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1º ESO 
 

1. Introdución e contextualización 
 

 
 

Todas as áreas de Linguas teñen como finalidade fundamental o desenvolvemento da 

competencia comunicativa do alumnado. As alumnas e alumnos, ao terminaren os seus 

estudos, deben ser capaces de interaccionar adecuadamente nas situacións de 

comunicación dos ámbitos escolar, social, cultural e profesional; deben ser capaces,   así 
mesmo, de comprender e producir correctamente todo tipo de mensaxes orais e 

escritas, tendo en conta a adecuación ao contexto no que ten lugar a comunicación. 
 
 
Agora ben, no noso instituto, esta materia ten que orientarse tanto á aprendizaxe 

instrumental do idioma como á comprensión da realidade lingüística de Galicia, co 

obxecto de desenvolver no alumnado, ademais do uso correcto da lingua, unha actitude 

de aprecio e de sensibilidade cara á mesma e a súa aceptación social. A situación 

ruriurbana do Centro conleva un uso oral desigual do galego na ESO e no Bacharelato. A 

maioría do noso alumnado é castelanfalante; porén no 1º de bacharelato constátase un 

maior emprego deste idioma no alumnado procedente do CEIP Vicente Otero Valcárcel 
de Carral. 

 
 
É conveniente asumir a bagaxe lingüística do alumnado como punto de partida desde o 

que suxerir e achegar modelos normativos que amplíen as súas capacidades de 

comunicación. Non obstante este punto de partida non é alleo á análise e á comprensión 

do medio sociolingüístico no que vive o alumnado nin aos factores (socioeconómicos, 
culturais etc.) que interveñen nel. Polo tanto, partindo das aprendizaxes adquiridas na 

Educación primaria, aquí e agora debemos favorecer o uso funcional da lingua como 

instrumento de comunicación e de representación, pero tamén a conciencia crítica 

sobre a situación do idioma e a súa permanencia histórica, para eliminar os prexuízos 

lingüísticos que seguen a existir. 
 
 
Consideramos que todas as áreas lingüísticas que buscan o desenvolvemento e a 

mellora da capacidade de comprensión e expresión deberían participar dun marco de 

referencia común e duns criterios didácticos coherentes, respectando a especificidade 

de cada unha delas. Por ese motivo, preténdese acadar unha coordinación inter-
departamental e intra-departamental. A isto contribúe a elaboración do Plan Lingüístico 
que foi realizado polos  Departamentos de Lingua Castelá e Lingua Galega. e de Linguas 
estranxeiras (Inglés e Francés). Tampouco podemos esquecer o importante labor 
levado a cabo polo Equipo de Dinamización Lingüística. 
 
En resumo, obsérvase no noso alumnado un dominio da expresión escrita cada vez 
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máis similar ao do castelán e un uso case anécdotico do galego oral. 
 
 

2. Contribución desta área ao desenvolvemento das competencias clave. 
 
Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 

competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á 

área. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

 

Desde a área de Lingua Galega e Literatura desenvólvense de forma xeral varios aspectos 

desta competencia, xa que as análises das estruturas morfolóxicas, sintácticas e textuais 

supoñen un adestramento do razoamento lóxico, a súa sistematización, a aplicación dun 

método rigoroso. Por outro lado, a variedade tipolóxica e temática dos textos pon en 

contacto a área coa relación do ser humano coa realidade, o mundo científico e o 

contorno ambiental. 

 
Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas 

unidades, destacamos os seguintes: 
 

 

Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e 

as repercusións para a vida futura. 
Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante. 

Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

 
Comunicación lingüística (CCL) 

 

A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio 

ámbito curricular; por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta 

competencia. Porén, e dado que se explicitan nas unidades segundo a relevancia que 

teñen en cada unha delas, resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa 

transversalidade. 

 
Destacamos, pois, os descritores seguintes: 

 
•  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
•  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 
•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor… 
•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas 

diversas situacións comunicativas. 
8 
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Competencia dixital (CD) 
 

A área de Lingua Galega e Literatura debe contribuír ao adestramento da competencia 

dixital, tan relevante e necesaria no contexto actual. O uso das novas tecnoloxías 

supón un novo modo de comunicación cuxo ámbito haberá que adestrar de maneira 

sistemática. A produción de procesos comunicativos eficaces nos que se empregan os 

contidos propios da materia é un piar esencial para o desenvolvemento da 

competencia dixital nos alumnos e alumnas. 

 
Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

 
•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 
•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
•  Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 
•  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 
•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas. 
•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 
Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura 

facilitan desde a área o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de 

emocións e sentimentos sobre as manifestacións literarias ou artísticas, as creacións 

propias, o coñecemento do acervo literario... fan desta área un cauce perfecto para 

adestrar a competencia. 

 
Traballamos, por tanto, os seguintes descritores: 

 
•  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas 

vertentes e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 
•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 
•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e 

gusto pola estética no ámbito cotián. 
•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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Competencias sociais e cívicas (CSC) 
 

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia 

favorece o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua 

para chegar a consensos, establecer e cumprir regras de funcionamento ata o 

seguimento das normas de comunicación, pódese adestrar en Lingua Galega e 

Literatura esta competencia. Por outra parte, a contextualización da comunicación 

lingüística e literaria propias da área e a importancia da crítica textual fan fundamental 
o traballo desta competencia. 

 
Para iso, adestraremos os seguintes descritores: 

 
•  Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a 

partir de distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado 

social e democrático de dereito referendado por unha constitución. 
•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflitos. 
•  Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación 

establecidos. 
•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

 

 
 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
 

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia 

en calquera contexto educativo porque favorece a autonomía dos alumnos e o 

desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións innovadoras en 

contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio 

estudo da materia, os alumnos e as alumnas deben recoñecer os seus recursos e 

adquirir hábitos que lles permitan superar dificultades no traballo e na consecución de 

metas establecidas. 

 
Os descritores que priorizaremos son: 

 
•  Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 
•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 
•  Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
•  Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 
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•  Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 
•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 
•  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de 

obxectivos. 
•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

 
Aprender a aprender (CAA) 

 

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o 

alumno ou a alumna se recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus 

procesos de aprendizaxe. Neste sentido, Lingua Galega e Literatura préstase 

especialmente a iso, xa que é unha área que favorece os procesos metacognitivos e a 

adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe extrapolables a outras áreas e 

contextos. 

 
Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria: 

 
•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 

funcións executivas… 
•  Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 
•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 
•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en 

función dos resultados intermedios. 
•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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3. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e competencias clave. 

 
Obxectivos: 
 
1.    Comprender,  interpretar  e  resumir  o  sentido  global  das  mensaxes  orais  en 

distintos ámbitos e con diferentes intencións comunicativas. 

2.  Escoitar  e  comprender  o  sentido  global  de  informacións  procedentes  da 

comunicación audiovisual, desenvolvendo un pensamento crítico. 

3.  Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas de 

cortesía. 
4.  Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para producir 

textos orais sobre temas de actualidade. 
 

5.  Valorar  as  producións  orais  cunha  fonética  galega  correcta  e  mostrar  unha 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

6.  Intervir de maneira activa en situacións orais propias do ámbito académico. 

7. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou 

informais. 

8.  Producir discursos breves e comprensibles, adecuados á situación e á intención 

comunicativa, coherentes e ben organizados, sobre temas de interese persoal ou 

social da vida cotiá e académica. 

9.  Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con 

diferentes intencións comunicativas. 

10.  Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información, 
consultar modelos de composición escrita e solucionar dúbidas de traballo. 

11. Mostrar unha actitude crítica cara ás mensaxes que manifesten prexuízos 

lingüísticos. 

12.  Ler en voz alta coa dicción adecuada e respectando os patróns fonéticos do 

galego. 

13.  Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións 

sociais ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

14.  Usar as TIC, con progresiva autonomía, para redactar e presentar os seus escritos. 

15.  Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso. 

16.  Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego. 

17.  Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para 

resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe autónoma. 

18.  Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego. 

19.  Coñecer e utilizar as categorías gramaticais básicas para mellorar a creación e a 

comprensión de textos. 

20.  Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan. 

21.  Coñecer e utilizar os conectores textuais e as regras de concordancia para dar 
cohesión aos textos. 
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22.  Diferenciar as distintas clases de oracións segundo a intención do emisor. 

23.  Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

24.  Desenvolver unha competencia comunicativa integrada a partir do coñecemento 

das linguas. 

25.  Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo. 

26.  Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, a partir do seu contorno 

familiar e o do resto do alumnado, valorando a importancia de contribuír ao proceso 

de normalización da lingua. 

27.  Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

28. Recoñecer e valorar as variantes xeográficas do galego, rexeitando prexuízos 

lingüísticos. 

29.  Diferenciar os textos non literarios dos literarios, e nestes últimos, identificar os 

tres grandes xéneros. 

30.  Ler  de  maneira  comprensiva,  expresiva  ou  dramatizada  textos  de  distintos 

xéneros, relacionándoos coa súa experiencia propia e expoñendo a súa opinión. 

31.  Escribir  textos  sinxelos  con  intención  estética,  utilizando  os  coñecementos 

literarios adquiridos. 

32.  Describir os trazos que caracterizan o cómic e a canción como linguaxes artísticas. 

33.  Coñecer e aplicar as estratexias de autoavaliación, recoñecendo os erros nas súas 

producións. 
 

 

Decreto 86/2015 
 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso  

Obxectivo 

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
 

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, 
especialmente noticias de 

actualidade, próximas aos 

intereses do alumnado. 

  B1.1.  Comprender  e 

interpretar a intención 

comunicativa e a idea xeral 
de textos orais (noticias de 

actualidade) e elaborar un 

resumo. 

  LGB1.1.1. Comprende e 

interpreta a intención 

comunicativa de textos orais 

sinxelos (noticias de 

actualidade). 

