou de calquera outra manifestación artística 

(ópera, cinema) a que serven como punto de partida. Establecer o diálogo 

entre literatura e imaxe, fundamentalmente imaxes cinematográficas: 

transcodificación. 

 

4.1. Obxectivos específicos. 

A materia ten unha tripla finalidade: intelectual, persoal e social. É por iso que a través 

dela, procurarse que as alumnas e alumnos desenvolvan as seguintes capacidades: 

1.- Coñecer as principais etapas na evolución da literatura universal, os 

grandes movementos estéticos e as principais obras literarias e autores que 

foron conformando a nosa realidade cultural. 

2.- Ler e interpretar con criterio propio textos literarios completos e 

fragmentos representativos dos mesmos, e saber relacionalos cos contextos 

en que foron producidos. Relacionar as obras máis significativas da literatura 

española coas da literatura universal, explicando as conexións temáticas e 

formais entre unhas e outras. 

3.- Constatar, a través da lectura de obras literarias, a presenza de temas 

recorrentes, tratados desde diferentes perspectivas ao longo da historia, que 

manifestan inquietudes, crenzas e aspiracións comúns aos seres humanos en 

todas as culturas, e que son sometidos a constante revisión polos escritores. 

Comprender e analizar con conciencia crítica o valor formativo e modélico da 

literatura ao longo da historia. 

4.- Comprender, respectar e valorar criticamente as manifestacións literarias 

como expresión de creacións e sentimentos individuais e colectivos, e como 

manifestación do afán humano por explicarse o mundo en diferentes 

momentos da historia. Reflexionar sobre a conexión existente entre as 

diversas facetas da arte e as circunstancias sociohistóricas en que se 

producen. 
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5.- Gozar da lectura como fonte de novos coñecementos e experiencias,  e 

como actividade pracenteira para o tempo de lecer. Adoptar unha actitude 

aberta e curiosa, reflexiva e constante, ante calquera manifestación literaria. 

6.- Saber utilizar, de forma crítica, as fontes bibliográficas adecuadas para o 

estudo da Literatura. 

7.- Planificar e redactar cun grado suficiente de rigor traballos científicos 

sobre temas literarios e realiza exposicións orais correctas e coherentes sobre 

os mesmos, coa axuda dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

8.- Analizar as relacións existentes entre obras significativas da Literatura 

universal e obras musicais ou de calquera outra manifestación artística 

(ópera, cine, etc.), ás que serven como punto de partida. Explicar as 

peculiaridades dun texto literario, poñendo de manifesto a natureza do seu 

estilo. Evidenciar o gusto pola obra ben feita. Comprender e gozar da riqueza 

de sensacións que alberga a interpretación artística do mundo. 

 
5. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO: OBXECTIVOS, BLOQUES DE CONTIDOS, CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

DOS ESTÁNDARES E COMPETENCIAS CLAVE. 

 Literatura Universal. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo 
de adquisición 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Procesos e estratexias   

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.1. Lectura e 
comentario de 
fragmentos, antoloxías e 
obras completas 
significativas da 
literatura universal. 

 B1.1. Ler, comprender, 
analizar e comentar 
obras breves, fragmentos 
ou obras completas 
significativas de distintas 
épocas, interpretando o 
seu contido de acordo 
cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e 
formas literarias, así 
como sobre períodos e 
os/as autores/as 
significativos/as. 

 LUB1.1.1. Le fragmentos 
significativos ou textos 
completos de obras da 
literatura universal, 
identificando algúns 
elementos, mitos ou 
arquetipos creados pola 
literatura e que chegaron 
a converterse en puntos 
de referencia da cultura 
universal. 

 LUB1.1.1. Le e 
identifica 
elementos básicos 
da Literatura 
Universal 

 CSC 

 CCEC 

 LUB1.1.2. Interpreta 
obras ou fragmentos 
representativos de 
distintas épocas, 
situándoas no seu 
contexto histórico, social 
e cultural, identificando a 

 LUB1.1.2.Interpreta 
textos e é capaz de 
situalos no 
contexto e 
identifica as 
características do 
estilo literario en 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 
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 Literatura Universal. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo 
de adquisición 

Competencias 
clave 

presenza de 
determinados temas e 
motivos, e recoñecendo 
as características do 
xénero e do movemento 
en que se inscriben, así 
como os trazos máis 
salientables do estilo 
literario.  

que están escritos 

 c 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.2. Relacións entre 
obras literarias e o resto 
das artes.  

 B1.2. Interpretar obras 
narrativas, líricas e 
dramáticas da literatura 
universal nomeadamente 
significativas, 
relacionando a súa forma 
e o seu contido coas 
ideas estéticas 
dominantes do momento 
en que se escribiron, e 
coas transformacións 
artísticas e históricas 
producidas no resto das 
artes. 

 LUB1.2.1. Interpreta 
determinadas obras 
narrativas, líricas e 
dramáticas da literatura 
universal nomeadamente 
significativas e 
relaciónaas coas ideas 
estéticas dominantes do 
momento en que se 
escribiron, analizando as 
vinculacións entre elas e 
comparando a súa forma 
de expresión. 

 LUB1.2.1 Interpreta 
textos e relaciona 
as ideas estéticas 
que dominan o 
momento no que 
se escribiron 

 CCL 

 CSC 

 LUB1.2.2. Establece 
relacións significativas 
entre a literatura e o 
resto das artes, 
interpretando de xeito 
crítico algunhas obras ou 
fragmentos significativos 
adaptados a outras 
manifestacións artísticas, 
analizando as relacións, 
as similitudes e as 
diferenzas entre 
diferentes linguaxes 
expresivas.  

 LUB1 2.2. 
Relaciona as 
manifestacións 
literarias co resto 
das artes, sendo 
capaz de facer 
críticas 
significativas 

 CCL 

 CCEC 

 c 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.3. Observación, 
recoñecemento e 
valoración da evolución 
de temas e formas 
creados pola literatura 
nas diversas formas 
artísticas da cultura 
universal. Selección e 
análise de exemplos 
representativos. 
Superación de 
estereotipos (de xénero, 
clase, crenzas, etc.). 

 B1.3. Observar, 
recoñecer e valorar a 
evolución dalgúns temas 
e formas creados pola 
literatura e o seu valor 
permanente en diversas 
manifestacións artísticas 
da cultura universal. 

 LUB1.3.1. Comenta 
textos literarios de 
diferentes épocas e 
describe a evolución de 
determinados temas e 
formas creados pola 
literatura. 

 LUB1 3.1. É quen 
de facer 
comentarios 
sinxelos de temas 
e formas 

 CCL 

 CSC 

 LUB1.3.2. Recoñece o 
valor permanente destes 
temas e formas da 
literatura noutras 
manifestacións artísticas 
da cultura universal. 

 Valora temas e 
formas da literatura 

 CSC 

 CCEC 

 h 

 i 

 B1.4. Observación, 
recoñecemento e 

 B1.4. Analizar e 
comparar textos da 

 LUB1.4.1. Compara 
textos literarios da 

 LUB1 4.1. Asoicia 
os textos da 

 CSC 

 CCL 
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 Literatura Universal. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo 
de adquisición 

Competencias 
clave 

 l 

 n 

valoración da evolución 
de temas e formas 
creados pola literatura 
nas diversas formas 
artísticas da cultura 
universal. Selección e 
análise de exemplos 
representativos. 

literatura universal e das 
literaturas galega e 
española da mesma 
época, pondo de 
manifesto as influencias, 
as coincidencias e as 
diferenzas entre eles. 

literatura universal e 
textos das literaturas 
galega e española da 
mesma época, e 
recoñece as influencias 
mutuas e o mantemento 
de determinados temas e 
formas. 

Literatura Universal 
con textos e 
autores das outras 
literaturas que 
estuda no curso 

 Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal   

 h 

 l 

 n 

 B2.1. Da Antigüidade á 
Idade Media: As 
mitoloxías e a orixe da 
literatura. 

 B2.2. Renacemento e 
Clasicismo:  

– Os cambios do mundo 
e a nova visión do 
home durante o 
Renacemento. 

– A lírica do amor: o 
petrarquismo. Orixes: 
a poesía trovadoresca 
e o Dolce Stil Nuovo. 
A innovación do 
Cancioneiro de 
Petrarca. Lectura e 
comentario dunha 
antoloxía lírica e 
dalgún conto da 
época. 

– A narración en prosa: 
Boccaccio. 

– Teatro clásico 
europeo. O teatro 
isabelino en 
Inglaterra. Comenzo 
do mito de Fausto 
dentro da literatura. 
Lectura e comentario 
dunha obra de teatro 
clásico. Observación 
das relacións 
existentes entre as 
obras de teatro 
clásicas e as obras de 
diferentes xéneros 
musicais e 
cinematográficos que 
xurdiorn a partir delas.  

 B2.3. O Século das 
Luces: 

 B2.1. Ler, comprender e 
analizar obras breves, 
fragmentos ou obras 
completas, significativas 
de distintas épocas, 
interpretando o seu 
contido de acordo cos 
coñecementos 
adquiridos sobre temas e 
formas literarias, así 
como sobre períodos e 
autores/as 
significativos/as. 

 LUB2.1.1. Le e analiza 
textos literarios 
universais de distintas 
épocas, interpretando o 
seu contido de acordo 
cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e 
formas literarias, así 
como sobre períodos e 
autores/as 
significativos/as. 

 LU B2 1.1. 
Interpreta textos e 
temas e formas 

 CCL 

 CSC 

 b 

 g 

 h 

 n 

 B2.2. Realizar traballos 
críticos sobre a lectura 
dunha obra significativa 
dunha época, 
interpretándoa en 
relación co seu contexto 
histórico e literario, 
obtendo a información 
bibliográfica necesaria e 
efectuando unha 
valoración persoal. 

 LUB2.2.1. Realiza 
traballos críticos sobre 
unha obra lida na súa 
integridade, 
relacionándoa co seu 
contexto histórico, social 
e literario e, de ser o 
caso, co significado e a 
relevancia do/da autor/a 
na época ou na historia 
da literatura, e 
consultando fontes de 
información diversas.  

 LUB2 2.1.É quen 
de facer 
comentarios 
críticos dos textos 
que traballemos 

 CD 

 CCEC 

 b 

 g 

 h 

 n 

 B2.3. Realizar 
exposicións orais ou 
escritas acerca dunha 
obra, un/unha autor/a ou 
unha época con axuda 
de medios audiovisuais e 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, 
expresando as propias 
opinións, seguindo un 
esquema preparado 
previamente, valorando 
as obras literarias como 
punto de encontro de 
ideas e sentimentos 

 LUB2.3.1. Realiza 
presentacións orais ou 
escritas planificadas 
integrando 
coñecementos literarios 
e lectura, cunha correcta 
estruturación do contido, 
argumentación coherente 
e clara das propias 
opinións, consulta e cita 
de fontes, selección de 
información relevante e 
utilización do rexistro 
apropiado e da 
terminoloxía literaria 
necesaria. 

 LUB2 3.1. É quen 
de realizar 
presentacións orais 
e escritas 
planificadas 

 CCL 

 CD 
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 Literatura Universal. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo 
de adquisición 

Competencias 
clave 

– O desenvolvemento 
do espíritu crítico: a 
Ilustración. A 
Enciclopedia. A prosa 
ilustrada. 

– A novela europea no 
século XVIIl. Os 
herdeiros de 
Cervantes e da 
picaresca española na 
literatura inglesa.  

– Lectura comentada 
dalguna novela 
europea da prosa 
ilustrada e dalgún 
fragmento de novela 
inglesa dso século 
XVlll.  

 B2.4. O movemento 
romántico: 

– A revolución 
romántica: conciencia 
histórica e novo 
sentido da ciencia.  

– O Romanticismo e a 
súa conciencia de 
movemento literario. 
Precursores: Goethe.  

– A poesía romántica e 
a novela histórica.  

– Lectura e comentario 
dunha antoloxía de 
poetas románticos 
europeos e dalgún 
fragmento de novela 
histórica.  

– Observación das 
relacións existentes 
entre as obras 
literarias do 
romanticismo e as 
obras de diferentes 
xéneros musicais 
(sinfonías, poemas 
sinfónicos, lieder, 
óperas), 
cinematográficos e 
teatrais que xurdiron a 
partir delas.  

 B2.5. A segunda mitade 
do século XlX:  

– Da narrativa 
romántica ao 
Realismo en Europa. 

colectivos e como 
instrumentos para 
acrecentar o caudal da 
propia experiencia. 

 LUB2.3.2. Explica 
oralmente ou por escrito 
os cambios significativos 
na concepción da 
literatura e dos xéneros 
literarios, en relación co 
conxunto de 
circunstancias históricas, 
sociais e culturais, e 
establecendo relacións 
entre a literatura e o 
resto das artes. 

 LUB2 3.2. É 
consciente dos 
cambios que se 
van dando nas 
distintas épocas 

 CCL 

 CCEC 

 LUB2.3.3. Valora 
oralmente ou por escrito 
unha obra literaria, 
recoñecendo a lectura 
como unha fonte de 
enriquecemento da 
propia personalidade e 
como un medio para 
profundar na 
comprensión do mundo 
interior e da sociedade.  

 LUB2 3.3. 
Recoñece que a 
lectura é unha 
fonte de 
enriquecemento 
persoal 

 CCL 

 CAA 
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 Literatura Universal. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo 
de adquisición 

Competencias 
clave 

Literatura e 
sociedade. Evolución 
dos temas e as 
técnicas narrativas do 
Realismo. Principais 
novelistas europeos 
do século XIX. 
Lectura e comentario 
dunha antoloxía de 
fragmentos de 
novelas realistas. 

– O nacemento da gran 
literatura 
norteamericana 
(1830-1890). Da 
experiencia vital á 
literatura. O 
renacemento do 
conto. Lectura e 
comentario dalgúns 
contos da segunda 
metade do século XlX.  

– O arranque da 
modernidade poética: 
de Baudelaire ao 
Simbolismo. Lectura 
dunha antoloxía de 
poesía simbolista.  

– A renovación do 
teatro europeo: un 
novo teatro e unhas 
novas formas de 
pensamento. Lectura 
e comentario dunha 
obra. 

– Observación das 
relacións existentes 
entre as obras 
literarias deste 
período e as obras de 
diferentes xéneros 
musicais, 
cinematográficos e 
teatrais que xurdiron a 
partir delas.  

 B2.6. Os novos 
enfoques da literatura no 
século XX e as 
transformacións dos 
xéneros literarios:  

– A crise do 
pensamento 
decimonónico e a 
cultura de fin de 
século. A quebra da 
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 Literatura Universal. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo 
de adquisición 

Competencias 
clave 

orde europea: a crise 
de 1914. As 
innovacións 
filosóficas, científicas 
e técnicas e a súa 
influencia na creación 
literaria. 

– A consolidación 
dunha nova forma de 
escribir na novela. 
Estudo das técnicas 
narrativas. Lectura 
dunha novela corta, 
dalgún relato e/ou 
dalgún conto 
representativo deste 
período.  

– As vangardas 
europeas. O 
surrealismo. Lectura 
dunha antoloxía de 
poesía vangardista.  

– A culminación da gran 
literatura americana. 
A xeración perdida.  

– O teatro do absurdo e 
do compromiso. 
Lectura dalgunha obra 
representativa destas 
correntes dramáticas.  

– Observación das 
relacións existentes 
entre as obras desta 
época e as obras de 
diferentes xéneros 
musicais, 
cinematográficos e 
teatrais que xurdiron a 
partir delas. 

 

6. CONTIDOS 

6.1. Natureza dos contidos 

Ao longo do curso deben conxugarse dous tipos de contidos: 

a) Contidos teóricos. Neles ofrécese unha visión de conxunto dos grandes movementos 

literarios e das obras e autores máis representativos da literatura universal. Para que o 

alumnado poida enraizar os novos coñecementos cos que xa ten adquirido de historia 
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e literatura en cursos anteriores. Como xa se sinalou, procurarase relacionar os 

contidos da literatura universal cos da literaturas que xa coñecen. Desta maneira 

preténdese proporcionar unha visión máis comprensiva, ampla e profunda do discurso 

literario como fenómeno universal e a evolución das formas artísticas queda 

enmarcada nun enriquecedor conxunto de referencias, o que resulta dun alto valor 

formativo. 

O desenvolvemento dos contidos segue unha orde cronolóxica, de acordo cos grandes 

períodos e movementos recoñecidos universalmente. Tendo en conta os 

condicionamentos temporais, faise imprescindible seleccionar rigorosamente os 

autores e obras, para facer fincapé naqueles que máis repercutiron na posteridade e 

deixaron un rastro tan fondo que inda alimenta a nosa imaxinación e se reflicte nas 

obras das e dos creadores contemporáneos. 

Convén sinalar que, aínda que a orde de presentación dos contidos sexa a cronolóxica, 

existe a posibilidade dunha secuencia didáctica que poña de relevo a recorrencia 

permanente de certos temas e motivos, así como as diferentes inflexións e enfoques 

que reciben en cada momento da historia. 

Dunha ou outra maneira, a formación dos estudantes adquirirase basicamente 

mediante a lectura e a análise reflexivo de obras das máis variadas procedencias, non 

como un estudo erudito senón como un labor curioso e crítico que facilitará a súa 

madurez intelectual, a súa capacidade de comprensión e explicación de textos de 

diversa natureza e a adquisición dunha visión minimamente ampla dos grandes 

movementos culturais e literarios aos que pertencen as obras estudadas. 

b) Textos para ler e comentar. Os textos literarios son a expresión artística das 

concepcións ideolóxicas e estéticas que representan a unha época, interpretadas polo 

xenio creador dos autores. Por isto, constitúen unha parte esencial da memoria 

cultural e artística da humanidade e da súa forma de interpretar o mundo e o depósito 

das súas emocións, ideas e fantasías. É dicir, reflicten pensamentos e sentimentos 

colectivos e contribúen á comprensión dos sinais de identidade das diferentes culturas 

en distintos momentos da súa historia. 

Ademais, os textos literarios serviron con frecuencia de base para outras 

manifestacións artísticas (cine, ópera, escenografías teatrais, composicións musicais, 

representacións artísticas de todo tipo...) o que contribúe a ampliar, aínda máis, a súa 

importancia e transcendencia. 

Conscientes da importancia de que o alumnado tome contacto directo coas obra 

literarias, ofrécense distintas propostas para facilitarlles a súa lectura e interpretación: 
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 Textos complementarios 

 Antoloxías de lecturas 

 Guías de lecturas 

 Recomendacións de lecturas 

6.2. Contidos comúns 

 Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías ou obras completas de especial 

relevancia pertencentes a cada un dos períodos literarios. 

 Relacións entre obras literarias e obras musicais, teatrais, cinematográficas, 

etc. Observación, recoñecemento ou comparación de pervivencias, 

adaptacións, tratamento diferenciado ou outras relacións. Selección e análise 

de exemplos representativos. 

 Procura de información relativa aos puntos anteriores a través das tecnoloxías 

da información e da comunicación e mais da utilización activa da biblioteca 

escolar e doutras bibliotecas, así como o uso de medios audiovisuais que 

permitan a visión e a análise de filmes ou fragmentos significativos, a gravación 

de pequenas escenas ou representacións, e mesmo a creación ou recreación de 

pequenas pezas alusivas a obras, técnicas e ideas estéticas. 

 

DA ANTIGÜIDADE Á IDADE MEDIA. 

 O papel das mitoloxías e da relixión nas orixes da literatura. 

 Breve panorama das literaturas bíblica, grega e latina. O heroe clásico da 

traxedia e da épica. O papel dos personaxes femininos e masculinos. 

 A narrativa medieval. 

RENACEMENTO E CLASICISMO. 

 Contexto xeral. Os cambios do mundo e a nova visión do ser humano. 

 A lírica do amor: o Petrarquismo. Orixes: a poesía trobadoresca e o Dolce Stil 

Nuovo. 

 A narración en prosa. O nacemento do relato moderno. 

 Teatro clásico europeo. O teatro isabelino en Inglaterra. 

O SÉCULO DAS LUCES. 
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 O desenvolvemento do espírito crítico: a Ilustración. A Enciclopedia. A prosa 

ilustrada. 

 A novela europea no século XVIII. A primeira metade do século XIX. 

 A revolución romántica: conciencia histórica e novo sentido da ciencia. 

 Poesía romántica. Novela histórica. 

A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX. 

 As innovacións filosóficas, científicas e técnicas e a súa influencia na creación 

literaria. Marx, Darwin e Freud. 

 Da narrativa romántica ao realismo en Europa. 

 Literatura e sociedade. Evolución dos temas e das técnicas narrativas do 

realismo. 

 Principais novelistas da Europa do século XIX. Os personaxes femininos 

nalgunhas das obras máis representativas. 

 O nacemento da gran literatura norteamericana (1830-1890). Da experiencia 

vital á literatura. O renacemento do conto. 

 O arranque da modernidade poética: o Simbolismo. 

 A renovación do teatro europeo: un novo teatro e unhas novas formas de 

pensamento. 

OS NOVOS ENFOQUES DA LITERATURA NO SÉCULO XX E AS TRANSFORMACIÓNS DOS 

XÉNEROS LITERARIOS. 

 A crise do pensamento decimonónico e a cultura de fin de século. 

 A creba da orde europea: a crise de 1914. As innovacións filosóficas, científicas 

e técnicas e a súa influencia na creación literaria. O Existencialismo e o 

Marxismo. 

 A consolidación dunha nova forma de escribir na novela. O nacemento do 

heroe contemporáneo. A trama policíaca. 

 As vangardas europeas. O Surrealismo. 

 A literatura escrita por mulleres. 

 A culminación da gran literatura americana. A xeración perdida. 

 O teatro do absurdo e o teatro de compromiso. 

A LITERATURA E AS OUTRAS ARTES: O CINEMA. 
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 Literatura e cinema. As adaptacións das grandes obras ao cinema. Estudo e 

comparación. 

 O cinema como literatura: os grandes filmes e guións cinematográficos do 

século XX. O cine como arte literaria de masas. 

 O teatro como espectáculo total. 

 A canción moderna, os grandes poetas da canción. 

 

 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 

Primeira avaliación 

A literatura antiga Literatura antiga 

Literatura chinesa 

Literatura da India 

Literatura hebrea 

Literatura grega 

Literatura latina 

A Idade Media A Idade Media 

A literatura árabe 

A épica medieval 

A lírica medieval 

Dante 
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O teatro medieval 

A narración medieval 

Renacemento e Clasicismo O Renacemento europeo. O Humanismo 

O Clasicismo europeo 

A lírica renacentista 

A narrativa renacentista 

O ensaio 

O teatro clásico inglés. William Shakespeare 

O teatro clásico francés 

 

Segunda avaliación 

O Século das Luces Europa e o século XVIII 

Os enciclopedistas 

A novela en lingua francesa 

A novela en lingua inglesa 

O Romanticismo Primeira metade do século XIX 

A literatura romántica 

Autores prerrománticos 

A poesía romántica 

A novela romántica 
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A narración curta 

O Realismo e o Naturalismo O Realismo 

O Naturalismo 

Narradores franceses 

Narradores rusos 

Outros narradores europeos 

A literatura estadounidense 

  

 

Terceira avaliación 

Literaturas de finais do XIX A modernidade poética 

Poetas de finais do XIX 

O teatro de finais do XIX 

Narrativa en lingua inglesa 

Literaturas de principios do 

XX 

Europa a comezos do XX 

A renovación poética 

A renovación narrativa 

O teatro no XX Correntes e tendencias 

Autores da renovación dramática 

Bertol Brecht e o teatro épico 
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O teatro do absurdo 

O teatro tradicional 

Os "mozos airados" e outros dramaturgos 

Dramaturgos estadounidenses 

Existencialismo e novela 

actual 

O Existencialismo 

Primeiras manifestacións 

O Existencialismo relixioso 

Os grandes existencialistas 

A novela europea actual 

Novela estadounidense Estados Unidos no século XX 

A novela de 1900 a 1960 

A Xeración perdida 

A novela a partir de 1960 

Autores da segunda metade do XX 

Narrativa escrita por mulleres 

 

8.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Seguindo a lexislación vixente, os criterios de avaliación pretenden comprobar o 

desenvolvemento das capacidades seguintes: 

1. Caracterizar algúns momentos importantes na evolución dos grandes xéneros 

literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándoos coas ideas estéticas dominantes e 

as transformacións artísticas e históricas.  
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O propósito deste criterio é comprobar que as alumnas e os alumnos saben explicar, 

mediante breves exposicións orais ou escritas, cambios significativos na concepción da 

literatura e dos xéneros, enmarcándoos no conxunto de circunstancias culturais que os 

rodean; é dicir, comprobar se establecen un nexo entre a literatura, as outras artes e a 

concepción do mundo que ten a sociedade nun momento de transformación. 

2. Analizar e comentar obras breves e fragmentos significativos de distintas épocas, 

interpretando o seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e 

formas literarias, así como sobre períodos e autores. 

Preténdese valorar a capacidade para interpretar obras literarias de distintas épocas e 

autoría no seu contexto histórico, social e cultural, sinalando a presenza de 

determinados temas e motivos e a evolución no xeito de tratalos, relacionando 

aquelas con outras obras da mesma época ou de épocas diferentes e recoñecendo as 

características do xénero en que se inscriben e os tropos e procedementos retóricos 

máis usuais. 

3. Realizar exposicións orais, debidamente planificadas, acerca dunha obra, de autoras, 

autores ou dunha época con axuda de medios audiovisuais e das tecnoloxías da 

información e da comunicación, expresando as propias opinións e seguindo un 

esquema preparado previamente. 

Con este criterio avaliarase a capacidade de planificar e realizar breves exposicións 

orais integrando os coñecementos literarios e lecturas. Valoraranse aspectos como a 

estruturación do contido, a argumentación das propias opinións, a consulta de fontes, 

a selección de información relevante e a utilización do rexistro apropiado e da 

terminoloxía literaria necesaria. 

4. Realizar traballos de investigación a partir da lectura dunha obra significativa dunha 

época, seguindo un guión previamente establecido, interpretándoa en relación co seu 

contexto histórico e literario e efectuando unha valoración persoal. As fontes 

bibliográficas básicas serán proporcionadas polo profesor ou profesora, que guiará o 

proceso de documentación e de elaboración e mais proporá temas de investigación 

axeitados ás posibilidades do alumnado. 

Con este criterio quérese avaliar a capacidade de realizar un traballo persoal de 

investigación, interpretación e valoración a partir dunha obra significativa dunha 

época, lida na súa integridade, tanto no seu contido como no usos das formas 

literarias, relacionándoa co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co 

significado e a relevancia do autor ou autora dela na época ou na historia da literatura. 
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Valorarase a orixinalidade, a correcta utilización das fontes de información 

bibliográfica e a utilización axeitada das tecnoloxías da información e a comunicación. 

5. Realizar, oralmente ou por escrito, valoracións en forma de ensaio das obras 

literarias como punto de encontro de ideas e sentimentos colectivos e como 

instrumentos para acrecentar o caudal da propia experiencia. 