  CCL 

  CAA 

  LGB1.1.2. Traslada a 

información relevante ou a 

idea  xeral  de  textos 

sinxelos a resumos. 

  CCL 

  CAA 

  d 

  e 

  h 

  B1.2. Comprensión e 

interpretación  de  textos 

orais utilizados no ámbito 

social e educativo 

(instrucións, presentacións 

de tarefas e breves 

exposicións      orais      de 

  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 guiadas de 

aprendizaxe con progresiva 

  LGB1.2.1. Recoñece, xunto 

ao propósito e a idea xeral, 
os datos máis relevantes en 

textos orais do ámbito social 
e educativo. 

  CCL 

  CAA 

  LGB1.2.2. Segue instrucións   CCL 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso  

Obxectivo 

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 temáticas variadas). autonomía. para realizar tarefas de 

aprendizaxe con progresiva 

autonomía. 

  CAA 

  a 

  c 

  d 

  h 

  B1.3. Desenvolvemento de 

habilidades  de  escoita 

activa con actitude de 

interese, de cooperación e 

de respecto. 

  B1.3. Coñecer e apreciar as 

normas de cortesía nas 

intervencións orais propias e 

alleas, tanto espontáneas 

como planificadas. 

  LGB1.3.1. Coñece e aprecia 

as normas que rexen a 

cortesía na comunicación 

oral (intervén na orde que lle 

corresponde, manifesta 

respecto polas opinións 

alleas e recoñece e rexeita 

a linguaxe discriminatoria). 

  CCL 

  CSC 

  LGB1.3.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre e 

volume) e o significado da 

linguaxe non verbal. 

  CCL 

  CAA 

  CSC 

  CSIEE 

  a 

  c 

  d 

  e 

  h 

  B1.4.  Escoita  crítica  e 

reflexiva das mensaxes dos 

medios de comunicación, 
con especial atención aos 

programas informativos. 

  B1.4. Identificar e contrastar 
o propósito comunicativo en 

textos orais dos medios de 

comunicación, analizar 
criticamente  os  seus 

contidos e identificar 
prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

  LGB1.4.1.  Identifica  a 

intención comunicativa, as 

ideas principais e as 

secundarias de programas 

informativos. 

  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. 

  CAA 

  LGB1.4.3.      Identifica      e 

rexeita os usos lingüísticos 

que levan implícitos 

prexuízos  ou 

discriminacións. 

  CSC 

  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. 

  B1.5. Coñecer e aplicar, con 

axuda das TIC, as 

estratexias necesarias para 

realizar exposicións orais 

planificadas e participar de 

forma  construtiva  en 

diversas interaccións 

comunicativas. 

  LGB1.5.1.     Consulta     os 

medios de información 

dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e 

incorporalos ás súas 

producións. 

  CD 

  CAA 

  CSIEE 

  LGB1.5.2. Emprega as TIC 

para facer as súas 

presentacións máis claras e 

visualmente atractivas. 

  CD 

  CCL 

  CSIEE 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso  

Obxectivo 

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
 

  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. 

 

  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. 

 

  LGB1.6.1. Aprecia a emisión 

dunha pronuncia correcta, 
recoñece os erros de 

produción oral propia e allea 

e propón solucións para 

melloralas. 

 

  CCL 

  CAA 

  LGB1.6.2. Comprende, 
interpreta e rexeita os 

prexuízos que se poidan 

asociar   á   pronuncia   da 

lingua galega. 

  CAA 

  LGB1.6.3. Usa, se a posúe, 
a variante dialectal propia e 

asúmea como a  variedade 

habitual do seu contexto. 

  CCL 

  CCEC 

  b 

  e 

  g 

  h 

  B1.7.       Produción       de 

discursos orais, en 

intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á 

intención comunicativa 

desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

  B1.7. Producir textos orais, 
en intervencións 

espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención 

comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e 

corrección. 

  LGB1.7.1.   Produce   textos 

orais, en intervencións 

espontáneas, adecuadas á 

situación e á intención 

comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e 

corrección. 

  CCL 

  CSC 

  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). 

  CCL 

  LGB1.7.3. Emprega nas 

intervencións orais 

espontáneas expresións 

propias do galego 

(fraseoloxía adecuada). 

  CCL 

  LGB1.7.4. Emprega nas 

intervencións orais 

espontáneas un léxico rico e 

variado. 

  CCL 

  a 

  c 
  B1.8. Participación activa en 

situacións propias do ámbito 

educativo   (pedimento   de 

  B1.8. Participar activamente 

en situacións propias do 

ámbito    educativo    (pedir 

  LGB1.8.1.     Intervén     en 

debates e coloquios do 

ámbito                educativo, 

  CCL 

  CSC 
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  d 

  h 
aclaracións, intercambio de 

opinións e exposición de 

conclusións). 

aclaracións, intercambiar 
opinións e expor 
conclusións). 

respectando  as  regras  de 

interacción. 
 

  LGB1.8.2.    Cínguese    ao 

tema, non divaga e atende 

ás instrucións da persoa 

moderadora nos debates e 

coloquios. 

  CCL 

  CSC 

  a 

  b 

  c 

  g 

  h 

  o 

  B1.9. Coñecemento e 

aplicación de estratexias 

necesarias para falar en 

público: planificación do 

discurso, prácticas orais 

formais e informais. 

  B1.9. Aplicar técnicas e 

estratexias para falar en 

público,  en  situacións 

formais ou informais, de 

forma  individual  ou  en 

grupo. 

  LGB1.9.1.   Elabora   guións 

para organizar os contidos 

de exposicións formais ou 

informais breves. 

  CAA 

  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 

  CCL 

  CSC 

  CSIEE 

  LGB1.9.3. Adecúa a súa 

pronuncia á finalidade da 

situación comunicativa. 

  CCL 

  CSC 

  LGB1.9.4. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias do nivel formal ás 

súas producións orais. 

  CCL 

  CAA 

  LGB1.9.5.        Analiza 

similitudes  e  diferenzas 

entre discursos formais e 

espontáneos. 

  CAA 

  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. 

  CAA 

  CCL 

  a 

  d 

  h 

  l 

  ñ 

  B1.10. Construción de 

discursos adecuados, 
cohesionados e coherentes 

desde o punto de vista 

comunicativo, sobre temas 

de interese persoal ou social 

  B1.10. Producir discursos 

breves e comprensibles 

sobre temas da vida cotiá, 
de  interese  persoal  ou 

social. 

  LGB1.10.1. Participa en 

conversas informais nos que 

intercambia información e 

expresa a súa opinión, fai 
invitacións e ofrecementos, 
e pide e dá indicacións ou 

  CCL 

  CSC 

  CSIEE 

  CCEC 
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 da vida cotiá e educativa.  instrucións sinxelas.  

  LGB1.10.2. Desenvólvese 

correctamente en situacións 

da vida cotiá que implique 

solicitar unha información ou 

un servizo. 

  CSC 

  CSIEE 

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

  b 

  f 

  h 

  B2.1. Aplicación de técnicas 

de análise do contido e 

estratexias de lectura 

comprensiva. 

  B2.1. Aplicar técnicas de 

análise do contido e 

estratexias de lectura 

comprensiva. 

  LGB2.1.1.  Utiliza  técnicas 

de análise e síntese do 

contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

  CCL 

  CCA 

  LGB2.1.2. Recoñece a 

intencionalidade do emisor a 

partir de elementos 

contextuais explícitos. 

  CCL 

  LGB2.1.3.  Reconstrúe  o 

sentido global e compón o 

esquema xerarquizado das 

ideas. 

  CCL 

  LGB2.1.4. Procura o léxico 

descoñecido en dicionarios, 
analiza a forma da palabra 

ou deduce o significado polo 

contexto. 

  CCL 

  CCA 

  LGB2.1.5. Interpreta o 

significado   de   elementos 

non lingüísticos (símbolos, 
iconas, etc.). 

  CCL 

  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. 

  CCL 

  CCA 

  CD 

  LGB2.1.7. Contrasta os 

contidos analizados cos 

coñecementos  propios, 
antes e despois da lectura. 

  CCL 

  CCA 

  d 

  e 
  B2.2. Comprensión e 

interpretación de textos 

propios da vida cotiá e das 

  B2.2.     Comprender, 
interpretar e sintetizar textos 

da vida cotiá e das relacións 

  LGB2.2.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza o 

contido de textos propios da 

  CCL 

  CSC 
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  h relacións sociais en ámbitos 

próximos á experiencia do 

alumnado: mensaxes 

electrónicas ou de móbil, 
normas   e   instrucións   de 

uso. 

sociais en ámbitos próximos 

á experiencia do alumnado: 
mensaxes  electrónicas  ou 

de móbil e normas e 

instrucións de uso. 

vida cotiá: mensaxes 

electrónicas ou de móbil, de 

correo electrónico, normas e 

instrucións de uso. 

 

  d 

  e 

  h 

  B2.3.             Comprensión, 
interpretación e síntese de 

textos    dos    medios    de 

comunicación, 
fundamentalmente     textos 

narrativos. 

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

comunicación, 
especialmente, os narrativos 

e  expositivos  de  estrutura 

descritiva e secuencial. 

  LGB2.3.1.        Comprende, 
interpreta e sintetiza escritos 

dos           medios           de 

comunicación, 
especialmente, os narrativos 

e  expositivos  de  estrutura 

descritiva e secuencial. 

  CCL 

  CSC 

  d 

  e 

  h 

  B2.4. Comprensión e 

interpretación de textos do 

ámbito educativo, 
especialmente, descritivos, 
narrativos e expositivos 

sobre as distintas materias 

curriculares: webs 

educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en 

diversos soportes. 

  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. 

  LGB2.4.1. Comprende, 
interpreta e sintetiza textos 

propios da vida educativa: 
webs  educativas, 
información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en 

distintos soportes. 

  CCL 

  CAA 

  CD 

  CSC 

  LGB2.4.2. Segue instrucións 

para realizar tarefas de 

aprendizaxe guiadas, con 

progresiva autonomía. 

  CCL 

  b 

  e 

  h 

  B2.5. Utilización guiada da 

biblioteca e das TIC para 

obter  información  e 

consultar modelos de 

composición escrita. 

  B2.5.    Utilizar    de    forma 

guiada as bibliotecas e as 

TIC para obter información e 

consultar modelos de 

composición escrita. 

  LGB2.5.1.   Usa   de   forma 

guiada as bibliotecas e as 

TIC para obter información e 

consultar modelos de 

composición escrita. 

  CCL 

  CAA 

  CD 

  c 

  d 

  h 

  B2.6.  Actitude  reflexiva  e 

crítica  ante  as  mensaxes 

que transmitan prexuízos ou 

usos                  lingüísticos 

discriminatorios, 
especialmente,     os     que 

aparecen  nos  medios  de 

comunicación. 

  B2.6. Amosar unha actitude 

reflexiva e crítica ante as 

mensaxes que transmiten 

prexuízos  e  reflexionar 
sobre os usos lingüísticos 

discriminatorios. 

  LGB2.6.1. Manifesta unha 

actitude crítica ante as 

mensaxes que transmiten 

prexuízos e reflexiona sobre 

os usos lingüísticos 

discriminatorios. 

  CCL 

  CSC 

  LGB2.6.2. Identifica e evita 

o uso     de     expresións 

habituais que evidencian 

prexuízos de distinta 

natureza:  relixiosos,  raciais 

e sexistas. 

  CCL 

  CSC 

  h 

  ñ 
  B2.7.  Lectura  en  voz  alta 

con dicción, entoación e 

ritmo adecuados á situación 

comunicativa,  aos  patróns 

  B2.7. Ler en voz alta con 

dicción, entoación e ritmo 

adecuados     á     situación 

  LGB2.7.1.  Le  en  voz  alta 

con dicción, entoación e 

ritmo adecuados e con 

respecto pola puntuación do 

  CCL 
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 fonéticos do galego e  aos 

signos de puntuación. 
comunicativa. texto.  

  LGB2.7.2. Le en voz alta 

seguindo os patróns 

fonéticos do galego. 

  CCL 

 

  LGB2.7.3.  Utiliza  recursos 

das TIC para rexistrar a voz. 
  CCL 

  CD 

  b 

  e 

  h 

  B2.8.      Planificación      e 

revisión do escrito, de forma 

guiada, para producir textos 

adecuados, coherentes, 
cohesionados e correctos 

gramaticalmente. 

  B2.8. Planificar, producir e 

revisar o  escrito co fin de 

producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 

correctos gramaticalmente. 

  LGB2.8.1. Utiliza esquemas 

sinxelos e notas para 

ordenar  as  ideas  e 

estruturar o contido do texto. 

  CCL 

  LG2.8.2. Adecúa o texto ao 

rexistro coloquial ou formal 
segundo  o  requira  a 

situación comunicativa. 

  CCL 

  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. 

  CCL 

  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). 

  CCL 

  LGB2.8.5.  Revisa  o  texto 

con respecto ás normas 

morfolóxicas, ortográficas e 

tipográficas. 

  CCL 

  CD 

  b 

  e 

  h 

  B2.9. Produción, en formato 

papel ou dixital, de textos 

propios da vida cotiá e das 

relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil. 

  B2.9. Producir, en formato 

papel ou dixital, textos 

sinxelos   propios   da   vida 

cotiá e das relacións sociais: 
notas, cartas, avisos, 
mensaxes  electrónicas  ou 

de móbil. 

  LGB2.9.1. Produce textos 

propios  das  relacións 

sociais:  notas,  cartas, 
avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil. 

  CCL 

  CD 

  CSC 

  b 

  e 

  h 

  B2.10.  Produción,  a  partir 
dun modelo, de textos 

propios dos medios de 

comunicación, 

  B2.10. Producir, a partir dun 

modelo, textos propios dos 

medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, 

  LGB2.10.1. Produce, a partir 
dun modelo, textos propios 

dos medios de 

comunicación, 

  CCL 

  CD 

  CSC 
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 fundamentalmente, noticias, 
en formato papel ou dixital. 

en formato papel ou dixital. fundamentalmente, noticias, 
en formato papel ou dixital. 

 

  LGB2.10.2.  Coñece  a 

estrutura  do  xornal 
(seccións e xéneros) e os 

elementos paratextuais que 

acompañan as noticias. 

  CCL 

  b 

  e 

  h 

  B2.11.      Produción,      en 

soporte  impreso  ou  dixital, 
de textos propios 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 educativa, 
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. 

  CCL 

  CD 

  b 

  e 

  h 

  B2.12.      Produción,      en 

soporte  impreso  ou  dixital, 
de textos de distintos 

xéneros: descricións, 
narracións de feitos e 

exposicións de ideas e 

conceptos. 

  B2.12. Producir textos de 

distintos xéneros: 
descricións, narracións de 

feitos   e   exposicións   de 

ideas e conceptos. 

  LGB2.12.1.  Produce  textos 

de distintos xéneros: 
descricións, narracións de 

feitos   e   exposicións   de 

ideas e conceptos. 

  CCL 

  b 

  e 

  h 

  f 

  B2.13. Uso, con progresiva 

autonomía, das TIC 

(procesadores de textos e 

correctores ortográficos) na 

planificación, revisión e 

presentación dos escritos. 

  B2.13. Usar, con progresiva 

autonomía, as TIC 

(procesadores de texto e 

correctores  ortográficos) 
para planificar, revisar e 

mellorar a presentación dos 

escritos. 

  LGB2.13.1. Utiliza, con 

progresiva autonomía, as 

funcións básicas dun 

procesador de textos para 

organizar os contidos e 

mellorar a presentación. 

  CCL 

  CD 

  LGB2.13.2. Emprega os 

correctores    ortográficos 

para resolver dúbidas e 

revisar a ortografía. 

  CCL 

  CD 

  b 

  f 

  h 

  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 

confianza. 

  LGB2.14.1.    Participa,   de 

modo guiado, nas tarefas de 

revisión e mellora das 

producións propias e alleas. 

  CCL 

  CAA 

  LGB2.14.2.  Acepta  o  erro 

como parte do proceso de 

aprendizaxe e mostra unha 

actitude positiva de 

superación. 

  CCL 

  CAA 

 
 

Bloque 3. Funcionamento da lingua  
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  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. 

 

  B3.1. Recoñecer, explicar e 

usar léxico amplo e preciso 

coa presenza da fraseoloxía 

e vocabulario traballado na 

aula. 

 

  LGB3.1.1.  Utiliza  un 

vocabulario amplo e preciso 

para expresarse con 

claridade nun rexistro 

axeitado á situación. 

 

  CCL 

  a 

  d 

  e 

  B3.2.  A  fonética  e  a 

fonoloxía do galego, con 

especial atención a posibles 

interferencias. 

 

  B3.2.  Recoñecer e  usar a 

fonética da lingua galega. 
  LGB3.2.1. Recoñece e 

pronuncia correctamente os 

fonemas propios da lingua 

galega. 

  CCL 

  CAA 

  b 

  e 

  n 

  l 

  B3.3.  Uso  eficaz  dos 

dicionarios e doutras fontes 

de consulta, tanto en papel 
como  en  soporte 

electrónico, especialmente 

sobre clases de palabras e 

normativa. 

  B3.3. Usar eficazmente os 

dicionarios  ou  calquera 

outra fonte de consulta en 

calquera soporte, para 

resolver dúbidas e para 

progresar na aprendizaxe 

autónoma. 

  LGB3.3.1. Obtén, de xeito 

autónomo, información 

lingüística  relativa  á  clase 

de palabras e a normativa 

en dicionarios, en diferentes 

soportes, e noutras obras de 

consulta. 

  CCL 

  CD 

  b 

  e 
  B3.4.    Aplicación    e 

valoración das normas 

ortográficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

  B3.4. Aplicar e valorar as 

normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua 

galega. 

  LGB3.4.1.  Aplica 

correctamente as normas 

ortográficas e morfolóxicas 

da lingua galega. 

  CCL 

  LGB3.4.2. Aplica estratexias 

para a corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica dos 

textos. 

  CCL 

  e 
 

  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 

  b 

  e 
  B3.6. Recoñecemento, uso 

e explicación das categorías 

gramaticais básicas 

(substantivo, adxectivo 

cualificativo,  verbo, 
adverbio, etc.) así como a 

diferenza entre palabras 

flexivas e non flexivas para 

a  creación  e  comprensión 

de textos. 

  B3.6. Recoñecer e explicar 
o uso     das     distintas 

categorías gramaticais, 
utilizar este coñecemento 

para distinguir erros e 

diferenciar as flexivas das 

non flexivas. 

  LGB3.6.1.     Recoñece     e 

explica o uso das categorías 

gramaticais  nos  textos, 
utiliza este coñecemento 

para  corrixir  erros  e 

distingue  as   flexivas   das 

non flexivas. 

  CCL 

  CAA 

  e 

  l 

  n 

  B3.7. Recoñecemento, uso 

e reflexión dos mecanismos 

da cohesión textual como a 

deíxe persoal. 

  B3.7. Recoñecer, usar e 

reflexionar sobre os 

mecanismos da cohesión 

textual    como    a    deíxe 

  LGB3.7.1.     Recoñece     e 

explica nos textos as 

referencias deícticas 

persoais. 

  CCL 

  CAA 
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  e 

  h 
  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. 