Preténdese comprobar o desenvolvemento dunha actitude aberta, consciente e 

interesada ante a literatura que debe verse non só como resultado dun esforzo 

artístico dalgunhas persoas, senón como reflexo das inquietudes humanas. Tal actitude 

pode observarse, ademais de por outros indicadores, como o interese pola lectura e 

pola actualidade literaria, por medio da explicación, oral ou escrita, ou do debate 

sobre a contribución do coñecemento dunha determinada obra literaria ao 

enriquecemento da propia personalidade e á comprensión do mundo interior e da 

sociedade.  

6. Realizar análises comparativas de textos da literatura universal con outros da 

literatura galega e española da mesma época, pondo de manifesto as influencias, as 

coincidencias ou as diferenzas que existen entre eles. 

Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de establecer relacións entre os textos 

literarios da literatura universal e os da literatura galega e española que coñece, 

sinalando puntos de contacto no que se refire ás influencias mutuas e á expresión 

simultánea de parecidas preocupacións ante cuestións básicas de alcance universal. A 

análise permitirá, ademais, avaliar a capacidade de gozar da lectura como fonte de 

novos coñecementos e como actividade pracenteira para o lecer, subliñando os 

aspectos que se proxectaron noutros ámbitos culturais e artísticos, e pór de relevo as 

diferenzas estéticas existentes en determinados momentos. 

7. Recoñecer a influencia dalgúns mitos e arquetipos creados pola literatura e o seu 

valor permanente na cultura universal. Recoñecer e criticar tamén estereotipos de 

xénero nos personaxes creados pola literatura. 

Trátase de comprobar a capacidade de recoñecer a importancia cultural de 

determinados mitos e arquetipos ao longo da historia, a xestación de grandes 

caracteres que perviven no tempo e que se erixen en puntos de referencia colectivos. 

O alumnado debe achegar datos que subliñen a pegada deixada por mitos e 

personaxes universais como don Quixote, Romeo e Julieta, don Juan, etc. na herdanza 

cultural da humanidade e debe preguntarse polas razóns da súa pervivencia na 

memoria. Comprobarase igualmente que recoñece de maneira crítica determinados 

papeis do masculino e do feminino nas obras literarias e contextualizalos. 
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8. Achegar exemplos de obras significativas da literatura universal adaptadas a outras 

manifestacións artísticas analizando nalgún deles a relación entre as diferentes 

linguaxes expresivas e os resultados obtidos. 

O obxectivo é comprobar se o alumnado pode recoñecer a utilización das obras 

literarias como base doutras manifestacións artísticas e se é capaz de analizar as 

relacións entre elas, as súas semellanzas e diferenzas, facendo especial fincapé nos 

tipos de linguaxe que utilizan. 

9. Participar, ordenadamente, nos debates e discusións que se realicen na clase sobre 

determinados aspectos dunha obra ou dun movemento. 

Trátase de valorar o traballo diario, o interese, a tolerancia á hora de escoitar as 

opinións doutras persoas e a confianza para expresar as propias. 

9.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Nunha materia como a que aquí nos ocupa, preténdese ante todo que os estudantes 

adquiran uns coñecementos básicos das grandes obras da historia da literatura e que 

valoren o aporte da tradición así como a innovación en cada unha das épocas. O 

proceso de ensino-aprendizaxe deberá descargarse de todo lastre academicista para 

propiciar a creatividade e educar a sensibilidade das alumnas e alumnos. Non debe 

perseguirse unicamente, nin principalmente, a asimilación de conceptos. O contacto 

coa literatura producida en diversas épocas, en contornos socioxeográficos distintos e 

por escritores de talante diverso,permite que estes estudos contribúan á consecución 

das capacidades perseguidas polo Bacharelato. Tampouco deberá estudarse a 

literatura como un conxunto pechado de textos senón como un mundo cargado de 

suxestións e sorpresas que permite a comunicación entre a sensibilidade da creadora 

ou creador e a da lectora ou lector. 

Ás principais orientacións metodolóxicas da materia serán as que seguen: 

1.- O proceso de ensino-aprendizaxe debe fundamentarse nos coñecementos previos 

do alumnado para o que se realizarán probas iniciais a principio de curso ou 

actividades de sondaxe antes de iniciar o estudo. 

2.- O ensino da literatura debe partir do xeral e simple, para chegar, pouco a pouco, ao 

particular e complexo, avanzando cada vez cara a contidos máis rigorosos e 

diversificados. 

3.- Aplicarase unha metodoloxía eminentemente activa. Para isto debe existir unha 

interacción permanente entre o profesor e os estudantes e entre eles mesmos. 
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4.- Motivación das alumnas e alumnos. 

5.- A maioría dos temas da literatura universal repítense periodicamente no tempo: o 

amor, o desamor, o sentido da vida, a emoción da natureza, as inxustizas sociais... Isto 

permite un tratamento recorrente e progresivo na aula; os temas traballaranse, pois, 

gradualmente, en distintos momentos e con diferente profundidade, para que o 

proceso de aprendizaxe sexa gradual. 

6.- A profesora procurará establecer conexións entre a literatura universal e as 

literaturas que coñecen. Para isto incitaraos a comparar textos e establecer relacións. 

7.- Tratarase de dotar ás e aos estudantes dunha visión panorámica dos principais 

movementos literarios, escritores e obras, reducindo os contidos ao esencial. 

8.- Contidos estruturados e relacionados entre si. 

9.- Alternarase o traballo individual, en gran grupo e en pequeno grupo. 

10.- Fomentaranse actividades complementarias de carácter voluntario. 

11.- Tentarase avivar o espírito crítico, a redacción, a creatividade e o traballo rigoroso. 

 

10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

o Fichas e caderno de traballo. 
o Presentacións dixitais preparadas pola profesora ou polo propio 

alumnado. 
o Fontes bibliográficas: dicionarios enciclopédicos, coleccións de historia 

de Galiza, de historia universal, coleccións de arte, atlas xeográficos, 
libros de divulgación. 

o Vídeos en DVD ou na rede.  
o Páxinas Web e blogues sobre aspectos literarios, históricos ou sobre 

temas de actualidade. 
o Selección de artigos de prensa ou documentos referidos á actualidade. 
o Obras literarias axeitadas á idade e madurez intelectual do alumnado. 
o Selección de textos literarios (poéticos, narrativos e teatrais) para a súa 

lectura e análise. 
o Murais temáticos. 

 

 

11. CRITERIOS SOBRE  CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
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Avaliariaranse: 

a) O traballo diario (até dous puntos da nota final): reflectido na asistencia ás aulas, 

na atención e participación que se teña nelas, na elaboración do caderno de traballo, 

na realización de exercicios e traballos habituais, nas exposicións orais de 

determinados temas, no interese por tomar notas e apuntamentos e mellorar os 

procedementos de traballo e actitude. 

A maioría dos días, os estudantes levarán pequenas tarefas para facer na casa. A 

profesora pasará lista todos os días e comprobará se o traballo foi, ou non realizado. 

En caso de que algún estudante, reincida non realizando as tarefas escolares 

destinadas á ser realizadas fóra do horario lectivo, a profesora resérvase o dereito a 

avaliar mediante proba ordinaria (exame) os coñecementos mensuais dese estudante. 

Tendo en conta que en cada trimestre, teremos aproximadamente 48 horas de clase. A 

partir da sexta vez que o estudante chegue a clase coa tarefa sen facer, a profesora 

poderá obrigalo a realizar un ou dous exames parciais da materia explicada nese 

trimestre. A realización destas probas será obrigatoria, a partir da décima falta no 

traballo diario. 

 

b) Actividades relacionadas coa lectura de obras literarias. Para superar a materia será 

condición indispensable a lectura das obras de lectura obrigatoria. Realizaranse probas 

escritas tipo test para comprobar que as alumnas e alumnos teñan lido os libros de 

lectura que se propoñen. Cando menos un libro obrigatorio por trimestre. Darase a 

escoller entre dous títulos por avaliación. 

Os exames serán tipo test e constarán dun total de 27 preguntas agrupadas en tres 

bloques de nove preguntas cada un. Para superar a proba de lectura é preciso que 

cada estudante teña contestado correctamente seis das nove preguntas de cada 

bloque. Os exames de lectura obrigatoria suporán un punto da nota final. Ademais 

cada unha destas probas incluirá a realización dun pequeno escrito de valoración 

persoal sobre o texto lido, é obrigatorio a realización deste apartado (respectando a 

adecuación e a extensión) para que a proba se considere superada. 

Ademais das lecturas obrigatorias, ofrecerase a posibilidade de realizar lecturas 

voluntarias. No presente curso, estas son as ofertadas inicialmente pola profesora: 

ALLAN POE, EDGAR, O gato negro e outros contos 

AUSTEN, JANE, Orgullo e prexuízo 
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Sentido e sensibilidade 

CONAN DOYLE, ARTHUR., O can dos Baskerville 

DAFOE, DANIEL, Robinson Crusoe 

DICKENS, CHARLES, Grandes esperanzas 

ECO, UMBERTO, El nombre de la rosa 

ENDE, MICHAEL, Momo 

A historia interminable  

FLAUBERT, GUSTAVE, Madame Bovary 

GOETHE, As desventuras do mozo Werther 

GOLDING, WILLIAM, O señor das moscas 

JAMES, HENRY, Outra volta á torniqueta 

JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN, Platero y yo 

KAFKA, FRANZ, A metamorfose 

KING, STEPHEN, Joyland 

KRESSMANN TAYLOR, KATHERINE, Enderezo descoñecido 

KRISTOF, AGOTHA, O gran caderno 

NABOKOV, Lolita 

ORWELL,GEORGE, 1984  

SÁBADO, ERNESTO, El túnel 

SAINT EXUPERY, O principiño 

SALLINGER, O vixia no centeo 

SARAMAGO, JOSÉ, Ensaio sobre a cegueira 

SCHMITT, ERIC-EMMANUEL O señor Ibrahim e as flores do Corán 

SHAKESPEARE, WILLIAM, Hamlet. Príncipe de Dinamarca 
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   Romeo e Xulieta 

SHELLEY, MARY, Frankenstein ou o moderno Prometeo 

STEVENSON, ROBERT LOUIS, A illa do tesouro 

SWIFT, JONATHAN, As viaxes de Gulliver 

TOLKIEN, O hobbit 

WILDE, ÓSCAR, Contos  

Cada lectura voluntaria será examinada mediante unha proba tipo test semellante ás 

deseñadas para as lecturas obrigatorias. Cada lectura voluntaria convenientemente 

demostrada suporá un punto máis na cualificación final. 

Ademais das sinaladas, as alumnas e alumnos poderanlle propor á profesora canta 

obra consideren. Será a docente quen aceptará, ou non, as novas lecturas; tendo en 

conta a adecuación ao programa de estudos e á idade dos lectores. Estas lecturas 

serán avaliadas seguindo os parámetros descritos para as anteriores. 

Por razóns de organización, na semana previa a cada avaliación, os traballos e 

lecturas voluntarias puntuarán na nota do seguinte trimestre. Durante esa semana, a 

profesora poderá declinar facer exames voluntarios. Exactamente o mesmo, sucederá 

coas correccións e puntuación de traballos de carácter non obrigatorio. 

c) Traballos obrigatorios. Ao longo do trimestre a profesora proporá un mínimo de 

cinco traballos de carácter obrigatorio. A cada traballo asignaránselle uns prazos de 

entrega e unhas condicións de extensión, calidade investigadora, orixinalidade… Cada 

traballo entregado en prazo axustándose á forma solicitada sumará até un punto. 

Cómpre ter en conta a ortografía, a presentación e o grao de elaboración dos mesmos. 

d) Cada trimestre veremos, como mínimo, unha película relacionada cos contidos que 

estamos estudando. Ao remate de cada filme, os estudantes enfrontáranse a unha 

proba tipo test semellante ás empregadas para avaliar as lecturas. Superar esta proba 

implica sumar un punto máis na nota final. 

e) Participación en actividades voluntarias: lecturas persoais, colaboracións na aula, 

actividades organizadas polos departamentos de lingua e literatura do centro, pola 

biblioteca... 

Este curso poñeremos a andar un blog da materia. Cada entrada convenientemente 

redactada e colgada será avaliable. A responsable da plataforma será unha das 
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estudantes, Lucía Chazo Bello. Preténdese que, cada estudante, prepare cando menos 

unha entrada. 

Cada traballo voluntario, até un máximo de catro por avaliación, computarase cun 

punto na nota final. 

Os traballos publicados na revista escolar, Bardos, puntuaranse con 0,50 sempre e 

cando estean convenientemente escollidos e se adapten aos contidos impartidos na 

materia.  

f) Exposición oral (un punto na nota final). 

Cada estudante deberá explicar un punto do temario tratado nas aulas. Cada 

exposición oral, convenientemente preparada, deberá durar un mínimo de dez 

minutos. 

A profesora facilitaralle a cada estudante material adecuado para que poida preparar o 

tema. Valoraranse moi positivamente o emprego de novas tecnoloxías (vídeos, 

presentacións en powerpoint ou similar…)  

 

Traballo na aula e na casa 2 punto 

Lectura obrigatoria 1 punto 

Lecturas voluntarias Até 4 puntos 

Traballos obrigatorios 5 puntos 

Película + proba tipo test 1 punto 

Actividades voluntarias Até 4 puntos 

Exposición oral 1 punto 

 

Existirá unha proba de recuperación que lles permitirá aos estudantes recuperar a nota 

da avaliación anterior. A cualificación final de cada alumna e alumno resultará da 

media da nota das tres avaliacións; tendo en conta que se a alumna ou alumno se 

presentou á proba de recuperación, esa será a nota coa que se faga a media final. 
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A proba de recuperación terá carácter obrigatorio para todos aqueles estudantes que 

teñan suspendido unha avaliación e carácter voluntario para o resto. No caso das 

alumnas e alumnos que se presenten voluntariamente ás recuperacións, a profesora 

usará a cualificación máis alta no cálculo da media final. 

No tocante á ortografía, a profesora resérvase o dereito de penalizar todas aquelas 

faltas ortográficas que cometan os estudantes até penalizar un máximo de 2 puntos 

por erros ortográficos en cada proba. 

Os erros poderán ser: 

a) Moi graves: aquelas solucións alleas ao sistema lingüístico que utilice a 

alumna ou alumno. Descontaranse: 0,2 puntos. 

b) Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística. Descontaranse: 

0,1 punto. 

Porcentaxes máximos a aplicar na avaliación individualizada: 

 10% participación e grao de implicación nas aulas 

 20% adecuación ortográfica e de redacción dos traballos escritos 

 70% superación das probas e traballos escritos 

O uso de calquera clase de medio fraudulento na realización de actividades e traballos 

implicará a obriga de repetir os mesmos, e no caso dos exames, a realización da proba 

de recuperación correspondente. Os traballos obrigatorios que se entreguen e se 

demostren froito de copia,  avaliaranse automaticamente cun 0.  

 
12. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA MATERIA 
PENDENTE 

Non hai alumnado con esta materia pendente. 

13. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE 
PODEN ADOPTAR 

A profesora realizará unha avaliación inicial ao principio de curso que estará deseñada 
para detectar as dificultades individuais e colectivas existentes. Ao mesmo tempo, 
procurará descubrir tamén as potencialidades do alumnado, as súas calidades, 
preferencias e afeccións para aproveitalas e poñelas en relación coa metodoloxía e ao 
servizo do éxito das actividades que se desenvolvan. A avaliación inicial constará de 
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varias partes, que contemplarán a expresión oral, a fluidez e comprensión lectora, a 
expresión escrita e os aspectos referidos ao coñecemento da literatura  que o/a 
profesor/a considere convenientes. Con este fin non se realizará unha única proba, 
senón que se desenvolverán unha serie de actividades durante as primeiras clases do 
mes de setembro. No deseño das mesmas non poderá faltar unha sesión de 
presentación oral dos integrantes do grupo-clase e a lectura en voz alta dalgún texto 
que posteriormente servirá para traballar a comprensión e expresión escrita e outros 
aspectos. 

Como xa se indicou anteriormente, esta avaliación inicial deberá servir para detectar 
cales das catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) son as máis 
deficitarias para o alumnado e darlles prioridade no desenvolvemento do currículo. 
Tamén servirá para diagnosticar posibles problemas individuais e deseñar as medidas 
de atención á diversidade que se consideren oportunas e factibles dentro da 
organización docente do centro. 

 

14. 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. 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura participará no proceso de atención á 
diversidade coa aplicación dunha serie de medidas, tales como: 

- Fomentar os agrupamentos que permitan aprendizaxes colaborativas. 

-- Deseñar actividades variadas e con diferente grao de dificultade, e flexibilizar o 
tempo de realización en función dos diversos ritmos de traballo. 

- Planificar actividades de reforzo e recuperación que aseguren aprendizaxes básicas. 

- Programar  actividades de ampliación para aqueles/as que superen os obxectivos 
programados e poidan afrontar coñecementos de maior complexidade.  
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- Favorecer a implantación de todas as medidas que dentro da organización académica 
do Centro se poidan levar a cabo para atender o alumnado con necesidades especiais 
de apoio educativo. 

 

15.TRANSVERSALIDADE 

Segundo o estabelecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia os elementos transversais que deben traballarse a través de 

todas as materias son os seguintes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprendemento. 

 Educación cívica e constitucional. 
 

Alén disto, tamén son considerados elementos transversais a ter en conta tanto nas 

programacións docentes como no desenvolvemento das aulas os seguintes valores e 

conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres 

 Prevención da violencia de xénero 

 Prevención da violencia contra persoas con 
discapacidade 

 Igualdade de trato e non discriminación 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou 
xenofobia 

 Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos nos ámbitos persoal, familiar e social 

 Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a 
xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 
respecto por igual aos homes e ás mulleres, o respecto 
ás persoas con discapacidade, o rexeitamento da 
violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado 
de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 
terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera 
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Igualdade e respecto 

tipo de violencia 

 Evitación de comportamentos e de contidos sexistas 

 Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación 
por razón de orientación sexual ou de identidade de 
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade 
homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 
intersexual 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades 
que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a 
creatividade, a autonomía, a iniciativa e o traballo en 
equipo, a confianza nun/nunha mesmo/a e o sentido 
crítico 

Educación viaria  Promoción de accións para a mellora da convivencia e a 
prevención dos accidentes de tráfico con fin de divulgar 
entre o alumnado dos seus dereitos e deberes como 
usuarios/as das vías como peóns, viaxeiros/as e 
condutores/as, o respecto polas normas e os sinais para 
así favorecer a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía de modo que se tenda á evitación 
dos accidentes de tráfico e das súas secuelas 
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16. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE 
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17. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE 
MELLORA.  

A avaliación da Programación Didáctica é un dos aspectos fundamentais do traballo 

docente, xa que permite determinar con exactitude os puntos fracos e as fortalezas do 

traballo realizado ao longo de todo un curso académico. 

Cómpre, polo tanto, realizar un seguimento da propia Programación Didáctica. Esta 
debe ser un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferramenta útil 
no proceso de ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en función de diversas 
circunstancias, especialmente das características e necesidades educativas do 
alumnado. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de 
mellora en diferentes momentos do curso. 
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Ao principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os 
aspectos da presente Programación Didáctica que se consideren oportunos, co 
obxecto de axustarse á realidade do alumnado coa que será traballada. 

Nas reunións de Departamento realizarase un seguimento do desenvolvemento da 
mesma. Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxectivos, como o 
desenvolvemento das actividades. 

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se 
concretan nas cualificacións, é o momento de facer unha valoración do 
desenvolvemento da programación e planificar as accións educativas que se 
consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira especial os aspectos en 
que o alumnado presente maiores dificultades. 

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica 
será a final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en primeiro lugar, o grao de 
cumprimento da propia Programación. Para iso debemos considerar unha serie de 
indicadores de logro que teñan en conta como mínimo os seguintes elementos: 
obxectivos, contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos 
obxectivos xerais da etapa, contribución ao desenvolvemento das competencias clave, 
procedementos e instrumentos de avaliación,  factores que favoreceron o 
cumprimento da programación / causas de non cumprimento, reflexión sobre as 
posíbeis situacións imprevistas acontecidas ao longo do curso …. Para que a avaliación 
sexa máis completa, terase en conta tamén o grao de satisfacción do profesorado coa 
mesma. Deste proceso extraeranse as propostas de modificación e mellora para a 
Programación Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan 
mellores resultados e maior satisfacción ao tempo que se atenderán especialmente 
aqueloutros en que o alumnado presente maiores carencias ou dificultades. 

A continuación preséntase un Modelo de avaliación da Programación Didáctica: 

 

Docente: Curso e grupo: 

 

 Puntos fortes 

da 

programación 

Puntos fracos 

da 

programación 

Aspectos a 

manter no 

próximo 

curso 

Aspectos a 

mellorar no 

próximo 

curso 

Cumprimento dos 

obxectivos xerais da 
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programación 

Desenvolvemento das 

unidades didácticas 

    

Desenvolvemento das 

actividades 

programadas 

    

Funcionamento das 

metodoloxías aplicadas 

    

Utilización de recursos 

e materiais didácticos 

    

Consecución dos 

estándares de 

aprendizaxe 

    

Funcionamento dos 

procedementos de 

avaliación 

    

Pertinencia dos 

instrumentos de 

avaliación 

    

Eficacia das medidas 

de recuperación 

    

Contribución ao 

desenvolvemento das 

competencias clave 

    

Contribución ao 

desenvolvemento dos 

obxectivos xerais de 

etapa 

    

Dinámica do grupo     

Participación en     
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actividades 

extraescolares e 

complementarias 

Medidas de atención á 

diversidade 

    

Favorecemento da 

multidisciplinariedade 

    

Favorecemento do 

tratamento integrado 

de linguas 

    

Factores que 

favoreceron o 

cumprimento da 

programación 

    

Causas de non 

cumprimento da 

programación 

    

 

18.- ANEXO 2020-2021. COVID 19 

Seguindo as instrucións do 30 de xullo de 2020, ditadas pola Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se 

deben adoptar no curso académico 2020-2021, engádense a continuación unha serie de 

epígrafes e consideracións que procuran facer fronte á peculiar situación que estamos vivindo 

a consecuencia da COVID 19.  

Tendo en conta a excepcionalidade da situación e a incerteza sobre o futuro que nos agarda ao 

longo do presente curso académico, procuramos contemplar os posibles escenarios, deixando 

patente, iso si, que resulta imposible predicir con exactitude a situación e en consecuencia, 

establecer as adaptacións no marco da organización do currículo, da metodoloxía didáctica e 

da autonomía organizativa e pedagóxica do centro e do profesorado implicado. É por isto que 

nos acollemos ao carácter flexible desta Programación Didáctica e contemplamos a 

posibilidade de modificala ao longo do curso, seguindo sempre as instrucións que 

oportunamente faciliten as autoridades competentes. 
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1.- POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓON SANITARIA 

Como sinalamos en apartado anterior, debido á situación excepcional derivada da 

pandemia da COVID 19, debe considerarse a posibilidade de que o ensino poida ser 

presencial, semipresencial ou non presencial. Por este motivo, vaise potenciar na aula o 

emprego de recursos dixitais tanto para a exposición de contidos teóricos como para a 

realización de actividades diversas. Para o que, desde principio de curso, familiarizarase o 

alumnado no uso das plataformas e aplicacións dixitais sinaladas, as mesmas que as 

empregadas no curso anterior. Ademais, realizarase o mesmo recordatorio ou iniciación en 

ferramentas como Google Classroom, Drive ou correo electrónico; coa edición de textos en 

formato dixital e co funcionamento básico dalgunha plataforma de videoconferencia.  

Preténdese con estas medidas que o paso do ensino presencial ao non presencial sexa o 

menos violento posible para o alumnado tendo en conta o cambio nos recursos e instrumentos 

de traballo.  

 

1.1.- ENSINO PRESENCIAL 

Seguirase a Programación Didáctica tal e como foi descrita ao inicio deste documento. 

 

1.2.- ENSINO SEMIPRESENCIAL 

O profesorado porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades 

semanais que lle permita seguir traballado os contidos do período ou períodos que requiran a 

semipresencialidade.  

Para que todo funcione de forma correcta, nas primeiras semanas de curso, matricularase os 

estudantes de cada aula nunha das plataformas virtuais arriba sinaladas. Cada docente 

asegurarase de que, todos e cada un dos estudantes, saben empregar as plataformas e 

posúen os medios imprescindibles para facelo (ordenador e conexión a internet). 

A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a 

semipresencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 

No caso de que algún alumno estea en corentena, poderá seguir as aulas de forma 

telemática se a aula dispón dos medios precisos e se alumno ten a conexión adecuada. 
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Ademais, sempre que a saúde do estudante o permita, realizará as actividades propostas 

empregando recursos dixitais e entregáraas no prazo e forma establecidos (semellantes aos 

dos seus compañeiros). Se nese tempo tivese que realizar algunha proba, a realización desta 

aprazarase ata que se reincorpore á aula presencial. 

Se a aula non dispón da infraestrutura adecuada ou se o estudante non pode traballar de 

forma telemática, enviaránselle por correo ou a través dalgún familiar, material e actividades 

individualizadas para que poida seguir traballando mentres dure a corentena. Realizará estás 

tarefas no prazo e formato establecidos, adaptados á súa situación concreta. Dependendo dos 

recursos e da situación, estableceranse os medios adecuados para manter e contacto e 

continuar o proceso de ensino-aprendizaxe.  

En caso de que todo un grupo entre en corentena, impartirase clase telemática se a aula 

dispón dos medios precisos. As alumnas e alumnos realizarán as actividades previstas usando 

recursos dixitais  e entregaranas en prazo e forma establecidos. As probas aprazaranse ata 

que o grupo se reincorpore ás aulas presenciais. Se non se poden levar a cabo aulas 

telemáticas, os estudantes  realizarán as tarefas propostas polo profesor, que entregarán no 

prazo e formato establecido.  

Se a actividade lectiva é semipresencial, tentarase que todos os discentes asistan ás clases 

telemáticas e realicen as tarefas propostas, compaxinando o ensino telemático co presencial.  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Estes serán os principais instrumentos de avaliación: 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e nas distintas tarefas 

propostas 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Manteranse os criterios e estándares expostos na presente Programación Didáctica para a 

superación da materia. 

As alumnas e alumnos que non alcanzasen o aprobado, poderán superar a parte da materia 

avaliada sempre que entregasen en prazo e forma e cun mínimo de corrección, as actividades 

sinaladas pola profesora ou profesor durante o período ou períodos que permanecese afastado 

das aulas. Ademais, a docente ou o docente contemplarán a posibilidade de propoñerlles unha 

proba escrita presencial sobre a materia traballada se a situación o permite. 
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1.3.- ENSINO NON PRESENCIAL 

No caso de novo confinamento e obriga de ensino non presencial continuado a profesora porá 

á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle 

permitan seguir traballado os contidos do período ou períodos que impidan a asistencia ás 

aulas.  

A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a non 

presencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 

Se non existise a posibilidade de reincorporarse á actividade lectiva presencial, agardarase a 

que a dirección do IES habilite un horario para cada materia. Impartiranse aulas telemáticas e 

establecerase a forma de contacto máis adecuada para cada alumno, tendo en conta os 

medios dos que dispón e contando coa colaboración da titora ou titor do grupo e o equipo de 

orientación do centro. O alumnado realizará as tarefas propostas e as probas precisas por esta 

vía.  

No caso de que un alumno non poida realizar algunha das probas do primeiro ou segundo 

trimestre, a súa nota calcularase provisionalmente tendo en conta as probas realizadas e o 

traballo efectuado. En canto o alumno se reincorpore á actividade lectiva, realizará aquelas 

probas que quedaran pendentes.  

Se esta circunstancia se dese no terceiro trimestre, a nota calcularase a partir das probas e 

actividades realizadas. A nota final da materia será o resultado de realizar a media entre os tres 

trimestres, aínda que esta poida alterarse en función de diferentes circunstancias (actitude, 

hábito de traballo…). A nota final calcularase tendo en conta a ponderación de cada trimestre. 

De maneira extraordinaria, no período ou períodos de confinamento, o docente facilitará 

materiais coas actividades consideradas convenientes para a recuperación da materia. Estas 

actividades deberán ser entregadas en prazo (indicado na Aula Virtual) e co mínimo de 

corrección esixíbel para ser avaliadas positivamente coa conseguinte consecución do aprobado 

(5) na materia. 

Esta metodoloxía non exclúe a realización do exame que o alumnado coa materia de Lingua e 

Literatura Galega pendente terá dereito a facer, sempre e cando a situación o permita, a 

comezos de xuño, tal que como se indica e publicita nas instrucións do IES Fermín Bouza 

Brey, no horario que faga público a xefatura de estudos, e superala polos outros mecanismos 

establecidos pola lei (realización da proba específica da materia pendente de xuño). No caso 
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de non acadar o aprobado (5 ou máis de 5) nesta convocatoria, contará coa proba da 

convocatoria extraordinaria de setembro. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

Estes serán os principais instrumentos de avaliación 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e das distintas actividades 

propostas  

Se a situación de ensino non presencial rematase, procurarase a realización de, cando menos, 

unha proba escrita presencial coa que se poida deixar testemuño da progresión do estudante 

durante o período de confinamento. Se a situación non o permitise, a proba sería telemática e 

con permiso de imaxe.  Estas probas, tanto a presencial como a telemática, considerararanse 

instrumentos de avaliación. 

A proba será sempre sobre a materia traballada durante o período ou períodos nos que non 

fose posible asistir ás aulas con normalidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

A cualificación final obterase a partir da media aritmética das probas, no caso de que as 

houbese, realizadas presencialmente. A esta media poderáselle sumar ata 1,5 puntos polo 

traballo realizado a distancia. Para a valoración dese traballo terase en conta o número de 

tarefas entregadas no prazo fixado e o seu nivel de corrección. 

O alumnado que, segundo o procedemento indicado no parágrafo anterior, obtivese unha 

cualificación inferior a 5 puntos terá a posibilidade de realizar unha proba presencial, se a 

situación sanitaria o permite, para recuperar aquela ou aquelas avaliacións suspensas, ou, de 

non ser isto posible, unha proba ou traballo a distancia que no seu momento se determinará. 

O resultado desta proba substituirá o da avaliación ou avaliacións suspensas se é superior ao 

obtido nesta/nestas e recalcularase a cualificación final seguindo o procedemento sinalado.  

Se aplicando ese criterio a materia continuase suspensa, a cualificación final será inferior a 5 

puntos e obterase a partir da media aritmética da avaliación ou avaliacións nas que existan 

probas feitas, tendo en conta a puntuación máis alta entre a que tivo na avaliación 

correspondente e a que obtivo na recuperación. 
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2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

E caso de semipresencialidade ou de ensino non presencial, durante o tempo que os 

estudantes non poidan asistir ás aulas empregaranse as seguintes ferramentas e recursos: 

 Aula virtual do centro onde se colgarán semanalmente as tarefas propostas e os 

materiais de consulta.  

A profesora ou profesor responsable do curso, accederá á plataforma periodicamente, 

procurando dar resposta ás necesidades de todos e cada un dos estudantes. 

Revisando o seu progreso e resolvendo as dúbidas que vaian xurdindo. 

 Correo electrónico para dúbidas e entrega de traballos 

 Webex ou plataforma similar que permita realizar videoconferencias 

 Materiais impresos: libro de texto, libros de lectura… 

 Materiais e elaboración propia compartidos telematicamente así como enlaces e vídeos 

a páxinas de referencia 

 Ademais, se o docente o considera oportuno, poderá empregar outros medios como 

chat, correo electrónicos, whassap, chamadas telefónicas… Tanto cos estudantes 

como cos seus familares. 

 Para a comunicación coas familias empregarase, preferentemente, Abalar Móbil 

Darase oportuna publicidade ás medidas pertinentes a través da web do centro. 

 

En principio, non existe alumnado cunha falta absoluta de conectividade. 

Procurarase propoñer actividades que requiran un mínimo de uso dos datos, por exemplo, 

enviando fichas que teñan pouco tamaño (en datos). Así mesmo, procúrase aproveitar, na 

medida do posible, materiais como o libro de texto do alumnado. Ademais, para o traballo 

de ampliación propóñense lecturas voluntarias de libros en pdf gratuítos na rede. 

 

3.- PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
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A continuación figuran os estándares imprescindibles que van formar parte do plan de reforzo 

que se implementará, cando menos, durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021, tal e 

como se establecen nas instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa.  

Estes estándares de aprendizaxe constitúen as aprendizaxes imprescindibles que no curso 

2019-2020 non puideron ser abordados ou que non se trataron coa exhaustividade precisa 

debido á situación sanitaria na que se desenvolveu o terceiro trimestre do curso pasado. A este 

respecto, cómpre non esquecer que a materia de Lingua e Literatura Galega ten un carácter 

progresivo ao longo do proceso educativo, o que implica que os contidos e procedementos 

vanse reforzando ao longo de toda a etapa educativa. 

Ademais, para o desenvolvemento deste Plan, teranse en conta os informes individualizados e 

os resultados da avaliación inicial realizada os días 30 de setembro e 1 de outubro do presente 

curso, pois ambos poden revelar carencias e necesidades individuais cuxa atención redundará 

nun proceso de ensino-aprendizaxe máis personalizado. 

 



 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

 B1.1. Ler, comprender, analizar e comentar obras breves, 
fragmentos ou obras completas significativas de distintas épocas, 
interpretando o seu contido de acordo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre 
períodos e os/as autores/as significativos/as. 

 LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da literatura universal, identificando algúns 
elementos, mitos ou arquetipos creados pola literatura e que chegaron a converterse en puntos de referencia da cultura 
universal. 

 CSC 

 CCEC 

 LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, situándoas no seu contexto histórico, 
social e cultural.  

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 B1.2. Interpretar obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura 
universal nomeadamente significativas, relacionando a súa forma e 
o seu contido coas ideas estéticas dominantes do momento en que 
se escribiron, e coas transformacións artísticas e históricas 
producidas no resto das artes. 

 .LUB1.2.2. Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, interpretando de xeito crítico algunhas 
obras ou fragmentos significativos adaptados a outras manifestacións artísticas, analizando as relacións, as similitudes e 
as diferenzas entre diferentes linguaxes expresivas.  

 CCL 

 CSC 

 B1.3. Observar, recoñecer e valorar a evolución dalgúns temas e 
formas creados pola literatura e o seu valor permanente en 
diversas manifestacións artísticas da cultura universal. 

 LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de determinados temas e formas 
creados pola literatura. 

 CCL 

 CSC 

 LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente destes temas e formas da literatura noutras manifestacións artísticas da cultura 
universal. 

 CSC 

 CCEC 

 B1.4. Analizar e comparar textos da literatura universal e das 
literaturas galega e española da mesma época, pondo de 
manifesto as influencias, as coincidencias e as diferenzas entre 
eles. 

 LUB1.4.1. Compara textos literarios da literatura universal e textos das literaturas galega e española da mesma época.  CSC 

 CCL 

 B2.1. Ler, comprender e analizar obras breves, fragmentos ou 
obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando o 
seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e 
formas literarias, así como sobre períodos e autores/as 
significativos/as. 

 LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o seu contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre períodos e autores/as significativos/as. 

 CCL 

 CSC 

 B2.2. Realizar traballos críticos sobre a lectura dunha obra 
significativa dunha época, interpretándoa en relación co seu 
contexto histórico e literario, obtendo a información bibliográfica 

 LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na súa integridade, relacionándoa co seu contexto histórico, 
social e literario.  

 CD 

 CCEC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

necesaria e efectuando unha valoración persoal. 

 B2.3. Realizar exposicións orais ou escritas acerca dunha obra, 
un/unha autor/a ou unha época con axuda de medios audiovisuais 
e das tecnoloxías da información e da comunicación, expresando 
as propias opinións, seguindo un esquema preparado previamente, 
valorando as obras literarias como punto de encontro de ideas e 
sentimentos colectivos e como instrumentos para acrecentar o 
caudal da propia experiencia. 

 LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou escritas planificadas integrando coñecementos literarios e lectura, cunha 
correcta estruturación do contido, argumentación coherente e clara das propias opinións, consulta e cita de fontes. 

 CCL 

 CD 

 LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura como unha fonte de 
enriquecemento da propia personalidade e como un medio para profundar na comprensión do mundo interior e da 
sociedade.  

 CCL 

 CAA 

 

 

 Patricia Arias Chachero 
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1. INTRODUCIÓN 

 

As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida 
social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. A través delas achegámonos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros 
pobos e dos seus patrimonios culturais. 

A formación lingüística é un instrumento que ten como obxecto falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e experiencias, sobre o mundo, é un me-
dio para as relacións interpersoais e o recoñecemento da alteridade, é motor do noso pensamento e das nosas reflexións e porta de acceso ao coñe-
cemento. Ten que ser unha ferramenta para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida 
profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar 
ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 

O desenvolvemento dos currículos das distintas linguas incorpora unha referencia expresa ao plurilingüismo, na medida en que a competencia en 
cada lingua interactúa e se enriquece co coñecemento das outras linguas, e contribúe a desenvolver destrezas e capacidades que son a base da com-
petencia en comunicación lingüística. Isto, e a alusión igualmente explícita a actitudes interculturais de respecto a diferentes xeitos de expresarse e 
actuar, promove o desenvolvemento simultáneo do plurilingüismo e da interculturalidade. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de xeito específico, os enfoques 
plurais, transversais e integradores. A súa finalidade é promover o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e intercultural que 
posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Pola súa banda, me-
diante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o refor-
zamento da identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o res-
pecto dos dereitos fundamentais. 
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Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, non se pode es-
quecer a situación de minorización da lingua galega. Cómpre favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normaliza-
ción. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica 
a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente 
de formalidade e complexidade. 

OS currículos das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Lieteratura presentan contidos similares e unha distribución igualmente 
similar en cada un dos cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas caracterís-
ticas propias, que requiren un tratamento e un traballo específicos, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade que presentan, 
precisan seren abordados de maneira parella, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de 
aprendizaxe do alumnado, tal como contempla o artigo 8 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 
Galicia. 

A área de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato, estruturada 
en cinco bloques: 

O 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 da aula en contextos formais e informais. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción escrita. 

O 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 utilizar os coñecementos lingüísticos como fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade" pretende que o alumnado comprenda os procesos sociolingüísticos, identifique os prexuízos para a súa superación. 
Así mesmo, persegue que recoñeza e empregue termos sociolingüísticos de xeito preciso. 
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O 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 as súas autoras máis salientables, e recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

O tratamento de todos estes contidos abordarase desde unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un ten coas competencias clave, 
que aparecen especificadas, a partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste currículo. 

A avaliación, pola súa parte, será coherente coa diversidade de contidos traballados. Do mesmo xeito, será unha avaliación competencial, que terá 
en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe, detallados en cada bloque, e as competencias clave. 
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
A programación didáctica é elaborada para aplicar no IES Fermín Bouza Brey, un centro público situado na localidade de Vilagarcía de Arousa. Como 
instituto de ensinanza secundaria que é, impártense nel os dous ciclos da ESO, mais os dous cursos de bacharelato, divididos nas conseguintes 
modalidades de Ciencias Sociais e Humanidades e Ciencias e Tecnoloxía. Ademais, ten varios ciclos formativos (C. M. Electromecánica de vehículos, 
C.M. Instalacións eléctricas e automáticas, C.M. Mantemento electromecánico, C.S. Automatización e robótica, C.S. Mecatrónica) e primeiro e 
segundo curso de Formación Profesional Básica. Trátase, polo tanto, dun centro complexo organizativamente, pero tamén enriquecedor grazas á 
diversidade de alumnado que presenta. 

O Instituto recibe fundamentalmente alumnos/as procedentes da propia localidade de Vilagarcía de Arousa ou do ámbito rural que circunda a vila, e 
pertencentes, na súa maioría, a familias de clase media-baixa, con numerosos problemas de desemprego, polo que resulta prioritario facerlles chegar 
a moitos deles/delas os recursos fundamentais, como libros de texto e de lectura, que lles permitan cumprir os obxectivos para o presente curso. 

Por outra parte, trátase dun alumnado maioritariamente castelanfalante, sobre todo no que se refire ao procedente do núcleo urbano; por iso se fai 
necesario deseñar estratexias destinadas a erradicar os prexuízos cara ao galego e a potenciar o uso desta lingua. 

 
 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
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As competencias veñen definidas pola Unión Europea (Recomendación do Parlamento europeo e do Consello de 18 de decembro de 2006 sobre as 
competencias clave para a aprendizaxe permanente, 2006/962/CE) como “unha combinación de coñecementos, capacidades e actitudes adecuadas 
ao contexto. As competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoais, así como para a 
cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) determinou a través do 
informe Definición e selección de competencias (1999, 2003) que unha competencia é “a capacidade de responder demandas complexas e levar a 
cabo tarefas diversas de forma adecuada” dado que “supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz”. 
 
A introdución do concepto de “competencias clave para a aprendizaxe permanente” implica unha total renovación do proceso de ensino-aprendizaxe, 
posto que o foco da educación se traslada desde a adquisición de contidos propia dun sistema de ensino tradicional até o “saber facer” promulgado 
polas competencias. O coñecemento como ben abstracto deixa de ter sentido se non conta cunha adecuada transferencia á práctica.  
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Decreto 86/2015) recoñece as seguintes competencias: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
3. Competencia dixital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
3.1. As competencias clave e a materia de Lingua Galega e Literatura 
 
A materia de Lingua Galega e Literatura favorece a posta en práctica das competencias básicas e, polo tanto, contribúe poderosamente ao seu 
desenvolvemento no alumnado non só no que á competencia en comunicación lingüística se refire senón tamén canto ás seis restantes. 
A seguir, presentamos unha breve xustificación de como pode a nosa materia contribuír ao proceso de desenvolvemento competencial. 
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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. 

5. Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT): Contribuirase ao coñecemento e análise das 
transformacións industriais e tecnolóxicas e as súas repercusións, positivas e negativas, sobre a vida humana e do planeta en xeral. O respecto 
e coidado do medio, o uso responsábel dos recursos naturais, o consumo racional e crítico son elementos para a calidade de vida. Unha visión 
crítica co discurso antropocéntrico e o desenvolvemento das ferramentas cognitivas (lingüísticas e interpretativas) permitirán tomar decisións 
con autonomía e iniciativa nun mundo onde os cambios científicos e tecnolóxicos teñen unha influencia decisiva na vida individual e colectiva. 

6. 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. 
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7. 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 clave nas distintas unidades que 
compoñen o libro co que traballaremos, Lingua galega e literatura 2º Bacharelato de Baía Edicións, 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. 

 
 
4. OBXECTIVOS 
 
Os obxectivos xerais para 2º de Bacharelato son os seguintes: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 

Constitución española e do Estatuto de Autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 

dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita a cada alumno/a actuar de forma responsable e autónoma, desenvolver o seu espírito 

crítico e ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
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f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, autoconfianza e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

 

 
4.1. Concreción dos obxectivos para 2º de Bacharelato 
 

- Producir textos orais e escritos respectuosos coas regras de coherencia, cohesión, adecuación, presentación e corrección ortográfica que facilitan a 

comunicación lingüística. 

- Elaborar exposicións orais e composicións escritas realizadas de xeito documentado e cun vocabulario rigoroso. 

- Respectar e aplicar as normas básicas que rexen o intercambio e a interacción comunicativa. 

- Ler comprensivamente. 

- Analizar e comentar textos de natureza diversa e cun nivel de dificultade adaptado aos obxectivos propios desta etapa. 

- Pescudar, seleccionar e integrar información procedente de fontes bibliográficas e audiovisuais proporcionadas polas bibliotecas, polas tecnoloxías 
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da información e por outras fontes. 

- Valorar a nosa lingua como elemento de identidade colectiva e o esforzo e o compromiso individual e colectivo a prol da normalización lingüística. 

- Amosar interese pola literatura como manifestación artística do ser humano, como fonte de formación permanente e de satisfacción persoal. 

- Analizar e reflexionar sobre obras e fragmentos de diversos períodos literarios. 

- Identificar os distintos tipos de rexistro lingüístico e as súas manifestacións lingüísticas. 

- Aplicar ás producións propias os coñecementos sobre os rexistros, así como identificalos e analizalos en producións alleas. 

- Recoñecer a presentación e corrección ortográfica como dúas propiedades textuais que deben aplicarse ás producións propias. 

- Repasar casos de ortografía dubidosa. 

- Observar, reflexionar e explicar as distintas unidades e funcións sintácticas e aplicar os coñecementos sobre análise sintáctica na produción de textos. 
 
- Recoñecer e explicar o proceso de formación das palabras e aplicar os coñecementos adquiridos para a mellora, comprensión e enriquecemento do 
vocabulario activo. 
 
- Definir e identificar os fonemas da lingua galega e recoñecer a importancia e o valor das normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación 
eficaz. 
 
- Coñecer as variedades dialectais, recoñecer e explicar os seus trazos característicos en manifestacións orais e escritas e valorar a diversidade 
lingüística como parte do patrimonio cultural. 
 
- Describir e interpretar o proceso de construción da variante estándar da lingua galega, recoñecer as interferencias lingüísticas no galego, con 
especial atención aos castelanismos, e desenvolver un discurso propio libre destes elementos. 
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- Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas. 
 
-  Aplicar ás producións propias, orais e escritas os coñecementos e destrezas sobre ortografía, morfosintaxe e gramática textual. 

- Recoñecer os estereotipos e prexuízos lingüísticos, determinar a súa repercusión nos usos e elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se 
describan e analicen cuestións sociolingüísticas. 
 
- Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno desde 1916 ata a actualidade e identificalo en textos, describir o seu 
contexto e a situación legal, recoñecelo como unha lingua en vías de normalización e elaborar traballos sobre a súa historia. 
 
- Elaborar unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais características. 
 
- Analizar e interpretar a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega. 
 
- Identificar, analizar e describir a literatura galega desde principios do século XX ata a actualidade, en todos os seus xéneros e subxéneros e con todas 
as súas correntes estéticas sucesivas. 
 
- Ler e comentar textos significativos da literatura galega desde principios do século XX á actualidade, identificar as súas características temáticas e 
formais e recoñecer a súa relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero a que pertencen. 
 
- Analizar e comentar, a través de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra completa do período literario referido. 
 
 
 
5. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO: CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, 
ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
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UNIDADE 1 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión, e 
da publicidade). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de 
respecto. 
 
5. Produción (planificación e execución 
de textos orais relacionados con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade) adecuada á situación 
comunicativa, con coherencia, 

 

SINTAXE. INTRODUCIÓN XERAL 

1. Unidades, funcións e relacións. 

2. A frase. 

 

ESTRUTURA DA PALABRA 

1. A estrutura da palabra: o morfema. 

2. Tipos de palabras. 

3. A formación das palabras. 

 

ORTOGRAFÍA. 

1. Ditongos e hiatos. 

2. O acento diacrítico. 

 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a adecuación, 
a coherencia e a claridade expositiva, 
así como as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da actividade 
educativa, tanto espontáneas como 
planificadas. 
 
5.Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do 

 
Do 19-IX-16 ao 30-XI-16 
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cohesión, corrección, coa axuda das 
TIC, así como de elementos non 
verbais e con control das emocións ao 
falar en público. 
 
6. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
11. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 

currículo ou tema de actualidade 
adecuadas á situación e á intención 
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. 
 
6. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e claridade 
un tema especializado de textos do 
ámbito educativo ou de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participar activa e argumentadamente 
en debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre temas 
de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10.Aplicar os coñecementos gramaticais 
á avaliación e mellora da expresión oral 
e recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
11. Participar oralmente cunha fonética 
e prosodia correcta, valorar esta 
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asociar a ela. 
 

pronuncia e amosar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan asociar 
a ela. 

Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión 
de textos de distintos ámbitos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
morfolóxicas e gramaticais e ben 
presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos de 
distintos ámbitos de uso adecuados á 
situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos expositivos 
e argumentativos propios dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
produción, revisión e corrección final do 
texto. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
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e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión. 
 

alleas. 
 
 

Bloque 3 
 
1. Observación, reflexión e explicación 
das unidades e funcións sintácticas. 
 
2. Análise e explicación do léxico e dos 
seus procedementos de formación. 
 
3. Identificación e progresiva utilización 
dos coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

1. Verificar o coñecemento formal e a 
capacidade de reflexión sobre a lingua 
que posúe o alumnado. 
 
2. Observar, reflexionar e explicar as 
distintas unidades e función sintácticas e 
aplicar os coñecementos sobre análise 
sintáctica na produción de textos. 
 
3. Recoñecer e explicar o proceso de 
formación das palabras e aplicar os 
coñecementos adquiridos para a 
mellora, comprensión e enriquecemento 
do vocabulario activo. 
 
4. Identificar e utilizar progresivamente 
os coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 
 

 

 
 
 
BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE  
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 

 
1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 

 
Exercicios 1 e 6 da páxina 9 
 

 
CCL 
CSC 
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discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa 

as secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou informal, 
producido na variante estándar 
ou en calquera das variedades 
dialectais. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e os contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 

2. É quen de identificar  textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e é quen de 
recollelas en resumos, 
esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
4. É quen de facer unha 
síntese do contido de textos 
orais de diferentes tipos. 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 

Exercicios das páxinas 26, 27 
28 e 29. 

CAA 
AIP 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

17 

 

axuda das TIC así como de 
elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar 
en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 

 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan habitualmente na 
publicidade para convencer 
os/as destinatarios/as. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. 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 

 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer as 
persoas destinatarias. 
 
11. É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15. Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
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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. 
  

falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(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. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse 

non verbais que acompañan o 
discurso: aspectos prosódicos 
(como a entoación, as pausas, 
o ton, o timbre e o volume) e 
linguaxe corporal adecuada 
(mirada e posición do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
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bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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,do  
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  

29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
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24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. 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 

 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
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desviacións da norma. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
 
49. Asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 

 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 

 
Exercicios 2 e 5 da páxina 9. 

 
CCL 
CSC 
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sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto, 
desde a escrita inicial á súa 
revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 

resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 

elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
9. Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 

CAA 
AIP 
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coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións de cada 
situación comunicativa 
(tema, destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 

os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado a cada situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
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cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 
18. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
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BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Verificar o coñecemento 
formal e a capacidade de 
reflexión sobre a lingua que 
posúe o alumnado. 
 
2. Observar, reflexionar e 
explicar as distintas unidades e 
función sintácticas e aplicar os 
coñecementos sobre análise 
sintáctica na produción de 
textos. 
 
3. Recoñecer e explicar o 
proceso de formación das 
palabras e aplicar os 
coñecementos adquiridos para 
a mellora, comprensión e 
enriquecemento do vocabulario 
activo. 
 
4. Identificar e utilizar 
progresivamente os 
coñecementos sobre as 

 
1. Recoñece as diferentes estruturas 
sintácticas, explica as relacións que 
se establecen e emprega a 
terminoloxía axeitada. 
 
2. Define e identifica os fonemas da 
lingua galega e recoñece a 
importancia e o valor das normas 
fonéticas como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 
 
3. Recoñece e explica o proceso de 
formación das palabras e aplica os 
coñecementos adquiridos para a 
mellora, comprensión e 
enriquecemento do vocabulario 
activo. 
 
4. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra 
adquiridos nunha das linguas para 
mellorar a comprensión e produción 

 
1. Recoñece as diferentes 
estruturas sintácticas. 
 
2. Explica as relacións que 
se establecen entre elas. 
 
3. Emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
4. Recoñece o proceso de 
formación das palabras. 
 
5. Explica o proceso de 
formación das palabras. 
 
6. Aplica os coñecementos 
adquiridos para a mellora, 
comprensión e 
enriquecemento do 
vocabulario activo. 
 
7. É quen de utilizar os 
coñecementos lingüísticos 

 
Exercicios 2, 3 e 4 da páxina 9. 
 
Exercicios 1, 2, 3 e 4 da páxina 19. 
 
Exercicios do 1 ao 20 das páxinas 
26 a 29. 
 
Exercicios 1 e 2 da páxina 32. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
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linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

dos textos traballados en calquera 
das outras. 
 
 

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. 
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UNIDADE 2 
 
CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión, e 
da publicidade). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 
AS FUNCIÓNS CLAUSAIS 
 
1. Predicado. 
2. Suxeito. 
3. Complemento directo. 
4. Suplemento. 
5. Complemento indirecto. 
6. Complementos circunstanciais. 
7. Complemento axente. 
8. Complemento predicativo. 
9. Atributo. 
 
 
FONÉTICA E FONOLOXÍA. OS 
FONEMAS 
 
1. Fonética e Fonoloxía. 
2. O fonema. 
3. Os trazos distintivos. 
4. Vogais e consoantes. 
5. O sistema vocálico. 
6. O sistema consonántico. 
7. A sílaba. 
8. Os trazos suprasegmentais. 
 
SUBSTANTIVO E ADXECTIVO 
 
1. A flexión de xénero nas evolucións 
de -ANUM/-ANAM e -ONEM/-ONAM. 
2. A formación do plural nas palabras 
compostas e nos estranxeirismos. 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 03-X-16 ao 14-X-16 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

 non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 
 
9.Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2. 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión 
de textos de distintos ámbitos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
morfolóxicas e gramaticais e ben 
presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Realizar análises e comentarios de 
textos expositivos e argumentativos, 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
produción do texto, desde a escrita 
inicial á súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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cohesión. 
 

Bloque 3 
 
1. Verificación do coñecemento formal 
e a capacidade de reflexión sobre a 
lingua que posúe o alumnado. 
 
2. Observación, reflexión e explicación 
das distintas unidades e función 
sintácticas e aplicación os 
coñecementos sobre análise sintáctica 
na produción de textos. 
 