  CCL 

  CAA 

  e 

  h 
  B3.9.  Coñecemento  das 

regras de concordancia e 

das funcións sintácticas 

principais no seo da oración 

para elaborar enunciados 

cun estilo cohesionado e 

correcto. 

  B3.9. Coñecer as regras de 

concordancia e das funcións 

sintácticas principais no seo 

da oración para elaborar 
enunciados cun estilo 

cohesionado e correcto. 

  LGB3.9.1.   Producir   textos 

orais  e  escritos  de 

diferentes xéneros, usando 

as regras de concordancia. 

  CCL 

  CAA 

  LGB3.9.2.  Identificar  as 

función  sintácticas  no  seo 

da oración. 

  CCL 

  CAA 

  e 

  h 
  B3.10. Recoñecemento das 

modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación coa 

intención comunicativa do 

emisor. 

B3.10. Recoñecer as 

modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación coa 

intención comunicativa do 

emisor. 

  LGB3.10.1. Recoñece as 

modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación coa 

intención comunicativa do 

emisor. 

  CCL 

  CAA 

  e   B3.11. Coñecemento, uso e 

aplicación das estratexias 

necesarias de 

autoavaliación, aceptando o 

erro como parte do proceso. 

  B3.11.   Aplicar 
progresivamente o 

coñecemento  e o uso  das 

estratexias  de 

autoavaliación e a 

aceptación do erro como 

parte do proceso de 

aprendizaxe. 

  LGB3.11.1.   Recoñece   os 

erros nas producións orais e 

escritas propias e alleas a 

partir da avaliación e 

autoavaliación. 

  CCL 

  CAA 

  b 

  e 

  h 

  B3.12. Participación en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 
folletos,  carteis,  recensión 

de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no 

centro   docente, 
relacionados cos elementos 

transversais 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 culturais. 

  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. 

  CCL 

  CAA 

  CD 

  b 

  e 
  B3.13. Identificación e 

progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver 
unha               competencia 

  B3.13. Reflexionar sobre o 

sistema e as normas de uso 

das linguas, mediante a 

comparación e a 

transformación   de   textos, 

  LGB3.13.1. Utiliza os 

coñecementos  lingüísticos 

de  ámbito  contextual, 
textual, oracional e da 

palabra,  desenvolvidos  no 

  CCL 

  CAA 
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 comunicativa integrada. enunciados e palabras, e 

utilizar estes coñecementos 

para solucionar problemas 

de comprensión e para a 

produción de textos. 

curso nunha das linguas, 
para mellorar a comprensión 

e produción dos textos 

traballados en calquera das 

outras. 
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Bloque 4. Lingua e sociedade  

  ñ 

  o 
  B4.1. Valoración das linguas 

como medios de relación 

interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo. 

  B4.2. O plurilingüismo como 

expresión  da  riqueza 

cultural da humanidade. 

  B4.3. A lusofonía. 

   B4.1.  Valorar  as  linguas 

como medios de relación 

interpersoal e de sinal de 

identidade  dun  pobo, 
valorar positivamente o 

plurilingüismo como 

expresión da riqueza 

cultural da humanidade e 

coñecer a lusofonía e 

achegarse ás culturas que 

a integran. 

 LGB4.1.1. Valora a lingua 

como instrumento co cal se 

constrúen todos os saberes 

e como medio de relación 

interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo a 

través da identificación de 

elementos lingüísticos de 

noso na literatura de 

tradición oral e no xénero 

humorístico. 

  CCL 

  LGB4.1.2.      Coñece      as 

linguas que se falan en 

Galicia. 

  CCL 

 LGB4.1.3. Coñece os 

territorios que forman parte 

da comunidade lusófona. 

  CCL 

 LGB4.1.4. Coñece recursos 

en rede de lecer (literatura 

de tradición oral, música e 

xogos) en lingua galega 

adaptados á súa idade. 

  CCL 

  CD 

  CCEC 

  ñ 

  o 
  B4.4. Análise da situación 

sociolingüística, a partir do 

contexto familiar do 

alumnado. 

  B4.2. Describir e analizar a 

situación sociolingüística de 

Galicia  a  partir  do  estudo 

dos contextos familiares do 

alumnado. 

 LGB4.2.1.   Describe   e 

analiza a situación 

sociolingüística de Galicia a 

partir do estudo do seu 

contexto familiar e a do 

resto do alumnado. 

  CCL 

 

  LGB4.2.2. Coñece e valora 

os antropónimos galegos. 
  CCL 

  ñ 

  o 
  B4.5. Desenvolvemento de 

actitudes positivas cara ao 

proceso de recuperación do 

galego, favorecendo o 

xurdimento de vínculos 

positivos cara ao seu uso e 

consciencia  da  necesidade 

e das potencialidades de 

enriquecemento  persoal  e 

  B4.3.  Adquirir  vínculos 

positivos cara ao uso do 

galego e asumir a 

importancia da contribución 

individual no 

desenvolvemento da lingua 

galega. 

 LGB4.3.1.   Analiza   a   súa 

propia práctica lingüística e 

valora a importancia de 

contribuír individual e 

socialmente  á 

normalización da lingua 

galega. 

  CCL 

  CSC 
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 colectivo  do  uso 

normalizado da lingua 

galega. 

   

  ñ 

  o 
  B4.6.   Situación 

sociolingüística e legal das 

linguas de España. 

  B4.4. Coñecer a situación 

sociolingüística e legal das 

linguas de España. 

  LGB4.4.1.  Coñece  a 

lexislación que regula os 

dereitos lingüísticos 

individuais. 

  CCL 

  CSC 
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  ñ 

  o 
  B4.7. Prexuízos lingüísticos.   B4.5.    Identificar    os 

prexuízos lingüísticos e 

analizar a situación persoal 
en relación a eles. 

  LGB4.5.1. Coñece o que é 

un prexuízo. Detecta e 

analiza a presenza de novos 

e vellos prexuízos cara ao 

galego na súa práctica 

lingüística e na do seu 

contorno. 

  CCL 

  CSC 

  h 

  ñ 

  o 

  B4.8. Recoñecemento e 

valoración dos principais 

fenómenos que caracterizan 

as variedades diatópicas do 

galego. 

  B4.6. Recoñecer e apreciar 
as variantes diatópicas do 

galego. 

  LGB4.6.1.  Aprecia  as 

variantes diatópicas do 

galego como símbolo de 

riqueza lingüística e cultural. 

  CCL 

  CCEC 

  LGB4.6.2.  Rexeita  os 

prexuízos sobre as 

variedades  dialectais  e 

utiliza os trazos propios da 

súa zona. 

  CCL 

  LGB4.6.3.  Coñece  as 

principais variantes 

diatópicas do galego e 

clasifica producións 

lingüísticas segundo o 

bloque dialectal ao que 

pertencen. 

  CCL 

 
 

Bloque 5. Educación literaria  

  h 

  l 
  B5.1.  Lectura,  con 

regularidade e de maneira 

guiada, de obras literarias 

para desenvolver o criterio 

lector; exposición da opinión 

persoal sobre a lectura 

dunha  obra axeitada á 

idade, relación do seu 

sentido coa propia 

experiencia e outros 

coñecementos adquiridos e 

asimilación dos trazos 

estéticos xerais que definen 

cada texto. 

  B5.1. Ler, con regularidade 

e de maneira guiada, obras 

literarias para desenvolver 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. 

  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. 

  CCL 

 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso  

Obxectivo 

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
 

  h 

  l 

 

  B5.2.     Comparación     de 

textos literarios e non 

literarios e diferenciación de 

textos dos tres grandes 

xéneros a partir dos seus 

trazos característicos máis 

xerais. 

 

  B5.2.  Comparar  textos 

literarios e non literarios e 

diferenciar textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos 

seus trazos característicos 

máis xerais. 

 

  LGLB5.2.1. Compara textos 

literarios e non literarios e 

describe as súas diferenzas 

e similitudes. 

 

  CCL 

  LGLB5.2.2.          Diferencia 

textos dos tres grandes 

xéneros a partir dos seus 

trazos característicos máis 

xerais. 

  CCL 
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  h 

  l 
  B5.3. Lectura expresiva e 

comprensiva, audicións de 

poemas recitados ou 

cantados, determinación da 

temática ou temáticas 

abordadas e descrición dos 

valores estilísticos dos 

textos. 

  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. 

  LGLB5.3.1. Le expresiva e 

comprensivamente, fai 
audicións de poemas 

recitados  ou  cantados, 
sinala a temática ou 

temáticas abordadas e 

describe os valores 

estilísticos dos textos. 

  CCL 

  h 

  l 
  B5.4. Lectura expresiva e 

comprensiva de textos 

narrativos breves e 

recoñecemento da 

funcionalidade dos 

elementos formais básicos. 

  B5.4. Ler expresiva e 

comprensivamente textos 

narrativos breves e 

recoñecer a funcionalidade 

dos elementos formais 

básicos. 

  LGLB5.4.1. Le expresiva e 

comprensivamente textos 

narrativos  breves  e 

recoñece a funcionalidade 

dos elementos formais 

básicos. 

  CCL 

  h 

  l 
  B5.5. Lectura dramatizada e 

comprensiva, visionado de 

pezas teatrais e apreciación 

dos seus compoñentes e 

procedementos máis 

relevantes. 

  B5.5. Ler dramatizada e 

comprensivamente, visionar 
pezas teatrais e apreciar os 

seus compoñentes e 

procedementos máis 

relevantes. 

  LGLB5.5.1. Le dramatizada 

e comprensivamente, 
visiona pezas teatrais e 

aprecia os seus 

compoñentes e 

procedementos máis 

relevantes. 