3. Definición e identificación dos 
fonemas da lingua galega e valoración 
da importancia das normas fonéticas 
como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 
 
4. Recoñecemento e identificación dos 
trazos característicos das categorías 
gramaticais de substantivo e adxectivo. 
 
5. Identificación e progresiva utilización 
dos coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

 1. Verificar o coñecemento formal e a 
capacidade de reflexión sobre a lingua 
que posúe o alumnado. 
 
2. Observar, reflexionar e explicar as 
distintas unidades e función sintácticas 
e aplicar os coñecementos sobre 
análise sintáctica na produción de 
textos. 
 
3. Definir e identificar os fonemas da 
lingua galega e recoñecer a 
importancia e o valor das normas 
fonéticas como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 
 
4. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos das categorías 
gramaticais substantivo e adxectivo, 
explicar os seus usos e valores nos 
textos. 
 
5. Identificar e utilizar progresivamente 
os coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

 

 

 
BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 

 
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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar  textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa dun  texto oral, a 
idea principal e as secundarias 
e é quen de recollelas en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos. 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 

 
Exercicio 6 da páxina 33. 
 
Exercicios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 
e 13 das páxinas 53-54. 

 
CCL 
CSC 
CAA 
AIP 
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intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 

aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume), da linguaxe corporal 

características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan 
habitualmente na publicidade 
para convencer as persoas 
destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
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recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
11. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correctas, 
valorar esta pronuncia e 
amosar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 
  

adecuada (mirada e posición 
do corpo) e do autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo)  e 
o autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 

16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e a linguaxe corporal 
adecuada: mirada e posición 
do corpo. 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
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19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 

elementos prosódicos 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
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rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética e entoación 

uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
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inadecuadas) e identifica 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea. 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
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48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
 
49. Asume a súa variedade 
dialectal como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 
 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Identifica e xerarquiza as 
ideas dos textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 

 
Exercicios 1 e 5 da páxina 33. 
 
Exercicio 1 da páxina 52. 

 
CCL 
CSC 
CAA 
CMCCT 
AIP 
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4. Facer análise e comentario de 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto, 
desde a escrita inicial á súa 
revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6.Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 

para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9. Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
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seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 

 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
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texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 

 
 
 
 
 
BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Verificar o coñecemento 
formal e a capacidade de 
reflexión sobre a lingua que 
posúe o alumnado. 
 
2. Observar, reflexionar e 

 
1. Recoñece as diferentes estruturas 
sintácticas, explica as relacións que 
se establecen e emprega a 
terminoloxía axeitada. 
 
2. Define e identifica os fonemas da 

 
1. Recoñece as diferentes 
estruturas sintácticas. 
 
2. Explica as relacións que 
se establecen entre elas. 
 

 
Exercicios 2, 3 e 4 da páxina 
33. 
 
Exercicios 1, 2, 3 e 4 das 
páxinas 41 e 42 
 

 
CCL 
CSC 
CAA 
CMCCT 
AIP 
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explicar as distintas unidades e 
función sintácticas e aplicar os 
coñecementos sobre análise 
sintáctica na produción de 
textos. 
 
3. Definir e identificar os 
fonemas da lingua galega e 
recoñecer a importancia e o 
valor das normas fonéticas 
como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 
 
4. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos das 
categorías gramaticais 
substantivo e adxectivo, 
explicar os seus usos e valores 
nos textos. 
 
5. Identificar e utilizar 
progresivamente os 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 
 
 

lingua galega e recoñecer a 
importancia e o valor das normas 
fonéticas como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 
 
3. Define e identifica os fonemas 
vocálicos e consonánticos da lingua 
galega. 
 
4. Identifica e explica os usos e 
valores do substantivo e do 
adxectivo nun texto. 
 
5. 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. 
 
 
 
 

3. Emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
4. Define e identifica os 
fonemas vocálicos da 
lingua galega. 
 
5. Define e identifica os 
fonemas consonánticos da 
lingua galega. 
 
6. Identifica os usos e 
valores do substantivo nos 
textos. 
 
7. Explica os usos e valores 
do substantivo nos textos. 
 
8. Identifica os usos e 
valores  do adxectivo nos 
textos. 
 
9. Explica os usos e valores 
do adxectivo nos textos 
 
10. É quen de utilizar 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. 

Exercicios do 1 ao 13 das 
páxinas 52, 53 e 54. 
 
Exercicios 1, 2 , 3, 4 e 5 das 
páxinas 57 e 58. 
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UNIDADE 3 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e da 
publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 

TIPOLOXÍA DAS CLÁUSULAS 

 
1. Segundo a natureza do predicado. 
2. Segundo a estrutura sintáctica. 
 
UNIDADE E DIVERSIDADE DAS 
LINGUAS 
 
1. As variedades lingüísticas. 
2. As variedades do galego: 
diacrónicas, diafásicas, diastráticas e 
diatópicas. 
 
PRONOME PERSOAL 
 
1. Valores das formas átonas do 
pronome. 
 

 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 17-X-16 ao 28-X-16 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do ámbito 
educativo e de divulgación científica e 
cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2. 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos que sexan 
adecuados, coherentes, ben 
cohesionados, axustados ás normas 
morfolóxicas e gramaticais e ben 
presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
escriprodución do texto á súa revisión e 
corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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cohesión. 

Bloque 3 
 
 1. Verificación do coñecemento formal 
e a capacidade de reflexión sobre a 
lingua que posúe o alumnado. 
 
2. Observación, reflexión e explicación 
das distintas unidades e función 
sintácticas e aplicación os 
coñecementos sobre análise sintáctica 
na produción de textos. 
 
3. Coñecemento e explicación das 
variedades dialectais de Galicia. 
 
4. Recoñecemento e identificación dos 
trazos característicos do pronome 
persoal. 
 
5. Identificación e progresiva utilización 
dos coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

  
 
1. Verificar o coñecemento formal e a 
capacidade de reflexión sobre a lingua 
que posúe o alumnado. 
 
2. Observar, reflexionar e explicar as 
distintas unidades e función sintácticas 
e aplicar os coñecementos sobre 
análise sintáctica na produción de 
textos. 
 
3. Coñecer as variedades dialectais, 
recoñecer e explicar os seus trazos 
característicos en manifestacións orais 
e escritas e valorar a diversidade 
lingüística como parte do patrimonio 
cultural. 
 
4. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos do pronome persoal. 
 
5. Identificar e utilizar progresivamente 
os coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 
 

 

 
 

BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 

1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as ideas secundarias de 
calquera texto oral, formal ou 
informal, producido na variante 
estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar  textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É quen de facer unha 
síntese do contido de textos 
orais de diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 

Exercicios 1 e 5 da páxina 59. 
 
Exercicio 1 da páxina 81 e 
exercicio 8 da páxina 83. 

CCL 
CSC 
CAA 
CD 
CEC 
AIP 
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desexada, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de 
elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar 
en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 

desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas de palabra e as 
opinións alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 

audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer as 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15. Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

48 

 

propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(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. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 

17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (a entoación, as 
pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e  a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
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19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. Participa con fluidez nas 
intervencións orais 
espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das 
sete vogais, do n velar e do 
fonema fricativo palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 

volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
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24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética e entoación 
inadecuada) e identifica 

34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
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interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea. 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
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49. Asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 

 
Exercicio 4 da páxina 59. 
 
Exercicio 7 da páxina 82. 

CCL 
CSC 
CAA 
CD 
CEC 
AIP 
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5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto, 
desde a escrita inicial á súa 
revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 

teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
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argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 

15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18.  Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
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utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 

BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Verificar o coñecemento 
formal e a capacidade de 
reflexión sobre a lingua que 
posúe o alumnado. 
 
2. Observar, reflexionar e 
explicar as distintas unidades e 
función sintácticas e aplicar os 
coñecementos sobre análise 
sintáctica na produción de 
textos. 
 
3. Coñecer as variedades 
dialectais, recoñecer e explicar 
os seus trazos característicos 
en manifestacións orais e 
escritas e valorar a diversidade 

 
1. Recoñece as diferentes 
estruturas sintácticas, explica 
as relacións que se establecen 
e emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
2. Explica as principais 
variedades dialectais e valora a 
diversidade lingüística como 
parte de noso patrimonio 
cultural. 
 
3. Recoñece e identifica os 
trazos característicos do 
pronome persoal. 
 
5. Utiliza os coñecementos 

 
1. Recoñece as diferentes 
estruturas sintácticas. 
 
2. Explica as relacións que se 
establecen entre elas. 
 
3. Emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
4. Identifica as principais 
variedades da lingua galega. 
 
5. Explica os trazos 
característicos das distintas 
variedades diatópicas tanto en 
textos orais coma escritos. 
 

 
Exercicios 2, 3 e 4 da páxina 
59. 
 
Exercicios do 1 ao 9 das 
páxinas 69 e 70. 
 
Exercicios do 1 ao 11 das 
páxinas 81 a 84. 
 
Exercicios 1, 2 e 3 da páxina 
86. 

 
CCL 
CSC 
CAA 
CD 
CEC 
AIP 
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lingüística como parte do 
patrimonio cultural. 
 
4. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos do 
pronome persoal. 
 
5. Identificar e utilizar 
progresivamente os 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 
 

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. 
 
 
 

6. Valora a diversidade 
lingüística como parte de noso 
patrimonio cultural.   
 
7. Valora a variante diatópica 
que lle é propia como parte do 
patrimonio cultural. 
 
8. Identifica os usos e valores  
do pronome persoal. 
 
9. Explica os usos e valores do 
pronome persoal nos textos. 
 
10. É quen de utilizar 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. 
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UNIDADE 4 
 
CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e da 
publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 

INTRODUCIÓN Á GRAMÁTICA DO 
TEXTO 

 
1. O texto. 
2. As propiedades do texto. 
 
A LINGUA COMÚN OU VARIEDADE 
ESTÁNDAR 
 
1. O proceso de estandarización do 
galego. 
 
2. As desviacións da norma culta: 
vulgarismos, arcaísmos e 
hiperenxebrismos. 
 
3. Préstamos e interferencias. 
 
PRONOME PERSOAL 
 
1. A reflexividade. 
 
2. A posición do pronome átono. 
 

 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 2-XI-16 ao 11-XI-16 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do ámbito 
educativo e de divulgación científica e 
cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2. 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes, ben cohesionados, 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
 
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6.Descrición das propiedades do texto e 
análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión. 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
produción do texto, desde a escrita 
inicial  á súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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Bloque 3 
 
1. Verificación do coñecemento formal e 
a capacidade de reflexión sobre a 
lingua que posúe o alumnado. 
 
2. Observación, reflexión e explicación 
das distintas unidades e función 
sintácticas e aplicación os 
coñecementos sobre análise sintáctica 
na produción de textos. 
 
3. Recoñecemento e identificación dos 
trazos característicos do pronome 
persoal. 
 
4. Identificación e progresiva utilización 
dos coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 
 

 
 

 
1. Verificar o coñecemento formal e a 
capacidade de reflexión sobre a lingua 
que posúe o alumnado. 
 
2. Observar, reflexionar e explicar as 
distintas unidades e función sintácticas 
e aplicar os coñecementos sobre 
análise sintáctica na produción de 
textos. 
 
3. Definir e identificar os fonemas da 
lingua galega e recoñecer a 
importancia e o valor das normas 
fonéticas como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 
 
4. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos das categorías 
gramaticais substantivo e adxectivo, 
explicar os seus usos e valores nos 
textos. 
 
5. Identificar e utilizar progresivamente 
os coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 
 

 

Bloque 4 
 
1. Construción da variante estándar da 
lingua galega. 
 
2. Interferencias lingüísticas: os 

 
1. Describir e interpretar o proceso de 
construción da variante estándar da 
lingua galega, recoñecer as 
interferencias lingüísticas no galego 
con especial atención aos 
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castelanismos. 
 

castelanismos e desenvolver un 
discurso propio libre destes elementos. 
  

 
 
 
BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 

 
1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as ideas secundarias de 
calquera texto oral, formal ou 
informal, producido na variante 
estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar o 
sentido global, a intención do 
discurso e a mensaxe en  
textos orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 

 
Exercicios 1, 2 e 3 das páxinas 
106 e 107. 

 
CCL 
CSC 
CAA 
CEC 
AIP 
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as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 

5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 

 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer as 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
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actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume), da linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo), así como do 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos e 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal 

13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
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(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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 

 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
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(pronuncia das sete vogais, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 

31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
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28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. 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. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 

argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
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como a variedade habitual do 
seu contexto. 

46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
 
49. Asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 
 

 
 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 

 
Exercicios 1 e 4 da páxina 87. 
 
Exercicios do 1 ao 9 das 
páxinas 94 á 98. 

 
CCL 
CAA 
AIP 
CSC 
CEC 
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adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto á 
súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 

textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
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discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-

11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
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resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de e páxina 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafe e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 

 
BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Verificar o coñecemento 
formal e a capacidade de 
reflexión sobre a lingua que 
posúe o alumnado. 
 
2. Observar, reflexionar e 
explicar as distintas unidades e 
función sintácticas e aplicar os 
coñecementos sobre análise 
sintáctica na produción de 
textos. 
 
3. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos do 
pronome persoal. 
 
4. Identificar e utilizar 
progresivamente os 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 
 

1. Recoñece as diferentes 
estruturas sintácticas, explica 
as relacións que se establecen 
e emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
2. Explica as principais 
variedades dialectais e valora a 
diversidade lingüística como 
parte de noso patrimonio 
cultural. 
 
3. Recoñece e identifica os 
trazos característicos do 
pronome persoal. 
 
5. 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. 
 

1. Recoñece as diferentes 
estruturas sintácticas. 
 
2. Explica as relacións que se 
establecen entre elas. 
 
3. Emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
4. Identifica os usos e valores  
do pronome persoal. 
 
5. Explica os usos e valores do 
pronome persoal nos textos. 
 
6. É quen de utilizar 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. 

Exercicios 2, 3 e 5 da páxina 
87. 
 
Exercicios do 1 ao 9 das 
páxinas 94 a 98. 
 
Exercicios do 1 ao 6 das 
páxinas 109 e 110. 
 

CCL 
CAA 
AIP 
CSC 
CEC 

 
BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Describir e interpretar o 
proceso de construción da 
variante estándar da lingua 

 
1. Describe e interpreta o 
proceso de construción da 
variante estándar da lingua 

 
1. Describe o proceso de 
construción da variante 
estándar da lingua galega. . 

 
Exercicios do 1 ao 9 das 
páxinas 94 a 98. 

 
CCL 
CAA 
AIP 
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galega, recoñecer as 
interferencias lingüísticas no 
galego con especial atención 
aos castelanismos e 
desenvolver un discurso propio 
libre destes elementos. 
 
 

galega. 
 
2. Recoñece as interferencias 
lingüísticas no galego, con 
especial atención aos 
castelanismos e desenvolve un 
discurso propio libre destes 
elementos. 
 

 
2. Interpreta o proceso de 
construción da variante 
estándar da lingua galega. 
 
3. Recoñece as interferencias 
lingüísticas no galego. 
 
2. Recoñece os castelanismos. 
 
3. Desenvolve un discurso 
propio libre de interferencias 
lingüísticas. 
 

CSC 
CEC 
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UNIDADE 5 
 
CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e 
da publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 
A SEMÁNTICA 
 
1. Introdución á semántica. 
2. Significado, denotación e 
connotación. 
3. O lexema. 
4. Campo lexical ou campo semántico. 
 
CONFLITO LINGÜÍSTICO E 
PREXUÍZOS 
 
1. Conflito lingüístico e diglosia. 
2. Os prexuízos lingüísticos. 
 
 
O VERBO 
 
1. Vogais semiabertas e vogais 
semifechadas nas formas verbais. 
2. Antepretérito de Indicativo e Pretérito 
de Subxuntivo. 
3. O Futuro de Subxuntivo. 
4. O Participio. 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 14-XI-16 ao 25-XI-16. 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos do ámbito 
educativo e de divulgación científica e 
cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións arredor dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados, 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión. 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
produción do texto, desde a escrita 
inicial á súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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Bloque 3 
 
1. Verificación do coñecemento formal 
e a capacidade de reflexión sobre a 
lingua que posúe o alumnado. 
 
2. Reflexión e explicación das relacións 
e unidades semánticas. 
 
3. Recoñecemento e identificación dos 
trazos característicos do pronome 
persoal. 
 
4. Identificación e progresiva utilización 
dos coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 
 

  
1. Verificar o coñecemento formal e a 
capacidade de reflexión sobre a lingua 
que posúe o alumnado. 
 
2. Reflexionar e explicar as relacións e 
unidades semánticas. 
 
3. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos do sistema verbal. 
 
4. Identificar e utilizar progresivamente 
os coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 
 

 

Bloque 4 
 
1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: 
a súa repercusión nos usos. 
 
2. Elaboración de traballos individuais 
e/ou en grupo nos que se describan e 
analicen cuestións sociolingüísticas. 

 
1. Recoñecer os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos, determinar a súa 
repercusión nos usos e elaborar 
traballos individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen cuestións 
sociolingüísticas. 
 
 

 
 

BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 

 
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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e é quen de 
recollelas en resumos, 
esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
4. É quen de facer unha 
síntese do contido de textos 
orais de diferentes tipos. 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 

 
Exercicios 2 e 3 das páxinas 
125 e 126. 

 
CCL 
CAA 
AIP 
CSC 
CEC 
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intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 

aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume), a linguaxe corporal 

características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión dos 
medios de comunicación 
social. 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer as 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15. Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
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recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

adecuada (mirada e posición 
do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 

opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos 
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19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. Participa con fluidez nas 
intervencións orais 
espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas da 
lingua, en especial a 
colocación do pronome átono, 
así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 

(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27. É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
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orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 

palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
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léxica, fonética e entoación 
inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É quen de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea. 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
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dialectal propia, no caso de 
tela e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 
 

 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos 
propios dos ámbitos educativo, 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 

 
Exercicios 1 e 2 da páxina 111 

 
CCL 
CAA 
AIP 
CSC 
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xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto, 
desde a escrita inicial á súa 
revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 

7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
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posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 

comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
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ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 

BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Verificar o coñecemento 
formal e a capacidade de 
reflexión sobre a lingua que 
posúe o alumnado. 
 
2. Reflexionar e explicar as 
relacións e unidades 
semánticas. 
 
3. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos do 
sistema verbal. 
 
4. Identificar e utilizar 
progresivamente os 

 
1. Recoñece as diferentes 
estruturas sintácticas, explica 
as relacións que se establecen 
e emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
2. Identifica e explica as 
relacións e unidades 
semánticas. 
 
3. Recoñece e identifica os 
trazos característicos do 
sistema verbal. 
 
5. Utiliza os coñecementos 

 
1. Recoñece as diferentes 
relacións semánticas. 
 
2. Identifica as unidades 
semánticas. 
 
3. Emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
4. Identifica os usos e valores  
do sistema verbal.. 
 
5. Explica os usos e valores do 
sistema verbal nos textos. 
 

 
Exercicios 3 e 4 da páxina 111. 
 
Exercicios 1 ao 10 das páxinas 
117 a 119. 
 
Exercicios 1 ao 8 das páxinas 
129 e 130. 

 
CCL 
CAA 
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coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 
 

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. 
 
 
 

6. É quen de utilizar 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. 

 

BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Recoñecer os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos, 
determinar a súa repercusión 
nos usos e elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen 
cuestións sociolingüísticas. 
 
 

 
1. Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos e 
determina a súa repercusión 
nos usos. 
 
2. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos 
que se describen e analizan 
cuestións sociolingüísticas. 
 
 

 
1. Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos. 
2. Determina a repercusión dos 
prexuízos lingüísticos nos 
usos. 
 
3. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos 
que se describen cuestións 
sociolingüísticas. 
 
4. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos 
que se analizan cuestións 
sociolingüísticas. 

 
Exercicios 1, 2 e 3 das páxinas 
125 e 126 

 
CCL 
CAA 
AIP 
CSC 
CEC 
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UNIDADE 6 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e 
da publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 

RELACIÓNS SEMÁNTICAS 

 
1. Relacións de significado. 
2. Relacións de significante. 
 
SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 
ACTUAL 
 
1. A situación sociolingüística de 
Galiza. 
2. Factores sociolingüísticos que 
configuran a situación actual. 
3. O galego: lingua minorizada, non 
minoritaria. 
4. O galego: lingua en proceso de 
normalización. 
 

O VERBO 
 
1. Infinitivo persoal ou conxugado. 
2. As perífrases verbais. 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 28-XI-16 ao 16-XII-16. 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións arredor dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión 
de textos de distintos ámbitos 
adecuados, coherentes, ben 
cohesionados, axustados ás normas 
morfolóxicas e gramaticais e ben 
presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
produción do texto, desde a escrita 
inicial á súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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cohesión. 

Bloque 3 
 
1. Verificación do coñecemento formal 
e a capacidade de reflexión sobre a 
lingua que posúe o alumnado. 
 
2. Reflexión e explicación das relacións 
e unidades semánticas. 
 
3. Recoñecemento e identificación dos 
trazos característicos do pronome 
persoal. 
 
4. Identificación e progresiva utilización 
dos coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 

 
1. Verificar o coñecemento formal e a 
capacidade de reflexión sobre a lingua 
que posúe o alumnado. 
 
2. Reflexionar e explicar as relacións e 
unidades semánticas. 
 
3. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos do sistema verbal. 
 
4. Identificar e utilizar progresivamente 
os coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 
 

 

Bloque 4 
 
1. Estereotipos e prexuízos 
lingüísticos: a súa repercusión nos 
usos. 
 
2. Elaboración de traballos individuais 
e/ou en grupo nos que se describan e 
analicen cuestións sociolingüísticas. 

 
1. Recoñecer os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos, determinar a súa 
repercusión nos usos e elaborar 
traballos individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen cuestións 
sociolingüísticas. 
 
 

 

 
 
BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 

 
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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 

 
Exercicios 3, 6 e 7 das páxinas 
147 e 149. 
 
 

 
CCL 
CAA 
AIP 
CSC 
CEC 
CD 
 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

93 

 

intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 

aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer os/as 
destinatarios/as. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume), a linguaxe corporal 

anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer ás 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
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recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

adecuada (mirada e posición 
do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo), 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 

 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (a entoación, as 
pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos 
(entoación e pronuncia 
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19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. Participa con fluidez nas 
intervencións orais 
espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das 
sete vogais, do n velar e do 
fonema fricativo palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 

axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
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rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética e entoación 

 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
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inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É quen de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea. 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
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tela, e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 

 

 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais e/ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 

 
Exercicio 1 da páxina 131. 
 
Exercicios 4 e 5 da páxina 148. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto á 
súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 

seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
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defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 

 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

101 

 

 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 

para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 

 
BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Verificar o coñecemento 
formal e a capacidade de 
reflexión sobre a lingua que 
posúe o alumnado. 
 
2. Reflexionar e explicar as 
relacións e unidades 
semánticas. 
 
3. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos do 
sistema verbal. 
 
4. Identificar e utilizar 
progresivamente os 

 
1. Identifica e explica as 
relacións e unidades 
semánticas. 
 
2. Recoñece e identifica os 
trazos característicos do 
sistema verbal. 
 
3. 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 

 
1. Recoñece as diferentes 
relacións semánticas. 
 
2. Identifica as unidades 
semánticas. 
 
3. Emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
4. Identifica os usos e valores  
do sistema verbal. 
 
5. Explica os usos e valores do 
sistema verbal nos textos. 
 

 
Exercicios 3 e 4 da páxina 131. 
 
Exercicios 1 ao 14 das páxinas 
138, 139 e 140. 
 
Exercicios 1, 2, 3 e 4 da páxina 
152. 

 
CCL 
CAA 
AIP 
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coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 
 

traballados en calquera das 
outras. 
 
 
 

6. É quen de utilizar 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. 
 

 
 

BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Recoñecer os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos, 
determinar a súa repercusión 
nos usos e elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen 
cuestións sociolingüísticas. 
 

 
1. Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos e 
determina a súa repercusión 
nos usos. 
 
2. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos 
que se describen e analizan 
cuestións sociolingüísticas. 
 
 

 
1. Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos. 
 
2. Determina a repercusión dos 
prexuízos lingüísticos nos 
usos. 
 
3. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos 
que se describen cuestións 
sociolingüísticas. 
 
4. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos 
que se analizan cuestións 
sociolingüísticas. 

 
Exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
das páxinas 147, 148 e 149. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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UNIDADE 7 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión, e 
da publicidade). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 

O CAMBIO SEMÁNTICO 

 
1. Causas do cambio semántico. 
2. Tipos de cambio semántico. 
 
FUNCIÓNS E ÁMBITOS DE USO DA 
LINGUA 
 
1. Competencias, lingua inicial e usos. 
2. As competencias lingüísticas e os 
ámbitos de uso. 
 
AS CONXUNCIÓNS 
 
1. As conxuncións comparativas. 
2. A palabra que. 
3. A palabra se. 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, 
a intención do discurso, a mensaxe e 
as súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e 
publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 

 
Do 09-I-17 ao 18-I-17. 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos do ámbito 
educativo e de divulgación científica e 
cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

axuda das TIC así como de elementos 
non verbais e con control das 
emocións ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións arredor dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal e/ou social 
ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes, ben cohesionados, 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais e/ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou 
cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
produción do texto, desde a escrita 
inicial á súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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cohesión. 
 

Bloque 3 
 
1. Verificación do coñecemento formal 
e a capacidade de reflexión sobre a 
lingua que posúe o alumnado. 
 
2. Reflexión e explicación das relacións 
e unidades semánticas. 
 
3. Recoñecemento e identificación dos 
trazos característicos das conxuncións 
comparativas e dos usos e valores de 
“se” e “que”. 
 
4. Identificación e progresiva utilización 
dos coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 
 

  
1. Verificar o coñecemento formal e a 
capacidade de reflexión sobre a lingua 
que posúe o alumnado. 
 
2. Reflexionar e explicar as relacións e 
unidades semánticas. 
 
3. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos e normas de uso das 
conxuncións comparativas e das 
palabras “que” e “se”. 
 
4. Identificar e utilizar progresivamente 
os coñecementos sobre as linguas 
para desenvolver unha competencia 
comunicativa integrada. 
 

 

Bloque 4 
 
1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: 
a súa repercusión nos usos. 
 
2. Elaboración de traballos individuais 
e/ou en grupo nos que se describan e 
analicen cuestións sociolingüísticas. 
 

1. Recoñecer os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos, determinar a 
súa repercusión nos usos e elaborar 
traballos individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen cuestións 
sociolingüísticas. 
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BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 

 
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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar  textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 

 
Exercicio 1 da páxina 153. 
 