  CCL 

  h 

  l 

  n 

  B5.6. Produción de textos 

sinxelos de intención 

estética, servíndose dos 

coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos 

retóricos  traballados  na 

aula. 

  B5.6.       Escribir       textos 

sinxelos de intención 

estética, servíndose dos 

coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos 

retóricos  traballados  na 

aula. 

  LGLB5.6.1. Escribe textos 

sinxelos de intención 

estética, servíndose dos 

coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos 

retóricos  traballados  na 

aula. 

  CCL 

  CCEC 

  h 

  l 

  n 

  B5.7. Descrición e 

caracterización dos trazos 

definitorios  básicos  do 

cómic e a canción como 

linguaxes artísticas. 

  B5.7.    Describir    e 

caracterizar os trazos 

definitorios  básicos  do 

cómic e a canción como 

linguaxes artísticas. 

  LGLB5.7.1. Describe e 

caracteriza os trazos 

definitorios  básicos  do 

cómic como linguaxe 

artística. 

  CCL 

  CCEC 

  LGB5.7.2.  Identifica  e 

describe,  nun  cómic  dado, 
os       principais       trazos 

  CCL 

  CCEC 
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   definitorios.  

  LGLB5.7.3. Describe e 

caracteriza os trazos 

definitorios básicos da 

canción como linguaxe 

artística. 

  CCL 

  CCEC 

  LGB5.7.4.  Identifica  e 

describe, nunha canción 

dada, os seus principais 

trazos definitorios. 

  CCL 

  CCEC 
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  e 

  h 

  l 

  B5.8.   Familiarización, 
seguindo unhas pautas 

orientadoras, co emprego 

dos fondos e recursos que 

ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a 

procura de información 

básica e a resolución de 

dúbidas de traballo. 

  B5.8.    Familiarizarse, 
seguindo unhas pautas 

orientadoras, co emprego 

dos fondos e recursos que 

ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a 

procura de información 

básica e a resolución de 

dúbidas de traballo. 

  LGLB5.8.1. Familiarízase, 
seguindo unhas pautas 

orientadoras, co emprego 

dos fondos e recursos que 

ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a 

procura de información 

básica e a resolución de 

dúbidas de traballo. 

  CCL 

  CD 

 

 

4. Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 
 

1º ESO LINGUA GALEGA 

 
 

LINGUA E 

SOCIEDADE 

 

VOCAB. 
 

GRAM. 
 

ORTOGR. 
 

LIT. 
 

EXPR. 
ESCRITA 

 

UNIDADE 
1 

 

Linguas no 

mundo 

 

O dicionario. 
Familia léxica. 
CUARTO 

 

Lexemas e 

morfemas. 
Familias 

léxicas 

Clases de 

palabras 

 

Alfabeto 
 

Textos 

literarios 

Xéneros 

literarios 

 

A carta 

 

UNIDADE 
2 

 

Europa 

plurillingüe 

 

Campo 

semántico 

FAMILIA 

 

Clasificación 

dos 

substantivos. 
Número 

 

Sílabas. 
ditongo e 

hiato 

 

Elementos 

da 

narración. 
Narrador e 

personaxes 

 

Escribir 
comezos 

 

UNIDADE 
3 

 

Linguas do 

Estado 

español 

 

Sinónimos 
AULA 

 

Xénero 
 

Acentuación 

í-ú 

 

Espazo e 

tempo 

 

Noticia 

 

UNIDADE 
4 

 

Galego: 
lingua propia 

 

Polisemia 
RÚA 

 

Adxectivos 

cualificativos. 
Xº/Nº 
Graos 

 

Acentos 

palabras 

compostas, - 
mente, 
verbo+ pron. 
Diacrítico 

 

Introdución, 
nó e 

desenlace. 
Novela e 

relato curto 

 

Conto 

 

UNIDADE 
5 

 

Galego: 
lingua 

internacional 

 

Contrarios 

ACCIÓNS DO 

CORPO 

 

Adxectivos 

det.: artigo, 
dem., e 

posesivos. 

 

I/LL/X 
 

Conto 

popular 

 

Descrición. 
O 

autoretrato 

 

UNIDADE 
6 

 

Galego: 
lingua da 

internet 

 

Homófonas 
5 SENTIDOS 

 

Indef. 
Interrog. e 

exclam. 
Numerais 

 

B/V 
 

Lendas 
 

Historia 

fantástica 



 

24 

 

 

UNIDADE 
7 

 

Galego: 
lingua útil 

 

Homonimia 

ANIMAIS 

DOMÉSTICOS 

 

Pronomes 

persoais 

 

ES-/ EX- 
 

Xénero 

lírico. 
Medida e 

figuras. 

 

Texto 

expositivo 

 

UNIDADE 
8 

 

Galego: sen 

prexuízos 

 

MANEIRAS DE 

SER 

 

Pronomes 

persoais 
 

átonos 

 

H 
 

Rima. 
figuras 

 

literarias 

 

Poema 

colectivo 

 

UNIDADE 
9 

 

Actitudes 

lingüísticas 

 

Prefixos 

ANIMAIS 

SALVAXES 

 

Verbo: 
conxug., 
desinencias. 
Formas 

nominais 

 

Maiúscula 
 

Figuras 

literarias. 
Estrofas 

 

Texto 

instrutivo 

 

UNIDADE 
10 

 

Galego: 
lingua 

habitual 

 

Compostas 
FESTA 

 

Verbos 

regulares 

 

Signos de 

puntuación. 
Punto 

 

Lírica 

popular: 
cantigas e 

romances 

 

Cancións 

para 

criticar 

 

UNIDADE 
11 

 

Pasos para 

falar galego 

 

Castelanismos 

léxicos 

COCIÑAR E 

COMER 

 

Adverbios 
 

, ; 
 

Xº 
dramático 

 

Texto 

publicitario 

 

UNIDADE 
12 

 

Galego: 
culto, 
normal, 
vulgar... 

 

Préstamos 
DEPORTE 

 

Preposición e 

loc. prep. 
Conxunción e 

loc. conx. 

 

: … ! ? 
 

Cómic 
 

Obradoiro 

de teatro 
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5. Secuenciación e temporalización das unidades didácticas. 

 
1ª Avaliación 
 

Unidade 1 : Diversión intelixente 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Entender o concepto de plurilingüismo e coñecer algunhas linguas do mundo. 
- Ampliar o vocabulario relacionado co cuarto e manexar o dicionario. 
- Coñecer a morfoloxía das palabras e como se clasifican segundo a súa estrutura. 
- Coñecer e utilizar correctamente o alfabeto galego. 
- Recoñecer un texto literario e identificar o xénero ao que pertence. 
- Crear unha carta a partir duns modelos. 

                          

Unidade 2 : Beleza e riqueza nas rías 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Entender a diferenza entre lingua oficial e lingua non-oficial. 
- Coñecer algunhas das linguas que se falan en Europa. 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado coa familia. 
- Comprender que é un campo semántico. 
- Recoñecer semántica e formalmente os substantivos e clasificalos. 
- Coñecer as normas de formación do plural. 
- Clasificar as palabras polo número de sílabas. 
- Distinguir sílabas tónicas e átonas e identificar ditongos e hiatos. 
- Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: narrador e personaxes. 
- Escribir o comezo dunha narración. 

 
 

 
Unidade 3: Pedra e auga 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Identificar as linguas da península Ibérica e a súa situación. 
- Coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado coa aula. 
- Lembrar e practicar a relación semántica de sinonimia. 
- Identificar o xénero dos substantivos e formar o feminino a partir de nomes dados. 
- Coñecer e aplicar as regras básicas de acentuación. 
- Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: espazo e tempo. 
- Coñecer os xornais e analizar unha noticia. 

ables 
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Unidade 4: O país dos ríos…e das pontes 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Coñecer a lexislación sobre o galego. 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado coa rúa. 

- Lembrar o concepto de polisemia e identificar os distintos significados 

das palabras polisémicas. 
- Recoñecer os adxectivos cualificativos e os seus graos. 
- Coñecer e aplicar regras especiais de acentuación. 
- Recoñecer a estrutura dun texto narrativo. 
- Cambiar historias de acordo cunhas pautas dadas. 

   
CC 

ia 

2ª Avaliación 
 

Unidade 5: Música sempre 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Coñecer as principais variedades na fala do idioma galego. 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado con verbos que indican accións do 

corpo. 
- Traballar con termos contrarios. 
- Identificar os artigos e adxectivos determinativos e a súa función. 
- Aplicar as normas de uso de i, ll e x. 
- Diferenciar entre contos literarios e populares e recoñecer as características 

destes últimos. 
- Redactar textos descritivos. 
 

Unidade 6: Estrelas consteiras 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Coñecer o ámbito de uso do galego fóra das nosas fronteiras. 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado cos cinco sentidos. 
- Usar palabras homófonas e diferencialas das polisémicas. 
- Coñecer as formas dos adxectivos determinativos: indefinidos, 

interrogativos, exclamativos e numerais, e aplicalas correctamente nas 

producións propias. 
- Aplicar as normas de uso de b e v. 
- Recoñecer as características das lendas. 
- Crear unha historia fantástica a partir dunhas pautas dadas. 
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Unidade 7: Versos de noso 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Coñecer a presenza do galego en Internet. 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado cos animais. 
- Recoñecer palabras homónimas. 
- Recoñecer e aplicar correctamente as formas tónicas dos pronomes persoais. 
- Aplicar correctamente s ou x nas palabras que comezan por es- e ex-. 
- Recoñecer as características específicas do xénero lírico. 

- Escribir textos expositivos.        
Criterios 

de 
CC

 

Unidade 8: Feito á man en Galicia 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Recoñecer a utilidade do galego. 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado coas maneiras de ser. 
- Coñecer e aplicar os sufixos máis habituais. 
- Recoñecer e aplicar correctamente as formas átonas dos pronomes persoais. 
- Identificar e distinguir palabras con e sen h. 
- Identificar a rima e algunhas figuras literarias en textos poéticos. 
- Crear poemas. 

 
 

 

3ª Avaliación 
 

 
Unidade 9: Monumento natural 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Coñecer o concepto de prexuízo lingüístico. 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado cos seres vivos. 
- Coñecer e aplicar os prefixos máis habituais. 
- Recoñecer o verbo, analizar os seus compoñentes morfolóxicos e 

utilizar correctamente as formas nominais. 
- Coñecer e aplicar as regras que rexen o uso das maiúsculas. 
- Analizar textos pertencentes ao xénero lírico e identificar certas estrofas. 
- Analizar e crear textos instrutivos. 

 

 

 

 



 

28 

 

Unidade 10: Lingua e tradición 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Identificar diferentes actitudes lingüísticas 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado coa festa. 
- Formar palabras compostas. 
- Saber conxugar verbos regulares e identificar as peculiaridades dalgúns deles. 
- Coñecer as regras de uso do punto. 
- Recoñecer algunhas manifestacións da lírica popular: cantigas e romances. 
- Crear cantigas. 

 

 
 

Unidade 11: De feira no mar 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Recoñecer a responsabilidade dos falantes no futuro da lingua. 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado coas accións de cociñar e comer. 
- Identificar castelanismos léxicos. 
- Recoñecer os adverbios e a súa función, e identificar as distintas clases 

de adverbios e locucións adverbiais. 
- Coñecer as regras de uso da coma e do punto e coma. 
- Recoñecer as características básicas do texto dramático. 
- Transformar e crear textos teatrais. 

 
 

 

Unidade 12: De traballo a deporte 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Comentar textos seguindo unhas pautas dadas. 
- Recoñecer a importancia de usar a lingua con corrección. 
- Ampliar o vocabulario básico relacionado cos deportes. 
- Identificar préstamos lingüísticos. 
- Identificar preposicións e conxuncións. 
- Coñecer as regras de uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos e dos 

signos de interrogación e de admiración. 
- Analizar os elementos propios da linguaxe do cómic. 
- Analizar textos publicitarios. 

 

 

Contidos                              
Criterios 

de avaliación 
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6. Concrecións metodolóxicas 

 
Traballar   de   maneira   competencial   na   aula   supón   un   cambio   metodolóxico 

importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento e o alumnado adquire 

un maior grao de protagonismo. 

 
A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, 
polo que no traballo de aula o docente manexa dous obxectivos fundamentais: a 

consecución de obxectivos curriculares a través dos contidos de currículo e o 

desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras 

áreas. 

 
Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de 

procedementos básicos da materia: a comprensión oral e lectora, a expresión oral e 

escrita e a argumentación que son, obviamente, extrapolables a outras áreas e 

contextos de aprendizaxes. 

 
Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naquelas que perseguen as habilidades 

de comunicación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, 
o traballo  en  grupo colaborativo  achega,  ademais  do  adestramento  de  

habilidades sociais básicas e o enriquecemento persoal desde a diversidade, unha 

plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunicativa. 
 

Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias 

predominantes no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das 

intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a 

comprender os contidos que pretendemos que se adquiran para o desenvolvemento 

dos obxectivos de aprendizaxe. 
 

 

Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais 

e a aplicación dos conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento 

lingüístico do alumno. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este 

aspecto e permitirán a contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e 

próximas aos alumnos. 
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7. Materiais e recursos didácticos 
 

Utilizaranse oa materiais da editorial Anaya que se relacionan de seguido: 
 

• O libro do alumnado para a área de Lingua Galega e Literatura 1.º ESO. 
• A Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 1.º ESO. 
• Os   recursos   fotocopiables   da   Proposta   didáctica,   que   recollen   lecturas 

complementarias; actividades de reforzo e de ampliación; material para o 

desenvolvemento das competencias; fichas de autoavaliación e a Adaptación 

curricular. 
• O libro dixital. 
• A web do profesorado. 
• A web do alumnado e da familia. 
• Os  cadernos  complementarios  de  ortografía,  léxico,  morfosintaxe  e  expresión 

escrita. 
 

 

Itinerario lector 
 

 

Establecerase un libro de lectura común en cada avaliación, cada un dun xénero literario 
diferente: narrativa, poesía e teatro. 
Ademais, facilitarase ao alumnado unha listaxe de libros voluntarios para que poidan 
escoller segundo as súas preferencias. 
Os libros que se traballarán durante este curso son: 
O misterio de Portomarín, A. Yáñez 
Denébola a Roxa, H. Cajaraville 
Conta nove estrelas, A. Maceiras 
Haberá outra lectura por decidir. 
Escolma de poesía recompilada polo departamento. 

 
8. Avaliación 
 
8.2 Criterios de avaliación 
 

Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito, da forma máis axeitada á 

situación comunicativa. 
 

Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito para elaborar todo tipo de 

producións (descricións, narracións, diálogos, etc.) atendendo ás súas diferentes 

estruturas formais. 
 

Utilizar a lingua galega para elaborar información, respectando as convencións 

ortográficas, a partir dos medios de comunicación tradicionais e das novas 

tecnoloxías. 
 

Integrar os vínculos que se establecen entre a persoa, o territorio, a cultura e a 
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lingua. 
 

Identificar os fenómenos de contacto da lingua galega con outras linguas. 
 

Integrar os elementos formais e os mecanismos da lingua nas propias 

producións, atendendo á adecuación das estruturas morfolóxicas e sintácticas. 
 

Integrar informacións escritas procedentes de textos diversos referidos a un 

mesmo tema, coa finalidade de elaborar un texto de síntese que reflicta as 

informacións e os puntos de vista principais, así como as propias opinións. 
 

Elaborar un resumo dunha exposición ou debate oral sobre un tema 

determinado. 
 

Debater sobre un tema, trala busca e selección de información, establecendo 

unha liña argumentativa propia e respectando as regras sociocomunicativas e 

pragmáticas que rexen o debate. 
 
Identificar o xénero ó que pertence unha obra literaria, recoñece-los seus 

elementos estruturais e os recursos estilísticos básicos e emitir unha opinión 

valorativa sobre ela. 
 

Producir textos escritos de diferente tipoloxía (narrativa, descritiva, expositiva, 
argumentativa, etc.), prestando atención á situación comunicativa e ós criterios de 

corrección establecidos. 

 
8.2. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Para realizar a avaliación do alumnado teranse en conta instrumentos diversos: 
 

Probas obxectivas: Estas serán orais ou escritas e poderán realizarse sen un aviso 

previo ao alumnado, en cuestións puntuais, coa fin de valorar a asimilación de 

contidos e o bo desenvolvemento dos contidos curriculares. 
 

O peso das probas orais dentro da avaliación será  o 10%, como mínimo, dentro do 

conxunto das probas obxectivas. Nestes tipo de exercicios avaliarase a adaptación do 

exercicio ao solicitado (resumir, contar,...), a pertinencia do contido e a competencia 

lingüística, que debe ser propia do nivel e da idade. Tamén se terá en conta para 

avaliar a competencia comunicativa as intervencións orais que o alumnado realice 

nas aulas, que será convenientemente reflectido no diario da aula. 
 

Traballos: Estes serán orais e escritos. Deberán ser entregados na data acordada (non 

se   recollerán   despois   dela   agás   nos   casos   dunha   xustificación   debidamente 

acreditada)  e segundo as  pautas marcadas.  Nos traballos orais terase en conta a 

adaptación do contido do exercicio ao solicitado así como a competencia 

comunicativa demostrada.  
 

Proporanse  traballos voluntarios de diferentes tipos.  
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Con respecto aos traballos animarase aos alumnos a empregar as TICs e así traballar 
na competencia dixital. 

 

Caderno: O alumnado deberá ter un caderno para esta materia onde irá recollendo 

todo o traballo feito nas aulas, así como as tarefas que se lle manden para a casa. 
Este caderno   deberá   estar   debidamente   organizado,   os   exercicios   

debidamente 

identificados, corrixidos, … seguindo as pautas que se marcarán ao inicio de curso … 

A ausencia de caderno ou cando este está moi incompleto, descoidado, 
desorganizado, sen corrixir, ... é motivo de  suspenso na avaliación correspondente. 

 

Participación na clase: Terase en conta a participación activa do alumnado na aula e 

a súa interactividade co profesorado e co resto do alumnado. Valorarase 

especialmente o uso oral do galego como vehículo de comunicación co profesorado e 

coas compañeiras/os. Será valorado negativamente na avaliación o alumnado que 

non consiga demostrar que ten un dominio da lingua galega propio do seu nivel de 

forma espontánea. Para traballar a competencia oral do alumnado utilizaranse 

instrumentos variados como as exposicións orais, a gravación de audios, as lecturas 

en público de textos poéticos, narrativos, dramáticos...  
 

Probas  escritas:  Realizaranse   probas  escritas  ao  longo  de  cada  avaliación  que 

poderán, ou non, ser anunciadas con anterioridade. A materia destas probas sen data 

serán os contidos vistos na aula nos días anteriores. A nota media destes controis 

fará media á súa vez coa nota do exame da avaliación que será fixado no calendario 

do grupo con antelación suficiente. 
 

O alumnado deberá de realizar unha lectura obrigatoria como mínimo,  por cada 

avaliación. Será obxecto de valoración a competencia na lectura dos alumnado: 
fluidez, velocidade, entoación,… Dita valoración rexistrarase no diario da aula e 

terase en conta dentro do apartado de PROBAS. Ademais o alumno poderá facer 
unha serie de lecturas voluntarias que serán avaliadas de forma diferente segundo as 

características da obra .  
 