Exercicio 1 da páxina 174. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 

 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer os/as 
destinatarios/as. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 

para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer ás 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
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10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

12. 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. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 

comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
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a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 

 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
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conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. Recoñece en exposicións 

especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
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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. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
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galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 
 

 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais e/ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 

 
Exercicio 2 da páxina 153. 
 
Exercicios 2 e 3 da páxina 174. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto, 
desde a escrita inicial á súa 
revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
9. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
10. Organiza os contidos 

para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
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dos seus traballos en 
función duns obxectivos 
fixados previamente, 
contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
11. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
12. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
13. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
14. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
15. Utiliza procesadores de 

 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18.  Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

116 

 

texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
16. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
17. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 
 

BLOQUE 3 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Verificar o coñecemento 
formal e a capacidade de 
reflexión sobre a lingua que 
posúe o alumnado. 
 
2. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos das 
conxuncións comparativas. 
 
3. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos e normas 

 
1. Recoñece as diferentes 
estruturas sintácticas, explica 
as relacións que se establecen 
e emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
2. Identifica e explica as 
relacións e unidades 
semánticas. 
 
3. Recoñece e identifica os 

 
1. Recoñece as diferentes 
relacións semánticas. 
 
2. Identifica as unidades 
semánticas. 
 
3. Emprega a terminoloxía 
axeitada. 
 
4. Identifica as conxuncións 
comparativas e os diversos 

 
Exercicios 1 e 2 da páxina 153. 
 
Exercicios 1 ao 8 das páxinas 
158, 159 e 160. 
 
Exercicios 1, 2, 3, 4 e 5 das 
páxinas 177 e 178. 

 
CCL 
CAA 
AIP 
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de uso das conxuncións e 
pronomes que e se. 
 
4. Identificar e utilizar 
progresivamente os 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 
integrada. 
 

trazos característicos e normas 
de uso das conxuncións 
comparativas. 
 
4. Recoñece e identifica os 
trazos característicos e normas 
de uso das conxuncións e 
pronomes que e se. 
 
5. 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. 
 

usos e valores de “que” e “se”. 
 
5. Explica e emprega con 
corrección as conxuncións 
comparativas e os diversos 
usos e valores de “que” e “se”. 
 
6. É quen de utilizar 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. 

     

 

BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Recoñecer os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos, 
determinar a súa repercusión 
nos usos e elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen 
cuestións sociolingüísticas. 
 
 

 
1. Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos e 
determina a súa repercusión 
nos usos. 
 
2. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos 
que se describen e analizan 
cuestións sociolingüísticas. 

 
1. Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos. 
 
2. Determina a repercusión dos 
prexuízos lingüísticos nos 
usos. 
 
3. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos 

 
Exercicio 1 da páxina 153. 
 
Exercicios 1, 2 e 3 da páxina 
174. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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que se describen cuestións 
sociolingüísticas. 
 
4. Elabora traballos de xeito 
individual e/ou en grupo nos 
que se analizan cuestións 
sociolingüísticas. 
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UNIDADE 8 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e 
da publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 
A LINGUA GALEGA ENTRE 1990 E 
1936 
 
1. Contexto demográfico e económico. 
2. Contexto político. 
3. Situación da lingua. 
4. Iniciativas normalizadoras. 
 
AS IRMANDADES DA FALA 
 
1. A poesía no tempo das Irmandades 
da Fala. 
2. As Irmandades e a consolidación da 
narrativa galega. 
3. O teatro no tempo das Irmandades 
da Fala. 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 19-I-17 ao 27-I-17. 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións arredor dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal e/ou social 
ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
  



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

121 

 

Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión. 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais e/ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
produción do texto, desde a escrita 
inicial á súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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Bloque 4 
 
1. Descrición da historia do idioma 
galego desde 1916 ata 1978: contexto 
histórico e cultural; situación 
sociolingüística e características 
lingüísticas. 
 
2. Elaboración dunha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais 
características. 
 
3. Comprensión da evolución da 
conciencia lingüística na sociedade 
galega. 
 

1. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1916 ata 1978, 
describir o seu contexto e identificalo 
en textos. 
 
2. Elaborar unha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais 
características. 
 
3. Analizar e interpretar a evolución da 
conciencia lingüística na historia da 
lingua galega. 
 

 

Bloque 5 
 
1. Descrición das principais dinámicas 
e tendencias, obras principais, 
autores/as salientables e xéneros 
cultivados da literatura galega no 
período 1916-1936, con especial 
referencia ao papel das Irmandades da 
Fala. 
 
2. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 
1916 a 1936, identificación das súas 
características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que 

 
1. Identificar, analizar e describir as 
principais dinámicas, tendencias, 
obras, autores/as e xéneros da 
literatura galega de 1916 a 1936, con 
especial referencia ao papel das 
Irmandades da Fala. 
 
2. Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1916 a 1936, 
identificar as súas características 
temáticas e formais e relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen. 
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pertencen. 
 
3. Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa deste 
período literario. 
 

 
3. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa deste 
período literario. 
 

 

 
BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 

 
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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É quen de facer unha 
síntese do contido de textos 
orais de diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 

 
Exercicios 3, 4, 5, 6 e 7 da 
páxina 184. 
 
Exercicios 1 e 3 da páxina 200. 
 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 

especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 

de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer ás 
persoas destinatarias. 
 
11. É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
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argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume) e da linguaxe 
corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  

 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

126 

 

(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. Participa con fluidez nas 
intervencións orais 
espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas, en 

esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos e 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
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especial a colocación do 
pronome átono, así como a 
fonética galega (pronuncia das 
sete vogais, do n velar e do 
fonema fricativo palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 

 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
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discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. 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. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 

38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
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33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
 
49. Asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 
 
 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 

 
Exercicios 1 e 2 da páxina 179. 
 
Exercicios 1 e 2 da páxina 184 
e 1, 2, 3 e 4 da páxina 185. 
 
Exercicios 2 e 4 da páxina 200. 
 
Exercicios que acompañan os 
textos literarios das páxinas 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de 
textos expositivos e 
argumentativo propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto á 
súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 

comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 

201 a 208. 
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destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 

 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
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máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 
 

BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno desde 1916 
ata 1978, describir o seu 
contexto e identificalo en 
textos. 
 
2. Elaborar unha descrición 
esquemática na que se 
detallen as diferentes etapas 
da historia da lingua galega e 
as súas principais 
características. 
 
3. Analizar e interpretar a 
evolución da conciencia 
lingüística na sociedade galega 
ao longo da historia. 

 
1.  Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde 1916 
ata 1978). 
 
2. Describe o contexto histórico 
e cultural do galego moderno 
(desde 1916 ata 1978), así 
como a súa situación 
sociolingüística. 
 
3. Diferencia e describe as 
etapas que se poden 
establecer entre 1916 e 1978 
desde o punto de vista 
sociolingüístico. 
 
3. Analiza a importancia da 
etapa 1916-1978 no 
desenvolvemento posterior da 
lingua. 
 
4. Identifica o galego moderno 
(desde 1916 ata 1978) en 
documentos non literarios e 
literarios. 
 
5. Elabora unha descrición 
esquemática na que se 
detallan as diferentes etapas 
da historia da lingua galega 
(desde 1916 ata 1978) e as 
súas principais características. 
 
6. Analiza e interpreta a 

 
1.  É quen de sinalar as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno (desde 1916 ata 
1978). 
 
2. Realiza unha descrición do 
contexto histórico e cultural do 
galego moderno (desde 1916 
ata 1978). 
 
3. Describe a situación 
sociolingüística deste período. 
 
4. É quen de diferenciar as 
etapas que se poden 
establecer entre 1916 e 1978 
desde o punto de vista 
sociolingüístico. 
 
5. Describe as etapas que se 
poden establecer entre 1916 e 
1978 desde o punto de vista 
sociolingüístico. 
 
6. Analiza a importancia deste 
período no desenvolvemento 
posterior da lingua. 
 
7. Identifica o galego moderno 
(desde 1916 ata 1978) en 
documentos non literarios. 
 
8. Identifica o galego moderno 
(desde 1916 ata 1978) en 

 
Exercicios 1 e 2 da páxina 179. 
 
Exercicios 1 ao 7 das páxinas 
184 e 185. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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evolución da conciencia 
lingüística na sociedade galega 
desde 1916 ata 1978. 
 
 

documentos literarios. 
 
9. Fai unha descrición 
esquemática na que se 
detallan as diferentes etapas 
da historia da lingua galega e 
as súas principais 
características (desde 1916 ata 
1978). 
 
10. É quen de analizar e 
interpretar a evolución da 
conciencia lingüística na 
sociedade galega desde 1916 
ata 1978. 
 

 

 
BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Descrición das principais 
dinámicas e tendencias, obras 
principais, autores/as 
salientables e xéneros 
cultivados da literatura galega 
no período 1916-1936, con 
especial referencia ao papel 
das Irmandades da Fala. 
 
2. Ler e comentar textos 
significativos da literatura 
galega de 1916 a 1936, 

 
1. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega de 1916 a 1936, con 
especial referencia aos poetas das 
Irmandades da Fala. 
 
2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega de 1916 a 1936: 
autores/as das Irmandades, o Grupo 
Nós (narrativa e ensaio) e outros/as 
autores/as. 
 
3. Identifica, analiza e describe o 

 
1. Identifica textos 
significativos da literatura 
galega de 1916 a 1936, 
con especial referencia ás 
Irmandades da Fala. 
 
2. Pon en relación a 
poesía dos autores/as 
das Irmandades da Fala 
co seu contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 
Exercicios que acompañan os 
textos literarios das páxinas 
200 a 208. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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identificar as súas 
características temáticas e 
formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico 
e mais o xénero ao que 
pertencen. 

teatro galego de 1916 a 1936: 
autores/as das Irmandades, 
Vangardas e Grupo Nós. 
 
 
 

 

 
3. Pon en relación a 
prosa dos autores/as das 
Irmandades co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
3.  Pon en relación o 
teatro dos autores/as das 
Irmandades da Fala co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
4. É quen de identificar, 
analizar e describir a 
poesía galega de 1916 a 
1936, cos seus principais 
autores/as. 
 
5. É capaz de identificar, 
analizar e describir a 
prosa galega de 1916 a 
1936, cos seus principais 
autores/as, tanto  en 
narrativa como en ensaio. 
 
6. É quen de identificar, 
analizar e describir o 
teatro galego de 1916 a 
1936 cos seus principais 
autores/as. 
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UNIDADE 9 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e 
da publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 
A XERACIÓN NÓS 
 
1. Caracterización do grupo. 
2. Vicente Risco. 
3. Ramón Otero Pedrayo. 
4. Castelao. 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 30-I-17 ao 7-II-17. 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións arredor dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e/ou en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión. 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
escriprodución do texto á súa revisión e 
corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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Bloque 5 
 
1. Descrición das principais dinámicas 
e tendencias, obras principais, 
autores/as salientables e xéneros 
cultivados polo Grupo Nós. 
 
2. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega do 
Grupo Nós e identificación das súas 
características temáticas e formais en 
relación co seu contexto sociohistórico 
e sociolingüístico e mais do xénero ao 
que pertencen. 
 
3. Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa do  Grupo 
Nós. 

 
1. Identificar, analizar e describir as 
obras máis salientables dos autores  do 
Grupo Nós nos distintos xéneros que 
cultivaron. 
 
2. Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega producida polos 
membros do Grupo Nós, identificando 
as súas características temáticas e 
formais en relación co seu contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais 
o xénero ao que pertencen. 
 
3. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa deste 
grupo literario. 

 

 

 
 
BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 

 
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 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar en  
textos orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 

 
Exercicios 1 e 10 da páxina 
227. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención 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. 

dialectais. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 

comunicación de masas etc.). 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
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6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
11. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, 
valorar esta pronuncia e 

sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer os/as 
destinatarios/as. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume) e da linguaxe 
corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 

procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer ás 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15. Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e a linguaxe corporal 
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amosar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 
  

adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 

adecuada (mirada e posición 
do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
26.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
27. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
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intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 

28. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
29. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
30. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
31. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
32. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
33. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
34. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
35. Emprega a fonética galega. 
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25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. 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. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 

 
36. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
37. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
38. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
39. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
41. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
42. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
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autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

 
43. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
44. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
45. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
46. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela, e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 

 

 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 

 
Exercicios 1 e 2 da páxina 209. 
 
Exercicios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

 
CCL 
CAA 
CSC 
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para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto á 
súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 

esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 

da páxina 227. 
 
Exercicios que acompañan os 
textos literarios das páxinas 
228 a 236. 
 

AIP 
CEC 
CD 
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currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 

os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
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indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e  
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 
18. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
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BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Identificar, analizar e 
describir as obras máis 
salientables dos autores  do 
Grupo Nós nos distintos 
xéneros que cultivaron. 
 
2. Ler e comentar textos 
significativos da literatura 
galega producida polos 
membros do Grupo Nós, 
identificando as súas 
características temáticas e 
formais en relación co seu 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 
 
3. Analizar e comentar, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa deste grupo literario. 

 
1. Identifica, analiza e describe as 
obras literarias máis salientables dos 
autores do Grupo Nós no xénero 
narrativo. 
 
2. Identifica, analiza e describe as 
obras literarias máis salientables dos 
autores do Grupo Nós no xénero 
teatral. 
 

1. Identifica, analiza e describe as 
obras literarias máis salientables dos 
autores do Grupo Nós no xénero 
ensaístico. 
 

 
1. Le, identifica e comprende 
textos significativos dos 
autores do Grupo Nós. 
 
2. Recoñece e pon en 
relación a  narrativa do Grupo 
Nós co seu contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
3.  Recoñece e pon en 
relación o teatro do Grupo 
Nós co seu contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
3.  Recoñece e pon en 
relación o ensaio do Grupo 
Nós co seu contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
4. É quen de identificar, 
analizar e describir a 
relevancia do Grupo Nós no 
contexto literario e cultura do 
seu tempo. 
 

 
Exercicios 1 e 2 da páxina 209. 
 
Exercicios que acompañan os 
textos literarios das páxinas 227 
a 236. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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5. É quen de ler, analizar e 
comentar cando menos unha 
obra completa deste grupo 
literario. 
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UNIDADE 10 
 
CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e audiovisuais 
de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e da 
publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 
AS VANGARDAS NA LITERATURA 
GALEGA 
 
1. As vangardas artístico-literarias do 
primeiro terzo do século XX. 
2. As vangardas en Galiza. 
3. A xeración dos novecentistas. 
 
PANORAMA DA RENOVACIÓN 
LITERARIA 

 
1. Poesía. 
2. Prosa. 
3. Teatro. 
4. Ensaio. 
5. Xornalismo. 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 08-II-17 ao 17-II-17. 
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intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos expositivos 
e argumentativos, do ámbito educativo e 
de divulgación científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada en 
debates nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e/ou en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da actualidade 
social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos que 
ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto e 
análise, nas producións propias e alleas, 
dos procedementos lingüísticos básicos 
de adecuación, coherencia e cohesión. 
 

  
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos  propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
escriprodución do texto á súa revisión e 
corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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Bloque 5 
 
1. Descrición das principais dinámicas e 
tendencias, obras principais, autores/as 
salientables e xéneros cultivados pola 
Vangarda na literatura galega. 
 
2. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 
Vangarda, identificación das súas 
características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais co xénero ao que 
pertencen. 
 
3. Lectura e comentario de textos 
xornalísticos significativos do período 
das Vangardas na literatura  galega, 
identificación das súas características 
temáticas e formais e relación co seu 
contexto sociohistórico e sociolingüístico. 
 
4. Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa da 
Vangarda literaria galega. 
 

 
1. Identificar, analizar e describir a 
poesía galega de Vangarda, coas súas 
diversas tendencias e cos seus 
autores/as máis destacados/as. 
 
2. Identificar, analizar e describir a 
prosa galega de Vangarda, coas súas 
diversas tendencias e cos seus 
autores/as máis destacados/as. 
 
3. Identificar, analizar e describir o 
teatro galego de Vangarda, coas súas 
diversas tendencias e cos seus 
autores/as máis destacados/as. 
 
4. Identificar, analizar e describir o 
teatro galego de Vangarda, coas súas 
diversas tendencias e cos seus 
autores/as máis destacados/as. 
 
5. Identificar, analizar e describir o 
ensaísmo galego da época das 
Vangardas, coas súas diversas 
tendencias e cos seus autores/as máis 
destacados/as. 
 
6. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa desta 
corrente literaria. 
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BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 

 
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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar  textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 

 
Exercicios 1, 2 e 3 da páxina 
251. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CMCCT 
CD 
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planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 

 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer os/as 
destinatarios/as. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 

para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer as 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
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10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume) e da linguaxe 
corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 

comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
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a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 

 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
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conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. Recoñece en exposicións 

especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
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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. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
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galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
 
49. Asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 

BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 

 
Exercicios 1, 2 e 3 da páxina 
237. 
 
Exercicios que acompañan os 
textos literarios das páxinas 
252 a 260. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CMCCT 
CD 
CD 
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4. Facer análise e comentario de 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto á 
súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6.Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 

para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
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seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 

 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes, procedementos de 
cita, notas a pé de páxina, 
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texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 

BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Identificar, analizar e 
describir a poesía galega de 
Vangarda, coas súas diversas 
tendencias e cos seus 
autores/as máis 
destacados/as. 
 
2. Identificar, analizar e 
describir a prosa galega de 
Vangarda, coas súas diversas 
tendencias e cos seus 
autores/as máis 

 
1. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega de Vangarda, coas 
súas diversas tendencias e os seus 
autores/as máis destacados/as. 
 
2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega de Vangarda, coas 
súas diversas tendencias e cos seus 
autores/as máis destacados/as. 
 
3. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego de Vangarda, coas 

 
1. Le textos significativos da 
literatura de Vangarda. 
 
2.  Pon en relación a poesía 
dos autores/as de Vangarda  
co seu contexto sociohistórico 
e sociolingüístico. 
 
3. Pon en relación a prosa 
dos autores de Vangarda co 
seu contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 
Exercicios 1, 2 e 3 da páxina 
237. 
 
Exercicios 1, 2 e 3 da páxina 
251. 
 
Exercicios que acompañan os 
textos literarios das páxinas 252 
a 260. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CMCCT 
CD 
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destacados/as. 
 
3. Identificar, analizar e 
describir o teatro galego de 
Vangarda, coas súas diversas 
tendencias e cos seus 
autores/as máis 
destacados/as. 
 
4. Identificar, analizar e 
describir o teatro galego de 
Vangarda, coas súas diversas 
tendencias e cos seus 
autores/as máis 
destacados/as. 
 
5. Identificar, analizar e 
describir o ensaísmo galego da 
época das Vangardas, coas 
súas diversas tendencias e cos 
seus autores/as máis 
destacados/as. 
 
6. Analizar e comentar, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa desta corrente 
literaria. 

súas diversas tendencias e cos seus 
autores/as máis destacados/as. 
 
4. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego de Vangarda, coas 
súas diversas tendencias e cos seus 
autores/as máis destacados/as. 
 
5. Identifica, analiza e describe o 
ensaísmo galego da época das 
Vangardas, coas súas diversas 
tendencias e cos seus autores/as 
máis destacados/as. 
 
6. Analiza e comenta, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa desta 
corrente literaria. 
 
 
 

 

 
4.  Pon en relación o teatro 
dos autores de Vangarda co 
seu contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
5. Pon en relación o ensaio 
dos autores de Vangarda co 
seu contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
6. Pon en relación o 
xornalismo galego dos 
tempos da Vangarda co seu 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
7. É quen de identificar, 
analizar e describir a poesía 
galega de Vangarda , coas 
súas tendencias e autores/as 
principais. 
 
5. É capaz de identificar, 
analizar e describir a prosa 
galega de Vangarda, tanto 
narrativa como ensaística e 
xornalística, coas súas 
tendencias e autores/as. 
 
6. É quen de identificar, 
analizar e describir o teatro 
galego de Vangarda, coas 
súas tendencias e autores/as 
máis relevantes. 
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UNIDADE 11 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e 
da publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 
A LINGUA GALEGA DURANTE O 
FRANQUISMO (1936-1975) 
 
1. Contexto histórico, social e cultural: 
a guerra civil e as súas consecuencias; 
a ditadura franquista. 
2. A resistencia lingüística e cultural. 
 
A LITERATURA GALEGA NA 
DIÁSPORA 
 
1. O labor cultural do exilio galego. 
2. A poesía na diáspora. 
3. O teatro na diáspora. 
4. A narrativa e o ensaio na diáspora. 
 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 20-II-17 ao 03-III-17. 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións arredor dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal e/ou social 
ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 

Bloque 2   
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1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión. 
 

1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
escriprodución do texto á súa revisión e 
corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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Bloque 4 
 
1. Situación da lingua galega baixo o 
franquismo (1936-1975): contexto 
histórico e cultural; situación 
sociolingüística e características 
lingüísticas. 
 
2. Elaboración dunha descrición 
esquemática das principais 
características desta etapa da historia 
da lingua galega, en contraste coas 
demais. 
 
3. A evolución da conciencia lingüística 
na sociedade galega durante o 
franquismo. 

1. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1936 e 1978 e 
identificalo en textos. 
 
2. Elaborar unha descrición 
esquemática na que se detallen as 
principais características e 
consecuencias do franquismo para a 
imaxe e o uso social da lingua galega 
 
3. Analizar e interpretar a evolución da 
conciencia lingüística na sociedade 
galega durante este período da 
Historia. 

 

Bloque 5 
 
1. Identificación das principais 
tendencias, obras, autores/as e 
xéneros cultivados na Literatura galega 
durante a Guerra Civil e no exilio. 
 
2. Lectura e comentario de textos de 
diversos xéneros significativos da 
literatura galega da Guerra Civil e o 
exilio, identificación das súas 
características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
3. Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa do 
período histórico referido. 

 
1. Identificar, analizar e describir as 
principais  tendencias, obras, 
autores/as e xéneros da literatura 
galega durante a Guerra Civil e no 
exilio. 
 
2. Ler, analizar e comentar textos 
poéticos producidos durante a Guerra 
Civil e no exilio, identificando as súas 
características temáticas e formais e a 
súa relación co seu contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais 
co xénero ao que pertencen. 
 
3. Ler, analizar e comentar textos en 
prosa, narrativos e ensaísticos, 
producidos durante a Guerra Civil e no 
exilio, identificando as súas 
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características temáticas e formais e a 
súa relación co seu contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais 
co xénero ao que pertencen. 
 
4. Ler, analizar e comentar textos 
teatrais producidos durante a Guerra 
Civil e no exilio, identificando as súas 
características temáticas e formais e a 
súa relación co seu contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais 
co xénero ao que pertencen. 
 
3. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa do períodos 
literario referido. 

 

BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 

 
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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar  textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 

 
Exercicios 2, 3, 4 e 6 da páxina 
279. 
 
Exercicios 1 e 2 da páxina 267 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 

 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 

mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
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cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 

publicidade para convencer  as 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso (os aspectos 
prosódicos como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume, así como a linguaxe 
corporal adecuada: mirada e 
posición do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

174 

 

 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 

19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
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adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 

 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
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forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. 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. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. Recoñece a emisión dunha 
pronuncia galega correcta, 
identifica os erros na produción 
oral allea e produce discursos 

36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
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orais que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
 
49. Asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 
 
 

BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais e/ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto á 
súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 

1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 

1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 

Exercicios 1, 2 e 3 da páxina 
261. 
 
Exercicio 3 da páxina 267. 
 
Exercicios 2 e 7 da páxina 279. 
 
Exercicios que acompañan os 
textos literarios das páxinas 
280 a 286. 
 

CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 

 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
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función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e  
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18.  Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
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manifestacións lingüísticas. 
 

 
BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Identificar, analizar e 
describir as principais  
tendencias, obras, autores/as e 
xéneros da literatura galega 
durante a Guerra Civil e no 
exilio. 
 
2. Ler, analizar e comentar 
textos poéticos producidos 
durante a Guerra Civil e no 
exilio, identificando as súas 
características temáticas e 
formais e a súa relación co seu 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais co 
xénero ao que pertencen. 
 
3. Ler, analizar e comentar 
textos en prosa, narrativos e 
ensaísticos, producidos 
durante a Guerra Civil e no 
exilio, identificando as súas 
características temáticas e 
formais e a súa relación co seu 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais co 
xénero ao que pertencen. 

  
 1. Identifica, analiza e describe 
as principais  tendencias, 
obras, autores/as e xéneros da 
literatura galega durante a 
Guerra Civil e no exilio. 
 
2. Le, analiza e comenta textos 
poéticos producidos durante a 
Guerra Civil e no exilio, 
identificando as súas 
características temáticas e 
formais e a súa relación co seu 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais co 
xénero ao que pertencen. 
 
3. Le, analiza e comenta textos 
en prosa, narrativos e 
ensaísticos, producidos 
durante a Guerra Civil e no 
exilio, identificando as súas 
características temáticas e 
formais e a súa relación co seu 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais co 
xénero ao que pertencen. 
 

 
1. Describe as principais 
actuacións socioculturais, 
sociolingüísticas e literarias do 
exilio galego entre 1936 e 
1975. 
 
2. Identifica, analiza e describe 
a poesía galega dos autores/as 
do exilio. 
 
3. Identifica, analiza e describe 
a prosa galega dos autores do 
exilio, tanto narrativa como 
ensaística. 
 
4. Identifica, analiza e describe 
o teatro galego do exilio. 
 
5. Le e comenta textos 
representativos da poesía 
galega dos autores do exilio, 
caracterízaos formal, estrutural 
e tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico 
 
6. Le e comenta textos 

 
Exercicios das páxinas 279 a 286. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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4. Ler, analizar e comentar 
textos teatrais producidos 
durante a Guerra Civil e no 
exilio, identificando as súas 
características temáticas e 
formais e a súa relación co seu 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais co 
xénero ao que pertencen. 
 
3. Analizar e comentar, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa do período literario 
referido. 

4. Le, analiza e comenta textos 
teatrais producidos durante a 
Guerra Civil e no exilio, 
identificando as súas 
características temáticas e 
formais e a súa relación co seu 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais co 
xénero ao que pertencen. 
 
3. Analiza e comenta, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa do período literario 
referido. 

representativos da prosa 
galega, tanto narrativa como 
ensaística, dos autores do 
exilio, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
7. Le e comenta textos 
representativos do teatro 
galego dos autores do exilio, 
caracterízaos formal, estrutural 
e tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 
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UNIDADE 12 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e 
da publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
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. 
 

 
A LITERATURA GALEGA DE 
POSGUERRA: A POESÍA 
 
1. Contexto. Do silencio á lenta 
recuperación. 
2. Principais tendencias da poesía 
galega de posguerra. 
3. Poetas da Xeración do 25 que 
publican na posguerra. 
4. Poetas da Xeración do 36. 
5. Celso Emilio Ferreiro. 

6. Os epígonos da Xeración do 36: a 
Promoción de Enlace. 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 06-III-17 ao 15-III-17. 
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6. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións arredor dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión. 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
escriprodución do texto á súa revisión e 
corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
 
 

 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

186 

 

 

Bloque 5 
 
1. A poesía galega entre 1936 e 1975. 
A Xeración de 1936 e a Promoción de 
Enlace. 
 
2. Lectura e comentario de textos 
significativos da poesía galega de 
posguerra, identificación das súas 
características xenéricas, temáticas e 
formais e da súa relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
3. Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa da poesía 
deste período. 
 

 
1. Identificar, analizar e describir a  
poesía galega entre 1936 e 1975, 
singularizando as características e 
achegas de dúas promocións dentro 
dela: A Xeración de 1936 e a 
Promoción de Enlace. 
 
2. Ler e comentar  textos significativos 
da poesía galega de posguerra, 
identificar as súas características 
xenéricas, temáticas e formais e a súa 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
3. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa da poesía 
deste período. 
 

 

 

 
 
BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 

 
1. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou informal, 
producido na variante estándar 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 

 
Exercicios 8 e 9 da páxina 301. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
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global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de 
elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar 

ou en calquera das variedades 
dialectais. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 

académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6.Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 

CD 
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en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
11. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, 

e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume) e  da linguaxe 
corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 

informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer ás 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso (os aspectos 
prosódicos como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
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valorar esta pronuncia e 
amosar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 
  

orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 

volume, así como a linguaxe 
corporal adecuada: mirada e 
posición do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos e 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
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adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 

falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

191 

 

 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. 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. 
 
30. Deseña estratexias para 

 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
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mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
 
49. Asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 
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BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto á 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 

 
Exercicios 1 e 2 da páxina 287. 
 
Exercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 
10 da páxina 301. 
 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-

produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
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textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  

enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18.  Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
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16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 

BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Identificar, analizar e 
describir a  poesía galega entre 
1936 e 1975, singularizando as 
características e achegas de 
dúas promocións dentro dela: A 
Xeración de 1936 e a 
Promoción de Enlace. 
 
2. Ler e comentar  textos 
significativos da poesía galega 
de posguerra, identificar as 
súas características xenéricas, 
temáticas e formais e a súa 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
3. Analizar e comentar, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa da poesía galega 
deste período. 

 
1. Identifica, analiza e describe 
as principais correntes, obras e 
autores/as da poesía galega de 
posguerra e é quen de 
integralos na promoción 
xeracional correspondente: a 
Xeración de 1936 e a 
Promoción de Enlace. 
 
2. Le e comenta textos 
representativos da poesía 
galega de posguerra, 
caracterízaos formal, estrutural 
e tematicamente e ponos en 
relación co contexto socio-
histórico e sociolingüístico. 
 
3. Analiza e comenta, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa da poesía galega 
deste período. 

 
1. Describe as principais 
actuacións socioculturais e 
literarias da resistencia interior 
entre 1936 e 1960. 
 
2. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega producida polos 
autores da Xeración do 25 que 
publican na posguerra 
(nomeadamente Ricardo 
Carballo Calero, María Mariño 
Carou, Aquilino Iglesia Alvariño 
ou Luís Pimentel). 
 
3. Le e comenta textos 
representativos da poesía galega 
producida polos autores da 
xeración do 25 que publican na 
posguerra (nomeadamente 
Ricardo Carballo Calero, María 
Mariño Carou, Aquilino Iglesia 
Alvariño ou Luís Pimentel), 

 
Exercicios 1 ao 10 da páxina 301. 
 
Exercicios que acompañan os 
textos literarios das páxinas 301 a 
310 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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 caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en 
relación co contexto socio-
histórico e sociolingüístico. 
 
4. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega producida polos 
autores e autoras da Xeración de 
1936 (nomeadamente Xosé 
María Álvarez Blázquez, Xosé 
María Díaz Castro, Celso Emilio 
Ferreiro ou Pura Vázquez). 
 
5. Le e comenta textos 
representativos da poesía galega 
producida polos autores e 
autoras da Xeración de 1936 
(nomeadamente Xosé María 
Álvarez Blázquez, Xosé María 
Díaz Castro, Celso Emilio 
Ferreiro ou Pura Vázquez). 
 
6. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega entre 1936 e 1975 
producida polos autores e 
autoras da Promoción de Enlace 
(nomeadamente Luz Pozo Garza 
ou Antón Tovar Bobillo). 
 
7. Le e comenta textos 
representativos da poesía galega 
producida polos autores e 
autoras da Promoción de Enlace 
(nomeadamente Luz Pozo Garza 
ou Antón Tovar Bobillo). 
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8. Analiza e comenta, a través de 
probas escritas ou traballos, 
cando menos dunha obra 
completa de cada un dos 
períodos literarios referidos. 
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UNIDADE 13 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e 
da publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 
A LITERATURA GALEGA DE 
POSGUERRA: NARRATIVA, ENSAIO 
E TEATRO. 
 
1. A narrativa de posguerra. 
2. O ensaio de posguerra. 
3. O teatro de posguerra. 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 16-III-17 ao 24-III-17. 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal e/ou social 
ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión 
de textos de distintos ámbitos 
adecuados, coherentes, ben 
cohesionados, axustados ás normas 
morfolóxicas e gramaticais e ben 
presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais e/ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
escriprodución do texto á súa revisión e 
corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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cohesión. 
 

 

Bloque 5 
 
1. A Literatura galega entre 1936 e 1975. Os 
renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo Blanco 
Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. 
 
2. A Literatura galega entre 1936 e 1975. O teatro de 
posguerra. 
 
32. A Literatura galega entre 1936 e 1975. O ensaio 
de posguerra. 
 
2. Lectura e comentario de textos significativos da 
literatura galega de 1936 a 1975, identificación das 
súas características xenéricas, temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 
 
3. Análise e comentario, a través de probas escritas 
ou traballos, cando menos dunha obra completa 
deste período. 
 

 1. Identificar, analizar e describir as principais 
correntes, características, obras e autores/as  da 
prosa galega de posguerra, con especial referencia a 
Ánxel Fole, Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro 
e Xosé Neira Vilas. 
 
2. Identificar, analizar e describir as principais 
correntes, características, obras e autores/as  do 
teatro galego de posguerra. 
 
 
3.Identificar, analizar e describir as principais 
correntes, características, obras e autores/as  do 
ensaio galego de posguerra. 
 
4. Ler e comentar textos significativos da literatura 
galega de posguerra dos xéneros narrativo, teatral e 
ensaístico, identificando as súas características 
temáticas e formais e a súa relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
5. Analizar e comentar, a través de probas escritas 
ou traballos, cando menos unha obra completa deste 
período. 
 

 
 

BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 

 
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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar  textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 

 
Exercicios 1 e 2 da páxina 327. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 

aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume) e a linguaxe corporal 

anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer ás 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
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recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

adecuada (mirada e posición 
do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 

 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso (os aspectos 
prosódicos como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume, así como a linguaxe 
corporal adecuada: mirada e 
posición do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos 
(entoación e pronuncia 
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19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 

axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
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orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 

 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
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léxica, fonética e entoación 
inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea. 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
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tela e asúmea como a 
variedade habitual do seu 
contexto. 

 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais e/ ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 

 
Exercicios 1, 2 e 3 da páxina 
311. 
 
Exercicio 1 da páxina 327. 
 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto á 
súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 

teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9. Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
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argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 

15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18.  Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
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15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 

 

BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Identificar, analizar e 
describir as principais 
correntes, características, 
obras e autores/as  da prosa 
galega de posguerra, con 
especial referencia a Ánxel 
Fole, Eduardo Blanco Amor, 
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas. 
 
2. Identificar, analizar e 
describir as principais 
correntes, características, 
obras e autores/as  do teatro 
galego de posguerra. 
 
 
3.Identificar, analizar e 

 
1. Identifica, analiza e describe 
a prosa galega entre 1936 e 
1975: os autores do exilio, os 
renovadores da prosa (Ánxel 
Fole, Eduardo Blanco Amor, 
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas) así como A Nova 
Narrativa Galega e autores/as 
dos primeiros 70. 
 
2. Identifica, analiza e describe 
o teatro galego entre 1936 e 
1975: teatro do exilio, a 
Xeración dos 50 e o Grupo de 
Ribadavia. 
 
3. Le e comenta textos 
representativos da prosa 

 
1. É quen de describir as principais 
actuacións socioculturais, 
sociolingüísticas e literarias do 
proxecto da Editorial Galaxia. 
 
2. Analiza e describe a narrativa 
popular de Ánxel Fole. 
 
3. Consegue identificar, analizar e 
describir a narrativa fantástica de 
Álvaro Cunqueiro. 
 
4. É capaz de identificar, analizar e 
describir a narrativa realista de 
Eduardo Blanco Amor. 
 
5. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego de posguerra, 

 
Exercicios 1 e 2 da páxina 327 

 
 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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describir as principais 
correntes, características, 
obras e autores/as  do ensaio 
galego de posguerra. 
 
4. Ler e comentar textos 
significativos da literatura 
galega de posguerra dos 
xéneros narrativo, teatral e 
ensaístico, identificando as 
súas características temáticas 
e formais e a súa relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
5. Analizar e comentar, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa deste período. 

galega de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural 
e tematicamente e ponos en 
relación co contexto socio-
histórico e sociolingüístico. 
 
4. Le e comenta textos 
representativos do teatro 
galego de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural 
e tematicamente e ponos en 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
5. Analiza e comenta, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos dunha obra 
completa do período literario 
referido. 
 

nomeadamente de Álvaro 
Cunqueiro. 
 
6. Le e comenta textos 
representativos da narrativa de 
Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro, 
Eduardo Blanco Amor e Xosé Neira 
Vilas; caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos 
en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
7. Le e comenta textos 
representativos do teatro galego de 
posguerra, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos 
en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
8. Analiza e comenta, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa de 
cada do período literario referido. 
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UNIDADE 14 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e 
da publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 
A XERACIÓN DOS 50 
 
1. A renovación da poesía galega. 
2. A Nova Narrativa Galega. 
3. O teatro da Xeración dos 50. 
4. O teatro independente e a Mostra de 
Ribadavia. 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 27-III-17 ao 07-IV-17. 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal e/ou social 
ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión. 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
escriprodución do texto á súa revisión e 
corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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Bloque 5 
 
1. A Literatura galega entre 1936 e 
1975. A Xeración dos 50 e a 
renovación da poesía galega. 
 
2. A Literatura galega entre 1936 e 
1975. A Nova Narrativa Galega. 
 
3. A Literatura galega entre 1936 e 
1975. O teatro da Xeración dos 50. O 
teatro Independente e a Mostra de 
Ribadavia. 
 
4. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 
posguerra pertencentes á Xeración dos 
50, á Nova Narrativa e ao Teatro da 
Mostras de Ribadavia, identificación 
das súas características temáticas e 
formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais 
co xénero ao que pertencen. 
 
3. Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa do 
período referido. 

 
1. Coñecer, identificar, analizar e 
describir as principais tendencias, 
características, obras e autores/as da 
Xeración dos 50 dentro da poesía 
galega de posguerra. 
 
2. Coñecer, identificar, analizar e 
describir as principais tendencias, 
características, obras e autores/as da 
Nova Narrativa Galega, dentro da 
prosa de posguerra. 
 
3. Coñecer, identificar, analizar e 
describir as principais tendencias, 
características, obras e autores/as da 
Xeración dos 50, do Teatro 
Independente e da Mostra de 
Ribadavia dentro do teatro galego de 
posguerra. 
 
4. Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de posguerra 
pertencentes á Xeración dos 50, á 
Nova Narrativa Galega e ao Teatro 
Independente e da Mostra de 
Ribadavia e  identificar as súas 
características temáticas e formais , así 
como a súa relación co seu contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais 
co xénero ao que pertencen. 
 
3. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa deste 
período. 
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BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 

 
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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6.Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 

 
Exercicios do 1 ao 7 da páxina 
348. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 

cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 

comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer ás 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
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formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo), 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 

que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
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circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 

tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
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propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 

33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
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29. 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. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
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pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
 
49. Asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 

 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 

 
Exercicios 1, 2, 3, 4 e 5 da 
páxina 333. 
 
Exercicio 6 da páxina 348. 
 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto á 
súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 

 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
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9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 

 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18.  Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
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14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 
 

BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE  
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
 1. Coñecer, identificar, analizar 
e describir as principais 
tendencias, características, 
obras e autores/as da Xeración 
dos 50 dentro da poesía 
galega de posguerra. 
 
2. Coñecer, identificar, analizar 
e describir as principais 

 
1. Identifica, analiza e describe, dentro 
da literatura galega de posguerra, a 
poesía escrita pola Xeración dos 50. 
 
2. Identifica, analiza e describe, dentro 
da prosa galega de posguerra, a que 
se engloba dentro da Nova Narrativa 
Galega. 
 

 
1. Identifica, analiza e describe a 
poesía da Xeración das Festas 
Minervais ou Xeración dos 50. 
 
2. Describe as principais achegas para 
a renovación da ficción literaria en 
prosa feitas pola Nova Narrativa 
Galega. 
 

 
Exercicios das páxinas 349 
a 356. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
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tendencias, características, 
obras e autores/as da Nova 
Narrativa Galega, dentro da 
prosa de posguerra. 
 
3. Coñecer, identificar, analizar 
e describir as principais 
tendencias, características, 
obras e autores/as da Xeración 
dos 50, do Teatro 
Independente e da Mostra de 
Ribadavia dentro do teatro 
galego de posguerra. 
 
4. Ler e comentar textos 
significativos da literatura 
galega de posguerra 
pertencentes á Xeración dos 
50, á Nova Narrativa Galega e 
ao Teatro Independente e da 
Mostra de Ribadavia e  
identificar as súas 
características temáticas e 
formais, así como a súa 
relación co seu contexto 
sociohistórico e sociolingüístico 
e mais co xénero ao que 
pertencen. 
 
3. Analizar e comentar, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa deste período. 

3. Identifica, analiza e describe o teatro 
galego producido na posguerra pola 
Xeración dos 50, o Teatro 
Independente e a Mostra de 
Ribadavia. 
 
4. Le e comenta textos representativos 
da poesía galega da Xeración dos 50, 
caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co 
seu contexto sociohistórico e 
sociolingüístico 
 
5. Le e comenta textos representativos 
da prosa da Nova Narrativa Galega, 
caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co 
seu contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
6. Le e comenta textos representativos 
do teatro galego da Xeración dos 50, 
do Teatro Independente e da Mostra 
de Ribadavia, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co seu contexto sociohistórico 
e sociolingüístico. 
 
7. Analiza e comenta, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa deste 
período. 

3. Identifica, analiza e describe a 
produción da chamada Nova Narrativa 
Galega. 
 
4. Describe as principais achegas para 
o desenvolvemento do feito teatral 
impulsadas polo Teatro Independente e 
pola Mostra de Ribadavia. 
 
5. Identifica, analiza e describe o teatro  
da Xeración dos 50. 
 
6. Le e comenta textos representativos 
da poesía da Xeración das Festas 
Minervais ou Xeración dos 50. 
 
7. Le e comenta textos representativos 
da produción da chamada Nova 
Narrativa Galega. 
 
8. Le e comenta textos representativos 
do teatro da Xeración dos 50, do Teatro 
Independente e da Mostra de 
Ribadavia, nomeadamente de Roberto 
Vidal Bolaño. 
 
9. Analiza e comenta, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa do período 
literario referido. 
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UNIDADE 15 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión) e 
da publicidade. 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 

 

A LINGUA GALEGA NA 
ACTUALIDADE 

 
1. Contexto sociopolítico. 
2. Características do galego na 
actualidade. 
 
TENDENCIAS DA LITERATURA 
GALEGA ACTUAL: NARRATIVA E 
ENSAIO 
 
1. A narrativa galega nas últimas 
décadas. 
2. O ensaio nas últimas décadas. 
 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 

 
Do 18-IV-17 ao 28-IV-17. 
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6. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 
 

axuda das TIC así como de elementos 
non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social ou 
asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6. Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais e/ ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
escriprodución do texto á súa revisión e 
corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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cohesión. 
 

 

Bloque 4 
 
1. Historia da lingua: o galego moderno 
(desde 1978 ata a actualidade); 
contexto histórico e cultural; situación 
sociolingüística; situación legal e 
características lingüísticas. 
 
2. Elaboración dunha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais 
características. 
 
3. A evolución da conciencia lingüística 
na sociedade galega dos nosos días. 

 
1. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1978 ata a actualidade 
e identificalo en textos; describir, 
asemade, o seu contexto e a situación 
legal, recoñecelo como unha lingua en 
vías de normalización e elaborar 
traballos sobre a historia da lingua. 
 
2. Elaborar unha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais 
características. 
 
3. Analizar e interpretar a evolución da 
conciencia lingüística na historia da 
lingua galega. 
 

 

Bloque 5 
 
1. Literatura galega de 1975 ata a 
actualidade. A prosa: temas, xéneros e 
subxéneros e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, dos 90 e 
do novo século. 
 
2. Literatura galega de 1975 ata a 
actualidade. O ensaio: temas, xéneros 
e subxéneros e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, dos 90 e 
do novo século. 

 
1. Identificar, analizar e describir as 
tendencias, temas e trazos, obras máis 
destacadas e principais autores/as da 
literatura galega desde 1975 ata a 
actualidade no xénero da prosa. 
 
2. Identificar, analizar e describir as 
tendencias, temas e trazos, obras máis 
destacadas e principais autores/as da 
literatura galega desde 1975 ata a 
actualidade no xénero do ensaio. 
 

 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

233 

 

 
3. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega 
prosística e ensaística de 1975 á 
actualidade, identificación das súas 
características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais co xénero ao 
que pertencen. 
 
3. Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa do período 
referido. 
 

3. Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1975 á 
actualidade, identificar as súas 
características temáticas e formais e a 
súa relación co contexto sociohistórico 
e sociolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen. 
 
3. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa do período 
literario referido. 

 

 
 
BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 

 
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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 

 
1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 

 
Exercicio 1 da páxina 384 
 
Exercicio 9 da páxina 385. 
 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
CMCCT 
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sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención 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. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 

 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 

mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6.Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 
audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
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cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
  

comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 

publicidade para convencer ás 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15.  Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
 
17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso (os aspectos 
prosódicos como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume, así como a linguaxe 
corporal adecuada: mirada e 
posición do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
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15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo), 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 
19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 

19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

237 

 

adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 

 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
 
34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
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forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. 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. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. Recoñece a emisión dunha 
pronuncia galega correcta, 
identifica os erros na produción 
oral allea e produce discursos 

36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
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orais que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
 
49. Asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 
 

 
 
 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, científica 
ou cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as 
TIC ao longo de todo o proceso 
de produción do texto á súa 
revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os procedementos 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido 
global e identifica a 
intención comunicativa do 
emisor en textos expositivos 
e argumentativos de 
distintos ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias 
e sintetiza o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais 
e dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 
producións. 
 
5. Planifica os seus 
traballos seguindo unha 
orde predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios 
de distintos ámbitos usando 
o rexistro adecuado, 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 
 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 

 
Exercicios 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 
das páxinas 384 e 385. 
 
Exercicio 3 dos microrrelatos 
da páxina 387. 
 
Exercicio 3 do texto titulado En 
vías de extinción da páxina 
387. 
 
Exercicio 1 da páxina 388. 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
CMCCT 
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lingüísticos básicos de 
adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias 
e alleas. 

organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 
previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 

rexistro adecuado. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
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11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 
presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 

morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
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 rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 

 
 
BLOQUE 4 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno desde 1978 
ata a actualidade e identificalo 
en textos, describir o seu 
contexto e a situación legal, 
recoñecelo como unha lingua 
en vías de normalización e 
elaborar traballos sobre a 
historia da lingua. 
 
2. Elaborar unha descrición 
esquemática na que se 
detallen as diferentes etapas 
da historia da lingua galega e 
as súas principais 
características. 
 
3. Analizar e interpretar a 
evolución da conciencia 
lingüística nesta etapa da 
historia da lingua galega. 

 
1.  Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde 1978 
ata a actualidade). 
 
2. Describe o contexto histórico 
e cultural do galego moderno 
(desde 1978 ata a 
actualidade), así como a súa 
situación sociolingüística. 
 
3. Diferencia e describe as 
etapas que podemos 
establecer entre 1916 e 1978 
desde o punto de vista 
sociolingüístico. 
 
4. Analiza a importancia da 
etapa que vai desde 1978 ata a 
actualidade no 
desenvolvemento posterior da 
lingua. 
 
5. Identifica o galego moderno 

 
1.  É quen de sinalar as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
moderno (desde 1978 ata a 
actualidade). 
 
2. Realiza unha descrición do 
contexto histórico e cultural do 
galego moderno (desde 1978 
ata a actualidade). 
 
3. Describe a situación 
sociolingüística deste período. 
 
4. É quen de diferenciar as 
etapas que podemos 
establecer desde 1978 ata a 
actualidade desde o punto de 
vista sociolingüístico. 
 
5. Describe as etapas que 
podemos establecer desde 
1978 ata a actualidade desde o 
punto de vista sociolingüístico. 

 
Exercicio 1 da páxina 384. 

 
CCL 
CAA 
AIP 
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(desde 1978 ata a actualidade) 
en documentos non literarios e 
literarios. 
 
6. Elabora unha descrición 
esquemática na que se 
detallen as diferentes etapas 
da historia da lingua galega 
(desde 1978 ata a actualidade) 
e as súas principais 
características. 
 
7. Analiza e interpreta a 
evolución da conciencia 
lingüística na historia da lingua 
galega (desde 1978 ata a 
actualidade). 
 
 

 
6. Analiza a importancia desta 
etapa no desenvolvemento 
posterior da lingua. 
 
7. Identifica o galego moderno 
(desde 1916 ata 1978) en 
documentos non literarios. 
 
8. Identifica o galego moderno 
(desde 1978 ata a actualidade) 
en documentos literarios. 
 
9. Fai unha descrición 
esquemática na que se 
detallen as diferentes etapas 
da historia da lingua galega e 
as súas principais 
características (desde 1978 ata 
a actualidade). 
 
10. É quen de analizar e 
interpretar a evolución da 
conciencia lingüística na 
historia da lingua galega 
(desde 1978 ata a 
actualidade). 
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BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Identificar, analizar e 
describir as tendencias, temas 
e trazos, obras máis 
destacadas e principais 
autores/as da literatura galega 
desde 1975 ata a actualidade 
no xénero da prosa. 
 
2. Identificar, analizar e 
describir as tendencias, temas 
e trazos, obras máis 
destacadas e principais 
autores/as da literatura galega 
desde 1975 ata a actualidade 
no xénero do ensaio. 
 
3. Ler e comentar textos 
significativos da literatura 
galega de 1975 á actualidade, 
identificar as súas 
características temáticas e 
formais e a súa relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 
 
3. Analizar e comentar, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa do período literario 
referido. 

 
1. Identifica, analiza e describe 
a prosa galega de 1975 ata a 
actualidade: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas 
dos/das principais autores/as 
dos 80, dos 90 e do novo 
século. 
 
2. Identifica, analiza e describe 
o ensaio galego de 1975 ata a 
actualidade: temas, principais 
títulos e autores/as máis 
relevantes. 
 
3. Le e comenta textos 
significativos da literatura 
galega de 1975 á actualidade 
nos xéneros narrativo e 
ensaístico; identifica as súas 
características xenéricas, 
temáticas e formais e a súa 
relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
3. Analiza e comenta, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa do período literarios 
referido. 

 
1. Identifica, analiza e describe 
a narrativa galega de 1975 ata 
a actualidade: temas, xéneros 
e subxéneros, estéticas e 
obras máis relevantes dos/das 
principais autores/as dos 80, 
dos 90 e do novo século. 
 
2. Identifica, analiza e describe 
o ensaio galego de 1975 ata a 
actualidade: temas, obras máis 
relevantes e principais 
autores/as. 
 
3. Contextualiza sociohistórica 
e sociolingüisticamente a 
produción literaria desta etapa. 
 
4. Le e comenta textos 
significativos das obras 
narrativas dos principais 
autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século. 
 
5. Le e comenta textos 
significativos da literatura 
ensaística galega de 1975 á 
actualidade. 
 
6. Analiza e comenta, a través 
de probas escritas ou traballos, 

 
Exercicios do 1 aos 9 das páxinas 384  e 
385 
 
Exercicios que acompañan os textos 
literarios das páxinas 386 a 388. 
 

 
CCL 
CAA 
CSC 
AIP 
CEC 
CD 
CMCCT 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

246 

 

cando menos unha obra 
completa do período literario 
referido. 
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UNIDADE 16 
 

CONTIDOS CURRICULARES CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 1 
 
1. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 
 
2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 
  
3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais procedentes 
dos medios de comunicación social 
(xéneros informativos e de opinión, e 
da publicidade). 
 
4. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 
 
5. 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. 
 
6. Produción de discursos orais, en 

 
TENDENCIAS DA LITERATURA 
GALEGA ACTUAL: POESÍA E 
TEATRO 
 
1. A poesía das últimas décadas. 
2. O panorama do teatro galego actual. 
. 

 
 

 
1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e 
audiovisuais e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as 
súas ideas principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a claridade 
expositiva, así como as normas de 
cortesía, nas intervencións orais 
propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de elementos 

 
Do 02-V-17 ao 12-V-17. 
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intervencións espontáneas, adecuados 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Presentación oral de textos 
expositivos e argumentativos, do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 
 
8. Participación activa e argumentada 
en debates nos que se expresen 
opinións arredor dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal e/ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros 
 
10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 
  
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. 

non verbais e con control das emocións 
ao falar en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 
 
9. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal e/ou social 
ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 
  
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. 
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Bloque 2 
 
1. Comprensión e produción de textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 
 
2. Planificación, produción e revisión de 
textos de distintos ámbitos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados; 
axustados ás normas morfolóxicas e 
gramaticais e ben presentados. 
  
3. Produción de traballos educativos 
individuais e en grupo sobre temas 
polémicos do currículo ou da 
actualidade social, científica e cultural. 
 
4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Busca e selección de información 
procedente de fontes bibliográficas e 
dixitais e posterior organización e 
revisión das producións cos recursos 
que ofrecen as TIC. 
 
6.Descrición das propiedades do texto 
e análise, nas producións propias e 
alleas, dos procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión. 

 
1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para interpretar e producir 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar textos 
de distintos ámbitos de uso adecuados 
á situación e á intención comunicativa, 
con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais e/ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 
 
4. Analizar e comentar textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC 
ao longo de todo o proceso de 
escriprodución do texto á súa revisión e 
corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do texto e 
analizar os procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e 
alleas. 
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Bloque 5 
 
1. A Literatura galega de 1975 ata a 
actualidade. A Poesía: temas, xéneros 
e subxéneros e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, dos 90 e 
do novo século. 
 
2. A Literatura galega de 1975 ata a 
actualidade. O Teatro: temas, xéneros 
e subxéneros e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, dos 90 e 
do novo século. 
 