O control da lectura comprensiva quedará integrado nas probas escritas da 

avaliación. Os mecanismos para avaliar estes contidos poden ser varios: 
preguntas concretas sobre a historia do libro, análises de aspectos concretos, 
identificación de fragmentos, resumos, ..  Neste caso será necesario que se superen o 

40% da puntuación deste apartado para poder aprobar a avaliación. 
 

Terase tamén en conta a participación do alumnado nas actividades  opcionais que 

no centro se propoñan sempre e cando a súa participación sexa en lingua galega 

(nomeadamente nas propostas polo ENL). 
 

 

 
8.3 Criterios de cualificación 

 

 

Tendo en conta que a avaliación da materia é continua, o alumnado terá que dar 
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conta de todos os contidos traballados até o momento do exame e demostrar o seu 

coñecemento dos mesmos. Para iso, en cada proba poderanse pór cuestións sobre a 

materia dada até ese momento. 

 
As cualificacións de cada avaliación atenderán ao seguinte baremo: 

 O 60% obterase dos exames realizados ao longo da avaliación. 

 O 10% conséguese coas actividades de comunicación oral do tipo que sexan 

(lecturas, chamadas, exposicións, presentacións, debates, videopoemas, book 
trailers, etc.). A oralidade traballarase progresivamente durante o curso e 
cualificarase segundo uns criterios concretos. 

 O 20% procede das actividades escritas realizadas na aula ou na casa: así 
como á valoración do traballo diario e da achega do alumnado á materia; e 
cos traballos, comentarios, exercicios, etc., 

 O 10% obterase coas probas que se realicen referentes ás lecturas que se 
indiquen. 

As actividades orais e escritas poderán referirse a calquera aspecto da materia, 
incluíndo tamén as lecturas. 
O alumnado que participe nas actividades ou na organización das mesmas do grupo de 

Dinamización e Normalización lingüística, poderá ver premiado o seu traballo con até 

un punto extra. 
As faltas de ortografía e a presentación poden restar ata 2 puntos sobre a nota obtida 

nas distintas probas escritas. Unha redacción deficiente (uso incorrecto dos 

mecanismos de coherencia e cohesión) pode anular calquera resposta, 
independentemente do seu contido. 
Premiarase a participación activa nas actividades complementarias e extraescolares da 

mesma forma que as lecturas voluntarias e os clubs de lectura. 
 

Para superar a materia deberanse cumprir as seguintes condicións: 

 
 En cada avaliación o alumnado deberá obter unha cualificación superior a 5. 

A nota da 2ª avaliación será o resultado da media ponderada da primeira 
avaliación que contará un 20% e da segunda que contará un 80%. 

 Para superar o curso, o alumnado deberá ter na convocatoria ordinaria unha 

cualificación de 5 puntos ou mais, logo de facer a media ponderada das tres 

avaliacións, na que a primeira vale un 20% (2 puntos), a segunda un 30% (3 

puntos) e a terceira un 50% (5 puntos). 

 Quen non supere a materia na convocatoria ordinaria poderá aprobala 

obtendo unha cualificación positiva na extraordinaria.  
 Durante o mes de xuño realizaranse actividades de repaso e ampliación da 

materia. 
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9. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 
docente. 
 
Os membros do Departamento levarán a cabo a avaliación do proceso de ensino-

aprendizaxe empregando os seguintes indicadores:  

1. En relación coa programación do Departamento:  

Teranse en conta os obxectivos da etapa, os contidos e os criterios de avaliación. Así 

mesmo, o profesorado do departamento define os criterios metodolóxicos, os 

procedementos de avaliación e os criterios de cualificación, e establece as medidas 

oportunas no caso de alumnado con necesidades educativas especiais.  

Establécese tamén que a programación colabora co Proxecto Lector, o Plan TIC e o Plan 

de Convivencia do centro, neste último caso a través do tratamento dos temas 

transversais. 

2. En relación cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación:  

Comprobarase que os contidos están organizados en función de bloques temáticos 

segundo o establecido na lexislación vixente. Ademais, comprobarase que a 

secuenciación de contidos facilita a recuperación de contidos vistos previamente e 

establece uns mínimos de suficiencia nos criterios de avaliación. Terase tamén en conta 

que as actividades de aula favorezan o desenvolvemento dos distintos estilos de 

aprendizaxe e facilitan a creatividade do alumnado. 

3. En relación coa metodoloxía:  

O profesorado orienta individualmente o traballo do alumnado e facilita a aprendizaxe 

colaborativa e a atención á diversidade dentro do grupo. Ademais, non se limita a seguir 

o texto escolar establecido senón que emprega outros materiais complementares. O 

alumnado deberá harmonizar o traballo na aula co traballo na casa. 

4. En relación á avaliación:  

Realizarase unha avaliación inicial para establecer os coñecementos previos do 

alumnado. Avalíase tamén o proceso de aprendizaxe de xeito directo e a través dos 

materiais de traballo do alumnado, e os resultados. Valórase o traballo que desenvolve 

o alumnado na aula e o traballo que realice na casa.  

As probas contemplan diferentes niveis de dificultade e o procedemento de corrección 

facilita a identificación inmediata dos erros. Tamén se programan actividades para 

ampliar e reforzar os coñecementos impartidos. 

O alumnado e as súas familias coñecen os criterios de avaliación e de cualificación.  
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Analízanse os resultados co grupo de alumnos e establécense elementos de mellora dos 

mesmos. 

Avalíase periodicamente a programación en reunións de todos os membros do 

Departamento e queda constancia en acta do debatido e acordado.  Avalíase a propia 

práctica docente e a  avaliación é continua.  

 

10. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes. 
 

 

O alumnado coa lingua e literatura galegas pendente deberá realizar dous exames ao 

longo deste curso, estes exames serán puntuados de 1 a 10 cada un e para superar a 

materia o alumnado deberá ter 5 puntos ou máis de media aritméticas das dúas 

probas. Na cualificación final do alumnado terase en conta o informe que o profesor 
ou profesora do actual curso 2019-2020 realice do traballo cotián do alumnado no 

grupo no que está matriculado/a. 
As probas terán lugar os días que indique a Comisión de Coordinación Pedagóxica. 
En ambas as probas terase en conta a corrección ortográfica e a expresión adecuada e 

coherente. 
De non ter superado as probas, haberá unha proba extraordinaria no mes de abril no 

caso do alumnado pendente de 1º de bacharelato e no mes de maio no caso do 

alumnado pendente da ESO, na que entrará toda a materia. 

 
 
11. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado 
acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias. 
 
 
Non procede. 
 
 

12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se 
poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados. 
 
Ao longo do primeiro mes de clase o profesorado observará se o alumnado é quen de 
seguir a marcha do curso sen ningún problema co fin de detectar posibles problemas de 
aprendizaxe. 
Tamén se realizará unha proba inicial para comprobar o nivel do grupo e poder adaptar 
as actividades relacionadas nesta programación aos coñecementos previos do grupo e 
do alumnado. 
Unha vez detectado calquera problema, realizarase unha adaptación personalizada para 
o alumno ou alumna que o precise co fin de que sexa quen de superar o nivel. 
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13. Medidas de atención á diversidade 
 

A atención á diversidade contémplase en tres niveis: na programación, na 

metodoloxía e nos materiais. Estes tres niveis están interrelacionados e 

materialízanse nos seguintes apartados: 
●         Un  ensino  individualizado  no  cal  se teña moi presente o  punto de 

partida de cada alumno/a, as súas dificultades específicas e a súa capacidade de 

desenvolvemento. 
●         Distribución dos contidos por trimestres, secuenciados en orde crecente 

de dificultade e especialización. 
●         Repaso cíclico dos contidos aumentado a dificultade dos mesmos. 
●         Avaliación continua de xeito que se podan repasar e fixar contidos máis 

facilmente. 
●        Elaboración de materiais de reforzo e ampliación para aplicar con 

flexibilidade por parte do profesorado no momento e coa intensidade que o 

alumnado precise e que se inclúen no material complementario do profesorado: 
actividades de repaso ao final de cada tema, actividades de distinto grao de 

dificultade, fichas de reforzo e ampliación, elaboración de traballos 

complementarios,... 
●          Importancia  da  linguaxe  persoal  de  cada  alumno/a  como  eixo  do 

proceso  de  aprendizaxe,  de  xeito  que  a  expresión  oral  e  escrita  só  se  poden 

traballar cun método individualizado e tendo en conta o punto de partida de cada 

alumno/a, a súas dificultades específicas e a súa evolución. 
●         Emprego da aprendizaxe cooperativa como método de axuda entre 

iguais. 
●         Propiciar un  ambiente de  socialización que faga  evidente a función 

comunicativa da linguaxe e a introdución de mecanismos de cooperación como as 

tormentas de ideas, a corrección colectiva, os traballos en grupo ou a posta en 

común. 
●         Propor  actividades  de  investigación  que  favorecen  as  técnicas  de 

traballo autónomo e permiten a cada alumno/a aplicar o seu ritmo e a forma de 

traballo máis axeitada ás súas características individuais. 
 

Correspóndelle ao profesorado determinar o momento de aplicación destas 

actividades de modo que, ao final, todo o alumnado acade o nivel desexado. 
Ademais do libro de texto, é fundamental a selección de materiais empregados 

na aula: Obras literarias, antoloxías, dicionarios,   materiais complementarios de 

reforzo e ampliación... Estes últimos áchanse recollidos na carpeta do profesor, no 

caderno de exercicios e no CD de materiais didácticos elaborado por Edicións 

Xerais. 



 

37 

 

 
Ademais, este curso cóntase cos seguintes medidas concretas: 

 

Aulas de reforzo. Impartidas pola profesora de Pedagoxía Terapéutica, para 

aqueles alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais ou que teñen 

deseñada unha ACI. Os contidos destas aulas elabóranse en colaboración co 

departamento de Orientación. 
 