3. Lectura e comentario de textos 
poéticos e teatrais significativos da 
literatura galega de 1975 á actualidade, 
identificación das súas características 
xenéricas, temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 
 
4. Análise e comentario, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa do 
período literario referido. 

 
1. Identificar, analizar e describir, 
dentro da literatura galega de 1975 ata 
a actualidade, o panorama da Poesía: 
temas, xéneros e subxéneros e 
estéticas dos/das principais autores/as 
dos 80, dos 90 e do novo século. 
 
2. Identificar, analizar e describir, 
dentro da literatura galega de 1975 ata 
a actualidade, o panorama do Teatro: 
temas, xéneros e subxéneros e 
estéticas dos/das principais autores/as 
dos 80, dos 90 e do novo século. 
 
3. Ler e comentar textos significativos 
da literatura galega de 1975 á 
actualidade dos xéneros poético e 
teatral, identificar as súas 
características xenéricas, temáticas e 
formais e a súa relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
4. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa do período 
literario referido. 
 

 

 

BLOQUE 1 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 
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1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais e audiovisuais 
e a situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, 
a mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo 
sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencias). 
 
3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais 
xornalísticos e publicitarios. 
 
4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia e a 
claridade expositiva, así como 
as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como 
planificadas. 
 
5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con 
algún contido do currículo ou 
tema de actualidade 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 

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. 
 
2. Recolle as ideas 
fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais. 
 
3. Interpreta, reflexiona e emite 
xuízos críticos sobre discursos 
orais de distinta natureza. 
 
4. Identifica as ideas principais 
e contidos relevantes dunha 
presentación (charla ou 
conferencia) sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 
 
5. Recoñece as distintas 
estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado 
propio do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 
 
6. Escoita de maneira activa, 
toma notas e formula 
preguntas coa intención de 
aclarar ou ampliar ideas que se 

1. Escoita de maneira activa. 
 
2. É quen de identificar textos 
orais de diferentes tipos 
(formais ou informais, 
académicos, dos medios de 
comunicación de masas etc.) 
 
3. Identifica a intención 
comunicativa, a idea principal e 
as secundarias e de recollelas 
en resumos, esquemas ou 
mapas conceptuais. 
 
4. É que de facer unha síntese 
do contido de textos orais de 
diferentes tipos . 
 
5. Realiza interpretacións, 
reflexións e emite xuízos 
críticos sobre discursos orais 
de distintos tipos. 
 
6. Recoñece as distintas 
estratexias para organizar o 
contido nunha exposición oral 
sobre un tema do ámbito 
educativo, científico ou cultural. 
 
7. Toma notas para facilitar a 
comprensión do discurso oral e 
para ampliar ideas. 
 
8. É quen de identificar as 
características e estrutura dos 
anuncios sonoros e 

Exercicios 2, 3, 4 e 5 da páxina 
412. 

CCL 
CSC 
CAA 
AIP 
CEC 
CD 
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desexada, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa 
axuda das TIC así como de 
elementos non verbais e con 
control das emocións ao falar 
en público. 
 
6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
7. Expor oralmente con rigor e 
claridade un tema 
especializado de textos do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 
 
8. Participar activa e 
argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 
 
9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal e/ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 
 
10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 

desprenden dunha exposición 
oral. 
 
7. Interpreta e identifica a 
intención comunicativa, o tema 
e a estrutura dos anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais. 
 
8. Identifica as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
 
9. Analiza e explica os recursos 
verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para 
convencer aos destinatarios ou 
destinatarias. 
 
10. Analiza criticamente a 
forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 
 
11. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía 
na comunicación oral; respecta 
as quendas e as opinións 
alleas. 
 
12. Recoñece a importancia 
dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre 
e volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 

audiovisuais. 
 
9. Ten capacidade para 
identificar as características 
propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión 
procedentes dos medios de 
comunicación social 
 
10. É quen de analizar os 
recursos verbais e non verbais 
que se empregan na 
publicidade para convencer ás 
persoas destinatarias. 
 
11.  É quen de explicar eses 
mesmos recursos. 
 
12. É capaz de analizar 
criticamente a forma e contido 
das mensaxes publicitarias. 
 
13. Evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 
 
14. Coñece e valora as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
15. Sabe aplicar as normas 
que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 
 
16. Respecta as quendas e as 
opinións alleas. 
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propias e alleas as dificultades 
expresivas. 
  
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. 
 

do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao 
falar en público. 
 
13. Planifica os seus textos 
orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
14. Consulta fontes de 
información diversas e revisa 
os borradores e esquemas. 
 
15. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
Cínguese ao tema e non 
divaga. 
 
16. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos  
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) 
así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
17. Exprésase con facilidade e 
recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non atopa 
a expresión precisa. 
 
18. Utiliza o rexistro adecuado 
á situación comunicativa. 
 

17. Valora e emprega os trazos 
non verbais que acompañan o 
discurso: os aspectos 
prosódicos (como a entoación, 
as pausas, o ton, o timbre e o 
volume) e a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición 
do corpo). 
 
18. Valora o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
 
19. Planifica os seus textos 
orais para producir discursos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 
 
20. Consulta fontes de 
información diversas. 
 
21. Revisa os borradores e 
esquemas. 
 
22. Presenta os contidos de 
forma clara e ordenada. 
 
23. Presenta os contidos con 
corrección gramatical. 
 
24. É quen de cinguirse ao 
tema e non divagar. 
 
25. Emprega axeitadamente os 
elementos prosódicos 
(entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e 
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19. Emprega as TIC para 
documentarse 
bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
20. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexadas, con coherencia, 
cohesión e corrección. 
 
21. 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, do 
n velar e do fonema fricativo 
palatal xordo). 
 
22. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas expresións 
propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada. 
 
23. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico 

volume) e a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo). 
 
26. Consegue o necesario 
autocontrol das emocións para 
falar en público. 
 
27.  É quen de expresarse con 
fluidez. 
 
28. Recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando o precisa. 
 
29. Sabe utilizar o rexistro 
adecuado á situación 
comunicativa. 
 
30. Ten o hábito de consultar 
fontes de información diversas, 
empregando as TIC para 
documentarse. 
 
31. Revisa gramaticalmente os 
textos e elabora unha boa 
presentación. 
 
32. Expón un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
33. Emprega léxico preciso e 
especializado para expoñer un 
tema do currículo, evitando o 
uso de coloquialismos e 
palabras comodín. 
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rico e variado. 
  
24. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
25. Emprega léxico preciso e 
especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras 
comodín. 
 
26. Desenvolve argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comenta as 
contribucións das persoas 
interlocutoras. 
 
27. Aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as 
opinións alleas e emprega 
unha linguaxe non 
discriminatoria. 
 
28.  Desenvólvese con eficacia 
en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de 
estudo ou traballo e participa 
en conversas informais. 
 
29. Recoñece en exposicións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética e entoación 

34. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia e cohesión. 
 
35. Respecta nas súas 
producións orais espontáneas 
as regras morfosintácticas, en 
especial a colocación do 
pronome átono. 
  
36. Emprega a fonética galega. 
 
37. Usa nos textos orais 
espontáneos expresións 
propias do galego (infinitivo 
conxugado e fraseoloxía 
adecuada), así como un léxico 
rico e variado. 
 
38. É quen de achegar 
argumentos comprensibles e 
convincentes. 
 
39. Emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 
 
40. Identifica nas emisións 
propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticións, ambigüidades, mal 
uso dos rexistros pobreza 
léxica, fonética inadecuada), as 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
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inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 
 
30. Deseña estratexias para 
mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 
 
31. 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. 
 
32. Recoñece e rexeita 
argumentadamente os 
prexuízos que se poidan 
asociar á pronuncia propia da 
lingua galega. 
 
33. Usa, se a posúe, a variante 
dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do 
seu contexto. 

 
41. Identifica nas emisións 
propias as interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma. 
 
42. Crea e aplica estratexias 
para mellorar e progresar de 
xeito autónomo. 
 
43. É que de recoñecer a 
emisión dunha pronuncia 
galega correcta. 
 
44. Identifica os erros na 
produción oral allea 
 
45. Produce discursos orais 
que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 
 
46. É capaz de recoñecer os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
47. Ten capacidade de rexeitar  
argumentadamente os 
prexuízos que se asocian á 
pronuncia propia da lingua 
galega. 
 
48. Emprega a variante 
dialectal propia, no caso de 
tela. 
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49. Asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 
 

 

 
 
BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 
 
2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á 
intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 
 
3. Realizar traballos educativos 
individuais e/ou en grupo sobre 
temas controvertidos do currículo 
ou de actualidade social, 
científica ou cultural. 
 
4. Facer análise e comentario de 
textos expositivos e 

 
1. Sintetiza as ideas 
fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e 
mapas conceptuais. 
 
2. Interpreta o sentido global 
e identifica a intención 
comunicativa do emisor en 
textos expositivos e 
argumentativos de distintos 
ámbitos. 
 
3. Diferencia as ideas 
principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos. 
 
4. Utiliza recursos 
bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a 
comprensión dun texto e 
complementar as súas 

 
1. É quen de sintetizar as ideas 
fundamentais dun texto 
elaborando resumos, 
esquemas e mapas 
conceptuais. 
 
2.  Entende o sentido do texto. 
 
3. Identifica o propósito 
comunicativo do/da autora en 
textos expositivos ou 
argumentativos. 
 
4. Xerarquiza as ideas dos 
textos. 
 
5. Consulta diversos recursos 
para comprender mellor a 
información. 
 
6. Consulta diversos recursos 
para complementar as súas 
producións. 

 
Exercicios 2, 3 e 4 da páxina 
389. 
 
Exercicios 1, 2, 3, 4 e 5 da 
páxina 412. 
 
 

 
CCL 
CSC 
CAA 
AIP 
CEC 
CD 
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argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 
 
5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar 
as TIC ao longo de todo o 
proceso de produción do texto á 
súa revisión e corrección final. 
 
6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os 
procedementos lingüísticos 
básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

producións. 
 
5. Planifica os seus traballos 
seguindo unha orde 
predefinida e revisa o 
proceso de escritura para 
mellorar a produción final. 
 
6. Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, 
organizando os enunciados 
en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 
 
7. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade 
e corrección gramatical. 
 
8. Adecúa a súa expresión 
ás condicións da situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos 
expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
8. Emprega léxico preciso e 
evita o uso de 
coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
9. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función 
duns obxectivos fixados 

 
7. Planifica a elaboración dos 
seus textos para lograr que 
teñan unha forma clara e 
ordenada. 
 
8. Revisa o proceso de 
escritura para mellorar a 
produción dos propios textos. 
 
9.  Produce textos propios de 
distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado. 
 
9. Produce textos propios de 
distintos ámbitos organizando 
os enunciados en secuencias 
lineais e ben cohesionadas. 
 
10. Desenvolve un tema do 
currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 
 
11. Usa o rexistro lingüístico 
axeitado á situación 
comunicativa (tema, 
destinatario, ámbito discursivo 
e xénero textual). 
 
12. Redacta empregando os 
recursos expresivos propios do 
rexistro formal. 
 
13. Emprega léxico preciso. 
 
14. Evita o uso de 
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previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con 
argumentos. 
 
10. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos 
expositivos e 
argumentativos. 
  
11. Recoñece e explica a 
función no texto dos 
distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 
 
12. Consulta información en 
fontes bibliográficas e 
dixitais e compila os datos 
máis relevantes en fichas-
resumo. 
  
13. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
 
14. Utiliza procesadores de 
texto e correctores 
ortográficos para mellorar a 

coloquialismos ou palabras 
comodín. 
 
15. Organiza os contidos dos 
seus traballos en función dos 
seus obxectivos. 
 
16. Contrasta posturas 
enfrontadas e defende a súa 
opinión con argumentos. 
 
17. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e 
argumentativos. 
 
18.  Recoñece e explica a 
función no texto dos 
procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo 
indirecto libre e cita encuberta. 
 
19. Consulta información en 
fontes bibliográficas e dixitais. 
 
20. Compila os datos máis 
relevantes en fichas-resumo. 
  
21. Respecta as normas de 
presentación dos traballos 
escritos, a organización en 
epígrafes e os procedementos 
de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía. 
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presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 
 
15. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
16. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

22. Utiliza procesadores de 
texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e 
evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 
 
23. Recoñece, describe e 
utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-
semánticos. 
  
24. Describe os tipos de 
rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 5 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
1. Identificar, analizar e 
describir, dentro da literatura 
galega de 1975 ata a 
actualidade, o panorama da 
Poesía: temas, xéneros e 
subxéneros e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, 

 
1. Identifica, analiza e describe 
a poesía galega de 1975 ata a 
actualidade: temas, xéneros e 
subxéneros e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, 
dos 90 e do novo século. 
 

 
1. Identifica a produción 
poética de 1975 ata a 
actualidade. 
 
2. Contextualiza sociohistórica 
e sociolingüisticamente a 
poesía desta etapa. 

 
Exercicios 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 412 
 
Exercicios que acompañan os textos 
literarios das páxinas 413 a 423. 

 
CCL 
CSC 
CAA 
AIP 
CEC 
CD 
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dos 90 e do novo século. 
 
2. Identificar, analizar e 
describir, dentro da literatura 
galega de 1975 ata a 
actualidade, o panorama do 
Teatro: temas, xéneros e 
subxéneros e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, 
dos 90 e do novo século. 
 
3. Ler e comentar textos 
significativos da literatura 
galega de 1975 á actualidade 
dos xéneros poético e teatral, 
identificar as súas 
características xenéricas, 
temáticas e formais e a súa 
relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
 
4. Analizar e comentar, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa do período literario 
referido. 
 

2. Identifica, analiza e describe 
o teatro galego de 1975 ata a 
actualidade: temas, xéneros e 
subxéneros e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, 
dos 90 e do novo século. 
 
3. Le e comenta textos 
significativos da literatura 
galega de 1975 á actualidade 
dos xéneros poético e teatral, 
caracterízaos formal, xenérica 
e tematicamente e ponos en 
relación co contexto socio-
histórico e sociolingüístico. 
 
3. Analiza e comenta, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra 
completa do período literario 
referido. 

 
3. Describe as principais obras 
das autoras e autores máis 
salientables desta etapa. 
 
4. Identifica a produción teatral 
de 1975 ata a actualidade. 
 
5. Contextualiza sociohistórica 
e sociolingüisticamente a 
produción teatral desta etapa. 
 
6. Describe e analiza as 
principais obras das autoras e 
autores máis salientables do 
teatro desta etapa. 
 
7. Le e comenta textos 
significativos das obras de 
poesía máis relevantes da 
literatura galega de 1975 ata a 
actualidade. 
 
8. Le e comenta textos 
significativos das obras de  
teatro máis relevantes da 
literatura galega de 1975 ata a 
actualidade. 
 
9. Analiza e comenta, a través 
de probas escritas ou 
traballos, cando menos unha 
obra completa do período 
literario referido. 
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 
A sociedade actual require a capacidade de enfrontarse a unha gran cantidade de información. Por este motivo o seu tratamento é un dos obxectivos 
do sistema educativo. Este reto concrétase na necesidade de integrar o manexo de diversos soportes e fontes, utilizando tanto medios audiovisuais 
coma informáticos, enfrontando o alumnado coa tarefa de busca, selección, análise e interpretación da información e axudándolle a  desenvolver a 
súa capacidade crítica con respecto a ela. 

A biblioteca do centro móstrase así como un recurso cun alto valor dentro da comunidade educativa que deberemos ter moi en conta á hora de 
programar as nosas actividades docentes. 

Débese ter en conta igualmente a necesidade de traballar coas catro destrezas lingüísticas básicas (entender, falar, ler e escribir) dun xeito integrado, 
ben que é aconsellable nesta etapa darlles prioridade a aquelas que se detecten como as máis deficitarias para o noso alumnado dependendo do 
contexto. 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de 
comunicación, soporte básico do coñecemento, vehículo para as relacións sociais e para a expresión emocional. Neste sentido, para desenvolver o 
currículo da materia de Lingua Galega e Literatura, seguiranse as orientacións metodolóxicas que pasamos a enunciar: 

- Adoptar un enfoque principalmente comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que faga do texto a unidade comunicativa fundamental e 
que favoreza o emprego do idioma, tanto oralmente como por escrito, en distintas funcións e contextos de uso. Por tanto, as habilidades e 
estratexias lingüísticas deben ser obxecto de especial atención sen por iso desdeñar a reflexión e o coñecemento do código lingüístico nin 
renunciar ao dominio das normas e usos gramaticais. 

- Proporcionar e traballar con textos de distinta tipoloxía e natureza, especialmente expositivos e argumentativos. 

- Promover a utilización da diversidade de fontes e recursos existentes para a obtención da información. 

- Propiciar a implementación de procesos de busca guiada da información, tanto na biblioteca coma na internet ou noutros medios e fontes, así 
como a composición satisfactoria de textos utilizando distintos soportes. 

- Propiciar non só actividades individuais, senón tamén grupais, que favorezan o intercambio respectuoso de ideas,  a elaboración de discursos 
argumentativos e o espírito crítico e cooperativo. 

- Facer lectura, interpretación e valoración de obras literarias. 
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- Propiciar dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación e avaliación das súas propias actividades. 

A metodoloxía será, pois, dinámica e participativa: fomentarase o traballo conxunto de todo o grupo-clase baixo a coordinación e orientación do 
profesor ou profesora. A función do ensinante consistirá, sobre todo, en organizar o traballo do alumnado e fomentar a aprendizaxe por 
descubrimento, recorrendo só o necesario ás exposicións maxistrais e dinamizando o grupo-clase para que en ningún momento caia na pasividade e 
na recepción maquinal de contidos que se asimilan sen a mínima reflexión. 

O método basearase fundamentalmente na lectura, análise, comentario e produción de textos de diversos tipos. Aproveitando o método de ensino 
unitario da lingua e a literatura, procurarase en ocasións a coincidencia de textos para análise literaria e para análise lingüística; ademais, 
empregaranse outros textos non literarios para recoñecer e analizar os procesos de construción textual co obxectivo de que o alumnado elabore os 
seus propios textos conforme eses procedementos construtivos. 

 
7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Canto aos materiais, traballarase co libro de texto Lingua e Literatura 2º Bacharelato, de Baía Edicións, que os alumnos e alumnas manexarán de xeito 
bastante autónomo, facendo as súas consultas guiados polo/a profesor/a, realizando as actividades e comentarios de texto que nel se propoñen e, 
finalmente, elaborando as súas propias notas, guións, resumos e esquemas para desenvolver os distintos temas. 

O libro de texto será completado con material moi diverso e en distintos soportes: 

- Fichas  e cadernos de traballo. 

- Presentacións dixitais preparadas polo/a profesor/a  ou polo propio alumnado. 

- Fontes bibliográficas diversas, como dicionarios enciclopédicos, coleccións de historia de Galiza e de historia universal, coleccións de arte, atlas 
xeográficos, libros de divulgación... 

- Vídeos en DVD ou 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. 
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- Selección de textos literarios (poéticos, narrativos e teatrais) para a súa lectura e análise. 

- Murais temáticos. 

No espazo web da propia editora do libro de texto encontraremos unha batería de materiais complementarios e actividades que poderá servir 
de punto de partida para que o alumnado faga un manexo enriquecedor das novas tecnoloxías. 

 
8. CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
O/a profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio de curso. Esta será completada coa avaliación formativa, que se realizará durante todo o 
curso recollendo constantemente información sobre a marcha do alumnado, e dela formarán parte todas as actividades, probas e traballos levados a 
cabo ao longo de cada período avaliatorio. Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de consecución obtido 
polo/a alumno/a respecto aos obxectivos previstos.  

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos por parte do/a alumno/a (criterio este básico e fundamental), o seu comportamento 
xeral, a actitude de traballo, interese e respecto amosada na clase durante todo o curso, a súa asistencia regular ás aulas e, finalmente, as lecturas e 
traballos realizados.   

Concretando, para a cualificación terase en conta: 

- O seguimento do/a alumno/a día a día a través das actividades cotiás, así como a súa actitude na aula, que suporán o 10% da cualificación global na 
1ª e na 2ª avaliación, e o 20% na 3ª avaliación. Nese sentido, hai que sinalar que se valorará negativamente a non utilización reiterada do galego oral 
durante o desenvolvemento das clases por parte do alumnado. 

- As probas (en xeral, dúas por avaliación) realizadas ao longo do trimestre para valorar a evolución do/da alumno/a e o seu grao de logro dos obxec-
tivos, que suporán o 70% da cualificación global.  A cualificación obtida a través das probas será a media aritmética da puntuación conseguida nas 
mesmas. 

- As probas e traballos levados a cabo para comprobar a realización e aproveitamento das lecturas obrigatorias (un libro por avaliación), que suporán 
o 20% da cualificación global na 1ª e na 2ª avaliación, e o 10% na 3ª avaliación. 
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- Asemade, o alumnado que realice actividades voluntarias organizadas ou en colaboración co Departamento de Lingua Galega e Literatura, como, 
por exemplo, participación en xornadas, concursos orais ou escritos, revistas en papel ou dixitais, blogues, recitais de poesía, lecturas voluntarias..., 
verase recompensado cunha cualificación positiva, que pode supor ata 0,5 puntos adicionais na nota da avaliación. 

En todos as probas e traballos realizados terase en conta a corrección lingüÍstica, polo que sobre a cualificación global se poderán descontar ata un 
máximo de 2 puntos por erros ortográficos e morfosintácticos. Os erros poderán ser: 

- Moi graves: aquelas solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación do pronome persoal átono...). Desconta-
ranse 0,2 puntos. 

- Graves: solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y...), acentuación diacrítica... Descontaranse 0.1 puntos. 

- Leves: solucións galegas alleas ao estándar vixente, acentuación non diacrítica. Penalizaranse con 0,05 puntos. 

A avaliación aprobarase cunha nota mínima de 5.  A cualificación final será a media aritmética da puntuación conseguida nas avaliacións, sempre que 
en cada unha delas se acade ese mínimo. Os/as alumnos/as que non o alcancen teñen a posibilidade de realizar despois da 1ª e da 2ª avaliación a/as 
proba/s de recuperación correspondente/s. Así mesmo, ao final da 3ª avaliación haberá un exame no que poderán recuperar aquela ou aquelas ava-
liacións que teñan suspensas ou, se fose o caso, toda a materia. Para aqueles/aquelas que realicen a/as probas de recuperación correspondente/s a 
algunha/s parte/s da materia, será a puntuación obtida na/s  mesma/s a que se terá en conta para a cualificación final, sexa esta superior ou inferior 
á obtida na/s  avaliación/s correspondente/s.  

Para aqueles/aquelas que non obteñan en xuño unha cualificación positiva, haberá un exame extraordinario de toda a materia no mes de setembro. 
Este exame incluirá o control de lectura dun libro elixido polo/a profesor/a para aqueles/as que non superasen o/os control/is correspondente/s a 
algunha/s das lecturas fixadas como obrigatorias ao longo do curso. A porcentaxe correspondente ao libro de lectura será dun 15% da cualificación 
global. 
 

O uso de calquera clase de medio fraudulento na realización de actividades e traballos implicará a obriga de repetir os mesmos, e no caso dos exames, 
a realización da proba de recuperación correspondente. 
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9.PLAN DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

 
Os/as alumnos/as coa materia pendente do curso anterior teñen a posibilidade de que se lles distribúan os contidos mínimos en dous bloques e que 
realicen as probas correspondentes, previsiblemente nos meses de xaneiro e abril. A cualificación obtida corresponderá á media aritmética da 
puntuación conseguida nas mesmas. Para poder superar a materia, a nota media deberá ser dun 5 como mínimo. 
Para aqueles/as que non obteñan unha cualificación positiva ou que non opten por esta vía, haberá un exame final de toda a materia, cuxa data será 
fixada polo/a profesor/a e publicada no taboleiro de anuncios do Centro. 
 
 
10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR 
 
 O/a  profesor/a realizará unha avaliación inicial ao principio do curso que estará deseñada para detectar as dificultades individuais e colectivas 
relacionadas coa materia de Lingua Galega e Literatura. Ao mesmo tempo, procurará descubrir tamén as potencialidades do alumnado, as súas 
calidades, preferencias e afeccións, para aproveitalas e poñelas en relación coa metodoloxía e ao servizo do éxito das actividades que se desenvolvan. 
A avaliación inicial constará de varias partes, que contemplarán a expresión oral, a fluidez e comprensión lectora, a expresión escrita e os aspectos 
referidos á historia da literatura, ao coñecemento da lingua e á sociolingüística que a profesora ou profesor consideren convenientes. Con este fin non 
se realizará unha única proba, senón que se desenvolverán unha serie de actividades durante as primeiras sesións do mes de setembro. No deseño 
das mesmas non poderá faltar unha sesión de presentación oral dos integrantes do grupo-clase e a lectura en voz alta dalgún texto que 
posteriormente servirá para traballar a comprensión e expresión escrita e outros aspectos. 

Como xa se indicou anteriormente na presente programación, esta avaliación inicial deberá servir para detectar cales das catro destrezas lingüísticas 
básicas (entender, falar, ler e escribir) son as máis deficitarias para o alumnado e darlles prioridade no desenvolvemento do currículo. Tamén servirá 
para diagnosticar posibles problemas individuais e deseñar as medidas de atención á diversidade que se consideren oportunas e factibles dentro da 
organización docente do centro. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
O ensino debe responder á diversidade e atender as necesidades dos diferentes alumnos e alumnas, de xeito que se elaboren estratexias que faciliten 
o progreso equilibrado do conxunto da clase. Estas estratexias basearanse fundamentalmente nos aspectos que seguen: 
- Informar de forma continuada á persoa responsable da Orientación Educativa en busca de asesoramento para posibles problemas de personalidade 
e adaptación. 
- Deseñar actividades variadas e con diferente grao de dificultade, e flexibilizar o tempo de realización en función dos diversos ritmos de traballo. 
- Programar  actividades de ampliación para aqueles/as que superen os obxectivos programados e poidan afrontar coñecementos de maior comple-
xidade.  
-  Facilitar unha educación personalizada e respectuosa coa diversidade, para que cada alumno/a poida consolidar os seus coñecementos partindo 
das súas propias características individuais. 
- Flexibilizar o tempo de realización das probas para aqueles/ aquelas alumnos/as que o precisen, se existe o diagnóstico dun especialista que o certi-
fique. 
 
 

12.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS TRABALLADOS 

 
Segundo o estabelecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia os elementos transversais que deben traballarse a través de todas as materias son os seguintes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprendemento. 

 Educación cívica e constitucional. 
Alén disto, tamén son considerados elementos transversais a ter en conta tanto nas programacións docentes como no desenvolvemento das aulas os 
seguintes valores e conceptos: 
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Igualdade e respecto 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 Prevención da violencia de xénero. 

 Prevención da violencia contra persoas con discapacidade. 

 Igualdade de trato e non discriminación. 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

 Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos nos ámbitos persoal, familiar e social. 

 Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, o respecto 
ás persoas con discapacidade, o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado 
de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de cal-
quera tipo de violencia. 

 Evitación de comportamentos e de contidos sexistas. 

 Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación por razón de orientación sexual ou de identidade 
de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e in-
tersexual. 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprende-
dor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa e o 
traballo en equipo, a confianza nun/nunha mesmo/a e o sentido crítico. 

Educación viaria  Promoción de accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico co fin de 
divulgar entre o alumnado os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías como peóns, viaxei-
ros/as e condutores/as, o respecto polas normas e os sinais para así favorecer a tolerancia, a prudencia, 
o autocontrol, o diálogo e a empatía de modo que se tenda a evitar os accidentes de tráfico e as súas 
secuelas. 

 

A materia de Lingua galega e Literatura é unha disciplina privilexiada para o traballo dos elementos transversais. Prima as actividades de comprensión 
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lectora, a expresión oral e escrita, de comunicación audiovisual, coas tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas 
imprescindibles para o proceso de ensino-aprendizaxe. 

As actividades relacionadas coa sociolingüística e e literatura son favorecedoras do emprendemento e a educación cívica. A igualdade efectiva entre 
as persoas e a non discriminación por calquera circunstancia social ou persoal ten os seus mecanismos de aprendizaxe nas mesmas estratexias da 
análise sociolingüística. Ademais, o propio deseño do libro de texto que utilizaremos (de Baía Edicións) explicita actividades en relación cos criterios 
de avaliación e os indicadores de logro referidos á igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como á prevención da violencia de xénero. 

O coñecemento e a análise da situación sociolingüística e das diferentes etapas da historia da lingua e da literatura promoven a aprendizaxe da 
prevención e da resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, 
a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia e o respecto aos dereitos  

A organización e o desenvolvemento curricular da materia de Lingua Galega e Literatura procura a participación do alumnado en actividades que lle 
permitan afianzar aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 
Referímonos a  actividades como recitais, representacións teatrais, debates, concursos de contacontos, xornadas sobre aspectos culturais, clubs de 
lectura, revistas e publicacións, etc. 

Estas mesmas actividades favorecen o desenvolvemento da convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía, que servirán 
para solucionar con éxito situacións de conflito no ámbito escolar, familiar e social en xeral, ao mesmo tempo que contribúen a exercitar destrezas e 
adquirir valores que tenden a previr e evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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13. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
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14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
OS PROCESOS DE MELLORA 

Cómpre realizar un seguimento da propia Programación Didáctica. Esta debe ser un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferra-
menta útil no proceso de ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en función de diversas circunstancias, especiamente das características e ne-
cesidades educativas do alumnado. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de mellora en diferentes momentos do cur-
so. 

A principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos da presente Programación Didáctica que se conside-
ren oportunos, co obxecto de axustarse á realidade do alumnado coa que será traballada. 

Nas reunións de Departamento realizarase un seguimento do desenvolvemento da mesma. Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxec-
tivos, como o desenvolvemento das actividades. 

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas cualificacións, é o momento de facer unha valoración 
do desenvolvemento da programación e planificar as accións educativas que se consideren oportunas, co obxectivo de atender de maneira especial 
os aspectos en que o alumnado presente maiores dificultades.  

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será a final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en 
primeiro lugar, o grao de cumprimento da propia Programación. Para iso debemos considerar unha serie de indicadores de logro que teñan en conta 
como mínimo os seguintes elementos: obxectivos, contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos obxectivos xerais da eta-
pa, contribución ao desenvolvemento das competencias clave, procedementos e instrumentos de avaliación,  factores que favoreceron o cumpri-
mento da programación / causas de non cumprimento, reflexión sobre as posíbeis situacións imprevistas acontecidas ao longo do curso …. Para que 
a avaliación sexa máis completa, terase en conta tamén o grao de satisfacción do profesorado coa mesma. Deste proceso extraeranse as propostas 
de modificación e mellora para a Programación Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores resultados e maior satis-
facción ao tempo que se atenderán especialmente aqueloutros en que o alumnado presente maiores carencias ou dificultades. 

A continuación preséntase un Modelo de avaliación da Programación Didáctica. 
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Docente: Curso e grupo: 

  

  Puntos fortes da programa-
ción 

Puntos fracos da programa-
ción 

Aspectos a manter no 
próximo curso 

Aspectos a mellorar no 
Modelo de avaliación da 
programación didáctica 

próximo curso 

Cumprimento dos obxectivos xerais da pro-
gramación 

        

Desenvolvemento das unidades didácticas         

Desenvolvemento das actividades programa-
das 

        

Funcionamento das metodoloxías aplicadas         

Utilización de recursos e materiais didácticos         

Consecución dos estándares de aprendizaxe         

Funcionamento dos procedementos de ava-
liación 

        

Pertinencia dos instrumentos de avaliación         

Eficacia das medidas de recuperación         

Contribución ao desenvolvemento das com-
petencias clave 

        

Contribución ao desenvolvemento dos obxec-
tivos xerais de etapa 

        

Dinámica do grupo         

Participación en actividades extraescolares e         
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complementarias 

Medidas de atención á diversidade         

Favorecemento da multidisciplinariedade         

Favorecemento do tratamento integrado de 
linguas 

        

Factores que favoreceron o cumprimento da 
programación 

        

Causas de non cumprimento da programación         
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15.ANEXO 2020-2021. COVID 19 

Seguindo as instrucións do 30 de xullo de 2020, ditadas pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020-2021, engádense a continuación unha serie de epígrafes e consideracións que procuran facer fronte á 

peculiar situación que estamos vivindo a consecuencia da COVID 19.  

Tendo en conta a excepcionalidade da situación e a incerteza sobre o futuro que nos agarda ao longo do presente curso académico, procuramos contemplar os 

posibles escenarios, deixando patente, iso si, que resulta imposible predicir con exactitude a situación e en consecuencia, establecer as adaptacións no marco da 

organización do currículo, da metodoloxía didáctica e da autonomía organizativa e pedagóxica do centro e do profesorado implicado. É por isto que nos acollemos 

ao carácter flexible desta Programación Didáctica e contemplamos a posibilidade de modificala ao longo do curso, seguindo sempre as instrucións que 

oportunamente faciliten as autoridades competentes. 

 

1.- POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓON SANITARIA 

Como sinalamos en apartado anterior, debido á situación excepcional derivada da pandemia da COVID 19, debe considerarse a posibilidade de que o ensino 

poida ser presencial, semipresencial ou non presencial. Por este motivo, vaise potenciar na aula o emprego de recursos dixitais tanto para a exposición de contidos 

teóricos como para a realización de actividades diversas. Para o que, desde principio de curso, familiarizarase o alumnado no uso das plataformas e aplicacións 

dixitais sinaladas, as mesmas que as empregadas no curso anterior. Ademais, realizarase o mesmo recordatorio ou iniciación en ferramentas como Google 

Classroom, Drive ou correo electrónico; coa edición de textos en formato dixital e co funcionamento básico dalgunha plataforma de videoconferencia.  

Preténdese con estas medidas que o paso do ensino presencial ao non presencial sexa o menos violento posible para o alumnado tendo en conta o cambio nos 

recursos e instrumentos de traballo.  

 

1.1.- ENSINO PRESENCIAL 

Seguirase a Programación Didáctica tal e como foi descrita ao inicio deste documento. 

 

1.2.- ENSINO SEMIPRESENCIAL 

O profesorado porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, actividades semanais que lle permita seguir traballado os contidos do período 
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ou períodos que requiran a semipresencialidade.  

Para que todo funcione de forma correcta, nas primeiras semanas de curso, matricularase os estudantes de cada aula nunha das plataformas virtuais arriba 

sinaladas. Cada docente asegurarase de que, todos e cada un dos estudantes, saben empregar as plataformas e posúen os medios imprescindibles para facelo 

(ordenador e conexión a internet). 

A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a semipresencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 

No caso de que algún alumno estea en corentena, poderá seguir as aulas de forma telemática se a aula dispón dos medios precisos e se alumno ten a conexión 

adecuada. Ademais, sempre que a saúde do estudante o permita, realizará as actividades propostas empregando recursos dixitais e entregáraas no prazo e forma 

establecidos (semellantes aos dos seus compañeiros). Se nese tempo tivese que realizar algunha proba, a realización desta aprazarase ata que se reincorpore á 

aula presencial. 

Se a aula non dispón da infraestrutura adecuada ou se o estudante non pode traballar de forma telemática, enviaránselle por correo ou a través dalgún 

familiar, material e actividades individualizadas para que poida seguir traballando mentres dure a corentena. Realizará estás tarefas no prazo e formato 

establecidos, adaptados á súa situación concreta. Dependendo dos recursos e da situación, estableceranse os medios adecuados para manter e contacto e 

continuar o proceso de ensino-aprendizaxe.  

En caso de que todo un grupo entre en corentena, impartirase clase telemática se a aula dispón dos medios precisos. As alumnas e alumnos realizarán as 

actividades previstas usando recursos dixitais  e entregaranas en prazo e forma establecidos. As probas aprazaranse ata que o grupo se reincorpore ás aulas 

presenciais. Se non se poden levar a cabo aulas telemáticas, os estudantes  realizarán as tarefas propostas polo profesor, que entregarán no prazo e formato 

establecido.  

Se a actividade lectiva é semipresencial, tentarase que todos os discentes asistan ás clases telemáticas e realicen as tarefas propostas, compaxinando o ensino 

telemático co presencial.  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Estes serán os principais instrumentos de avaliación: 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e nas distintas tarefas propostas 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Manteranse os criterios e estándares expostos na presente Programación Didáctica para a superación da materia. 

As alumnas e alumnos que non alcanzasen o aprobado, poderán superar a parte da materia avaliada sempre que entregasen en prazo e forma e cun mínimo de 

corrección, as actividades sinaladas pola profesora ou profesor durante o período ou períodos que permanecese afastado das aulas. Ademais, a docente ou o 

docente contemplarán a posibilidade de propoñerlles unha proba escrita presencial sobre a materia traballada se a situación o permite. 

 

1.3.- ENSINO NON PRESENCIAL 

No caso de novo confinamento e obriga de ensino non presencial continuado a profesora porá á disposición do alumnado a través da Aula Virtual ou Edmodo, 

actividades semanais que lle permitan seguir traballado os contidos do período ou períodos que impidan a asistencia ás aulas.  

A realización das actividades que se propoñan durante o período que dure a non presencialidade, terá un valor positivo para a cualificación do alumnado. 

Se non existise a posibilidade de reincorporarse á actividade lectiva presencial, agardarase a que a dirección do IES habilite un horario para cada materia. 

Impartiranse aulas telemáticas e establecerase a forma de contacto máis adecuada para cada alumno, tendo en conta os medios dos que dispón e contando coa 

colaboración da titora ou titor do grupo e o equipo de orientación do centro. O alumnado realizará as tarefas propostas e as probas precisas por esta vía.  

No caso de que un alumno non poida realizar algunha das probas do primeiro ou segundo trimestre, a súa nota calcularase provisionalmente tendo en conta as 

probas realizadas e o traballo efectuado. En canto o alumno se reincorpore á actividade lectiva, realizará aquelas probas que quedaran pendentes.  

Se esta circunstancia se dese no terceiro trimestre, a nota calcularase a partir das probas e actividades realizadas. A nota final da materia será o resultado de 

realizar a media entre os tres trimestres, aínda que esta poida alterarse en función de diferentes circunstancias (actitude, hábito de traballo…). A nota final 

calcularase tendo en conta a ponderación de cada trimestre. 

De maneira extraordinaria, no período ou períodos de confinamento, o docente facilitará materiais coas actividades consideradas convenientes para a recuperación 

da materia. Estas actividades deberán ser entregadas en prazo (indicado na Aula Virtual) e co mínimo de corrección esixíbel para ser avaliadas positivamente coa 

conseguinte consecución do aprobado (5) na materia. 

Esta metodoloxía non exclúe a realización do exame que o alumnado coa materia de Lingua e Literatura Galega pendente terá dereito a facer, sempre e cando a 

situación o permita, a comezos de xuño, tal que como se indica e publicita nas instrucións do IES Fermín Bouza Brey, no horario que faga público a xefatura de 

estudos, e superala polos outros mecanismos establecidos pola lei (realización da proba específica da materia pendente de xuño). No caso de non acadar o 

aprobado (5 ou máis de 5) nesta convocatoria, contará coa proba da convocatoria extraordinaria de setembro. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

Estes serán os principais instrumentos de avaliación 

 Entrega en prazo das actividades propostas  

 Progresión positiva na consecución das tarefas  

 Corrección lingüística nas intervencións orais e escritas e das distintas actividades propostas  

Se a situación de ensino non presencial rematase, procurarase a realización de, cando menos, unha proba escrita presencial coa que se poida deixar testemuño da 

progresión do estudante durante o período de confinamento. Se a situación non o permitise, a proba sería telemática e con permiso de imaxe.  Estas probas, tanto 

a presencial como a telemática, considerararanse instrumentos de avaliación. 

A proba será sempre sobre a materia traballada durante o período ou períodos nos que non fose posible asistir ás aulas con normalidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

A cualificación final obterase a partir da media aritmética das probas, no caso de que as houbese, realizadas presencialmente. A esta media poderáselle sumar ata 

1,5 puntos polo traballo realizado a distancia. Para a valoración dese traballo terase en conta o número de tarefas entregadas no prazo fixado e o seu nivel de 

corrección. 

O alumnado que, segundo o procedemento indicado no parágrafo anterior, obtivese unha cualificación inferior a 5 puntos terá a posibilidade de realizar unha proba 

presencial, se a situación sanitaria o permite, para recuperar aquela ou aquelas avaliacións suspensas, ou, de non ser isto posible, unha proba ou traballo a 

distancia que no seu momento se determinará. 

O resultado desta proba substituirá o da avaliación ou avaliacións suspensas se é superior ao obtido nesta/nestas e recalcularase a cualificación final seguindo o 

procedemento sinalado.  

Se aplicando ese criterio a materia continuase suspensa, a cualificación final será inferior a 5 puntos e obterase a partir da media aritmética da avaliación ou 

avaliacións nas que existan probas feitas, tendo en conta a puntuación máis alta entre a que tivo na avaliación correspondente e a que obtivo na recuperación. 

 

2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

E caso de semipresencialidade ou de ensino non presencial, durante o tempo que os estudantes non poidan asistir ás aulas empregaranse as seguintes 
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ferramentas e recursos: 

 Aula virtual do centro onde se colgarán semanalmente as tarefas propostas e os materiais de consulta.  

A profesora ou profesor responsable do curso, accederá á plataforma periodicamente, procurando dar resposta ás necesidades de todos e cada un dos 

estudantes. Revisando o seu progreso e resolvendo as dúbidas que vaian xurdindo. 

 Correo electrónico para dúbidas e entrega de traballos 

 Webex ou plataforma similar que permita realizar videoconferencias 

 Materiais impresos: libro de texto, libros de lectura… 

 Materiais e elaboración propia compartidos telematicamente así como enlaces e vídeos a páxinas de referencia 

 Ademais, se o docente o considera oportuno, poderá empregar outros medios como chat, correo electrónicos, whassap, chamadas telefónicas… Tanto cos 

estudantes como cos seus familares. 

 Para a comunicación coas familias empregarase, preferentemente, Abalar Móbil 

Darase oportuna publicidade ás medidas pertinentes a través da web do centro. 

 

En principio, non existe alumnado cunha falta absoluta de conectividade. 

Procurarase propoñer actividades que requiran un mínimo de uso dos datos, por exemplo, 

enviando fichas que teñan pouco tamaño (en datos). Así mesmo, procúrase aproveitar, na 

medida do posible, materiais como o libro de texto do alumnado. Ademais, para o traballo 

de ampliación propóñense lecturas voluntarias de libros en pdf gratuítos na rede. 

 

3.- PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
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A continuación figuran os estándares imprescindibles que van formar parte do plan de reforzo que se implementará, cando menos, durante o primeiro trimestre do 

curso 2020/2021, tal e como se establecen nas instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.  

Estes estándares de aprendizaxe constitúen as aprendizaxes imprescindibles que no curso 2019-2020 non puideron ser abordados ou que non se trataron coa 

exhaustividade precisa debido á situación sanitaria na que se desenvolveu o terceiro trimestre do curso pasado. A este respecto, cómpre non esquecer que a 

materia de Lingua e Literatura Galega ten un carácter progresivo ao longo do proceso educativo, o que implica que os contidos e procedementos vanse reforzando 

ao longo de toda a etapa educativa. 

Ademais, para o desenvolvemento deste Plan, teranse en conta os informes individualizados e os resultados da avaliación inicial realizada os días 30 de setembro 

e 1 de outubro do presente curso, pois ambos poden revelar carencias e necesidades individuais cuxa atención redundará nun proceso de ensino-aprendizaxe 

máis personalizado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

LGL-B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolin-
güísticos e pragmáticos para interpretar e producir textos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial. 

LGL-B2.1. Aplica estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísti-
cos e pragmáticos para interpretar e producir textos propios dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional e empresarial. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

 

LGL-B2.2. Planificar, producir e revisar textos de distintos ámbitos de 
uso adecuados á situación e á intención comunicativa, con coheren-
cia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación.  

LGL-B2.2. Planifica, produce e revisa textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á intención comunicativa, con coherencia, cohe-
sión, corrección gramatical e boa presentación.  

CCL  

CCA  
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CD  

CSC 

LGL-B2.3. Realizar traballos educativos sobre temas controvertidos 
do currículo ou de actualidade social, científica ou cultural.  

LGL-B2.3. Realiza traballos educativos sobre temas controvertidos do 
currículo ou de actualidade social, científica ou cultural.  

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B2.4. Facer análise e comentario de textos expositivos e argu-
mentativos propios dos ámbitos educativo e xornalístico. 

LGL-B2.4. Fai análise e comentario de textos expositivos e argumentati-
vos propios dos ámbitos educativo e xornalístico. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B2.5. Extraer información de fontes bibliográficas e dixitais e 
utilizar as TIC ao longo de todo o proceso de produción do texto, 
desde a escrita inicial á súa revisión e corrección final. 

LGL-B2.5. Extrae información de fontes bibliográficas e dixitais e utiliza as 
TIC ao longo de todo o proceso de produción do texto, desde a escrita 
inicial á súa revisión e corrección final. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B2.6. Describir as propiedades do texto e analizar os procede-
mentos lingüísticos básicos de adecuación, coherencia e cohesión 
nas producións propias e alleas. 

LGL-B2.6. Describe as propiedades do texto e analiza os procedementos 
lingüísticos básicos de adecuación, coherencia e cohesión nas producións 
propias e alleas. 

CCL  

CCA  

CD  
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LGL-B3.5. Identificar e explicar as relacións e unidades semánticas.  LGL-B3.5. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas.  

CCL  

CCA  

CD 

LGL-B3.4. Recoñecer as diferentes estruturas sintácticas, explicar as 
relacións que se establecen e emprega a terminoloxía axeitada.  

LGL-B3.4. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as rela-
cións que se establecen e emprega a terminoloxía axeitada.  

CCL  

CCA  

CD 

LGL-B3.1. Definir e identificar os fonemas da lingua galega e recoñe-
cer a importancia e o valor das normas fonéticas como medio para 
facilitar a comunicación eficaz.  

LGL-B3.1. Define e identifica os fonemas da lingua galega e recoñece a 
importancia e o valor das normas fonéticas como medio para facilitar a 
comunicación eficaz.  

CCL  

CCA  

CD 

LGL-B3.3. Definir e identificar os fonemas vocálicos e consonánticos 
da lingua galega. 

LGL-B3.3. Define e identifica os fonemas vocálicos e consonánticos da 
lingua galega. 

CCL  

CCA  

CD 

LGL-B3.4. Identificar e explicar os usos e valores do substantivo e do 
adxectivo nun texto.  

LGL-B3.4. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do ad-
xectivo nun texto.  

CCL  

CCA  

CD 

LGL-B3.7. Utilizar os coñecementos lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

LGL-B3.7. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, tex-
tual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en cal-
quera das outras. 

CCL  

CCA  
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CD 

LGL-B3.4. Recoñecer e explicar o proceso de formación das pala-
bras e aplicar os coñecementos adquiridos para a mellora, compren-
sión e enriquecemento do vocabulario activo. 

LGL-B3.4. Recoñece e explica o proceso de formación das palabras e 
aplica os coñecementos adquiridos para a mellora, comprensión e enri-
quecemento do vocabulario activo. 

CCL  

CCA  

CD 

LGL-B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos do pro-
nome persoal.  

LGL-B3.4. Recoñece e identifica os trazos característicos do pronome 
persoal.  

CCL  

CCA  

CD 

LGL-B3.2. Explicar as principais variedades dialectais e valorar a 
diversidade lingüística como parte de noso patrimonio cultural.  

LGL-B3. 2. Explicar as principais variedades dialectais e valorar a diversi-
dade lingüística como parte de noso patrimonio cultural.  

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B4.1. Identificar os prexuízos lingüísticos e determinar a súa 
repercusión nos usos. . 

LGL-B4.1. Identifica os prexuízos lingüísticos e determina a súa repercu-
sión nos usos. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B4.3. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde 1916 ata a actualidade). 

LGL-B4.3. Distingue as características lingüísticas fundamentais do gale-
go moderno (desde 1916 ata a actualidade). 

CCL  

CCA  
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CD  

CSC 

LGL-B4.5. Describir o contexto histórico e cultural do galego moderno 
(desde 1916 ata a actualidade), así como a súa situación sociolingü-
ística. 

LGL-B4.5. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno 
(desde 1916 ata a actualidade), así como a súa situación sociolingüística. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B4.5. Diferenciar e describir as etapas que se poden establecer 
entre 1916 e a actualidade desde o punto de vista sociolingüístico. 

LGL-B4.5. Diferencia e describe as etapas que se poden establecer entre 
1916 e a actualidade desde o punto de vista sociolingüístico. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B4.3. Analizar a importancia da etapa 1916-1978 no desenvol-
vemento posterior da lingua. 

LGL-B4.3. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no desenvolvemento 
posterior da lingua. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B4.4. Identificar o galego moderno (desde 1916 ata a actualida-
de) en documentos non literarios e literarios.  

LGL-B4.4. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata a actualidade) en 
documentos non literarios e literarios.  

CCL  

CCA  

CD  
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CSC 

LGL-B4.7. Elaborar unha descrición esquemática na que se detallan 
as diferentes etapas da historia da lingua galega (desde 1916 ata a 
actualidade) e as súas principais características.  

LGL-B4.7. Elabora unha descrición esquemática na que se detallan as 
diferentes etapas da historia da lingua galega (desde 1916 ata a actuali-
dade) e as súas principais características.  

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B4.8. Analizar e interpreta a evolución da conciencia lingüística 
na sociedade galega desde 1916 ata a actualidade. 

LGL-B4.8. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na 
sociedade galega desde 1916 ata a actualidade. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B5.1.1. Identificar, analizar e describir a poesía galega de 1916 
a 1936, con especial referencia aos poetas das Irmandades da Fala. 

LGL-B5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 
1936, con especial referencia aos poetas das Irmandades da Fala. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B5.1. Identificar, analizar e describir a prosa galega de 1916 a 
1936: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e 
outros/as autores/as. 

LGL-B5.1. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 a 1936: 
autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as 
autores/as. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 
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B5.2. Ler e comentar textos significativos da literatura galega de 
1916 a 1936, identificar as súas características temáticas e formais e 
poñe-las en relación co contexto sociohistórico e so-ciolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

B5.2. Le e comenta textos significativos da literatura galega de 1916 a 
1936, identifica as súas características temáticas e formais e ponas en 
relación co contexto sociohistórico e so-ciolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen.  

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B5.1. Identificar, analizar e describir o teatro galego de 1916 a 
1936: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 

LGL-B5.1. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: 
autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B5.1.2. Identificar, analizar e describir as obras literarias máis 
salientables dos autores do Grupo Nós no xénero narrativo, ensaísti-
co e teatral. 

LGL-B5.1.2. Identifica, analiza e describe as obras literarias máis salienta-
bles dos autores do Grupo Nós no xénero narrativo, ensaístico e teatral. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B5.1.3. Identificar, analizar e describir a poesía, o teatro, o ensa-
ísmo e a prosa de ficción galega de Vangarda, coas súas diversas 
tendencias e os seus autores/as máis destacados/as. 

LGL-B5.1.3. Identifica, analiza e describe a poesía, o teatro, o ensaísmo e 
a prosa de ficción galega de Vangarda, coas súas diversas tendencias e 
os seus autores/as máis destacados/as. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B5.4.1. Identificar, analizar e describir as principais tendencias, 
obras, autores/as e xéneros da literatura galega no exilio, identifican-

LGL-B5.4.1. Identifica, analiza e describe as principais tendencias, obras, 
autores/as e xéneros da literatura galega no exilio, identificando as súas 

CCL  
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do as súas características temáticas e formais e a súa relación co 
seu contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais co xénero ao 
que pertencen. 

características temáticas e formais e a súa relación co seu contexto so-
ciohistórico e sociolingüístico e mais co xénero ao que pertencen. CCA  

CD  

CSC 

LGL-B5.4.2. Identificar, analizar e describir as principais correntes, 
obras e autores/as da poesía galega de posguerra e é quen de inte-
gralos na promoción xeracional correspondente: a Xeración de 1936 
e a Promoción de Enlace. 

LGL-B5.4.2. Identifica, analiza e describe as principais correntes, obras e 
autores/as da poesía galega de posguerra e é quen de integralos na 
promoción xeracional correspondente: a Xeración de 1936 e a Promoción 
de Enlace. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B5.4.3. Identificar, analizar e describir a prosa galega entre 1936 
e 1975: os autores do exilio, os renovadores da prosa (Ánxel Fole, 
Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así 
como A Nova Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70. 

LGL-B5.4.3. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 
1975: os autores do exilio, os renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo 
Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova 
Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B5.4.4. Identificar, analizar e describir o teatro galego entre 
1936 e 1975: teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Riba-
davia. 

LGL-B5.4.4. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 
1975: teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 

LGL-B5.4.5. Identificar, analizar e describir, dentro da prosa galega 
de posguerra, a que se engloba dentro da Nova Narrativa Galega. 

LGL-B5.4.5. Identifica, analiza e describe, dentro da prosa galega de pos-
guerra, a que se engloba dentro da Nova Narrativa Galega. 

CCL  

CCA  



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA  

IES FERMÍN BOUZA BREY (VILAGARCÍA DE AROUSA) CURSO 2020-21 

 

 

288 

 

CD  

CSC 

LGL-B5.6. Analizar e comentar, a través de probas escritas ou traba-
llos, cando menos unha obra completa de tres dos períodos literarios 
estudados.  

LGL-B5.6. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra completa de tres dos períodos literarios estuda-
dos. 

CCL  

CCA  

CD  

CSC 
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