Alumnado con exención en segunda lingua estranxeira. Este alumnado é 

atendido pola especialista en Pedagoxía Terapeútica. 
 

 
14. Elementos transversais. 
 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 
(LOMCE), publicada en galego no suplemento do BOE do 10 de decembro de 2013, 
sinala que é necesario que o alumnado adquira desde idades temperás competencias 
transversais, como o pensamento crítico, a xestión da diversidade, a creatividade ou a 
capacidade de comunicar, e actitudes clave como a confianza individual, o entusiasmo, a 
constancia e a aceptación do cambio. A educación inicial é cada vez máis determinante 
xa que hoxe en día o proceso de aprendizaxe non remata no sistema educativo, senón 
que se proxecta ao longo de toda a vida da persoa. Así mesmo, esta lei orgánica 
considera esencial a preparación do alumnado para a cidadanía activa e mais a 
adquisición das competencias clave para a aprendizaxe permanente. No contexto do 
cambio metodolóxico que esta lei orgánica propugna abórdase esta necesidade de 
forma transversal ao incorporar a educación cívica e constitucional a todas as disciplinas 
durante a educación básica, de forma que a adquisición de competencias sociais e 
cívicas se inclúa na dinámica cotiá dos procesos de ensino e aprendizaxe e se potencie 
desa forma, a través dun enfoque conxunto, a súa posibilidade de transferencia e o seu 
carácter orientador. 

Ademais, o artigo 6 do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se 
establece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, 
publicado en galego no suplemento do BOE do 3 de xaneiro de 2015, céntrase nos 
elementos transversais e indica que na educación secundaria obrigatoria, sen prexuízo 
do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa, a comprensión 
lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional 
traballaranse en todas as materias. 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, 
publicado no DOG do 29 de xuño de 2015, tamén se detén nos elementos transversais, 
concretamente no artigo 4. 

 
 
 
Partindo destas disposicións legais podemos establecer dez elementos transversais: 
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1. A comprensión lectora e a expresión oral e escrita (CL e EOE) 

A materia de Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da 
competencia comunicativa do alumnado e debe tamén achegar ao alumnado as 
ferramentas e os coñecementos precisos para se desenvolver satisfactoriamente en 
calquera situación comunicativa da vida familiar, social e profesional. Eses 
coñecementos son os que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por un 
lado, e de comprensión e expresión escrita por outro, de aí que a «comprensión lectora 
e expresión oral e escrita» estea presente nos diferentes textos e exercicios do libro do 
alumnado. Tamén se favorecerá a actividade e criterio lector coa lectura de obras da 
literatura xuvenil en lingua galega. Asemade, o bloque «Educación literaria» desenvolve 
o obxectivo de facer do alumnado lectores cultos e competentes coa lectura, coa 
comprensión e coa interpretación de obras literarias próximas aos seus gustos persoais 
e á súa madurez cognitiva. 

 
2. A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación (CA e 
TIC) 

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel 
fundamental na sociedade actual, porque proporcionan un conxunto de coñecementos 
e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas do 
alumnado, de aí que se rexeitará a inadecuada utilización das TIC e da comunicación 
audiovisual e se favorecerá o seu uso responsable. Fomentarase unha actitude crítica 
coa información da comunicación audiovisual e das TIC e responsable no seu uso. 

 
3. O emprendemento (EMP) 

Desenvolverase e afianzarase o espírito emprendedor, a adquisición de competencias 
para a creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresa, o fomento da 
igualdade de oportunidades e mais o respecto ao emprendedor e ao empresariado. 
Favorecerase o nacemento de emprendedoras e emprendedores sociais con diversas 
capacidades: creadora e innovadora, proactiva para xestionar proxectos, de asunción e 
xestión de riscos, de liderado e traballo individual e en equipo e mais de sentido crítico e 
da responsabilidade. 

 
4. A educación cívica e o respecto ao Estado de dereito (EC e RED) 

Fomentaranse os principios democráticos de convivencia co fin de que o alumnado 
aprenda a se comprometer cunha cidadanía activa e democrática, desde unha 
perspectiva global, adquira unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores 
do Estado de dereito, así como polos dereitos humanos, e que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

 
5. A igualdade efectiva entre mulleres e homes (IEMH) 

Motivarase a igualdade efectiva e o respecto por igual entre mulleres e homes 
eliminando todo tipo de discriminacións na linguaxe utilizada nas aulas e no material 
proposto (escrito e gráfico), mellorarase a práctica da igualdade na aula e promoveranse 
cambios de actitudes no alumnado co fin de romper os estereotipos de discriminación. 

 
6. A prevención e a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida así como 
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de calquera forma de violencia: de xénero, contra persoas con discapacidade, racismo, 
xenofobia etc. (PV) 

Promoverase a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 
discapacidade e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, así como os 
valores educativos, sociais e culturais, que afonden no interese pola educación para a 
paz, a convivencia e mais a interculturalidade. Tamén se reflexionará sobre a 
diversidade cultural na aula, no centro e na sociedade desde o plurilingüismo ou desde 
un punto de vista intercultural. Traballarase a prevención e a resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social e mais de calquera tipo 
de violencia, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 
pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos. 

 
7. A saúde e a calidade de vida (SCV) 

Promoverase que forme parte do comportamento xuvenil a actividade física diaria, a 
dieta equilibrada e o estilo de vida saudable e ademais favorecerase o desenvolvemento 
do sentido da responsabilidade individual en relación coa saúde, entendida esta como 
benestar físico e mental, individual, social e ambiental. 

 
8. A discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero (DISC) 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo 
a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 
Abordaranse cuestións relacionadas coa identidade de xénero, coa prevención de 
embarazos non desexados e mais co desenvolvemento do sentido da responsabilidade 
individual. 

 
9. A educación viaria (EV) 

No ámbito da educación e a seguranza viaria promoveranse accións para a mellora da 
convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza 
os seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e 
condutor de bicicletas ou vehículos de motor, respecte as normas e sinais, e se favoreza 
a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 
actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 
10. A educación ambiental e o respecto polo medio natural (EA) 

Implicarase o alumnado nas estratexias educativas para mellorar o coñecemento do 
desenvolvemento sustentable, do medio, da climatoloxía e do cambio climático. 
Ademais, fomentarase unha relación de respecto e de non destrución do medio natural. 
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15. Contribución do departamento ao Proxecto Lector. 
 
No Anexo V do Decreto 133/2007 establécese a necesidade da elaboración dun 

Proxecto lector de centro.   No noso centro está xa deseñado; continuaremos coa 

lectura diaria na aula (vinte minutos) en toda a ESO. Como sempre, nós propoñemos 

diferentes textos como libros de lectura e traballo de aula segundo os diferentes niveis 

(vid. O apartado de Recursos didácticos da programación de cada curso) 
A máis disto, propoñeranse  listas abertas de libros de lectura por niveis como 

suxestións para aqueles alumnos e alumnas que demanden unha maior presenza da 

lectura no programa. 
Colaboraremos tamén co Boletín da Biblioteca compartindo as opinións e 
impresións sobre as diferentes lecturas realizadas. Colaboraremos tamén no  club de 

lectura da Biblioteca. 
Consideramos que os encontros con escritores serven para familiarizar o alumnado co 

proceso de creación literaria e permiten unha relación máis interactiva co escritor/a e o 

seu contorno. Un criterio importante á hora de seleccionar unha lectura é a visita do 

autor/a ao centro. 
Ademais, este curso o departamento colaborará no Club de Letras, actividade 
coordinada pola biblioteca escolar. 
 
 

16. Contribución do departamento ao plan TIC. 
 
Nos últimos cursos temos integrado as tics no noso traballo de aula cotiá, así 
utilizamos os recursos na rede (bibliotecas virtuais, páxinas web, blogs, Aula Cesga,  
Aula Virtual, correo electrónico...) como parte fundamental no noso labor docente. 

 
O uso das tics como instrumento de traballo ten como obxectivo facilitar o acceso á 

información a todos e todas independentemente dos recursos propios de cada un, 
pois facilita a igualdade e  racha a fenda dixital que atopamos na nosa comunidade 

educativa, onde conviven rapaces e rapazas con acceso ás novas tecnoloxías na súa 

casa con aqueles que non teñen a mesma facilidade. A utilización destas tecnoloxías da 

información e da comunicación axudan a un ensino máis igualitario e por tanto máis 

democrático xa que o alumnado, ao finalizar o ensino obrigatorio, disporá das 

capacidades necesarias para enfrontarse ao mercado laboral ou a outros estudos 

superiores. 
Así mesmo, o centro está incluído no Programa Abalar nas aulas de 1º e  2º de 
ESO. 
De acordo coa última revisión das NOF no relativo ao uso dos móbiles no centro, este 

Departamento procurará promover un uso responsábel e adecuado destes 

dispositivos, integrándoos na actividade lectiva a través de aplicacións especialmente 

pensadas par o ámbito académico. 
 
 
 

17. Contribución do departamento ao Plan de Convivencia. 
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Desde este departamento contribuiremos a formar ao alumnado no respecto aos 
dereitos e liberdades fundamentais, e nos valores de dignidade e igualdade entre 
homes e mulleres, así como conciencialo sobre os riscos asociados ao consumo de 
drogas e a necesidade de erradicar condutas violentas no ámbito escolar, buscando o 
desenvolvemento de condutas pro-activas no rexeitamento e denuncia destes 
comportamentos. Para isto colaboraremos co grupo de Convivencia do instituto. 
 

 

18. Actividades extraescolares e complementarias 
 
Certame literario. 

 
En colaboración co grupo de Normalización Lingüística do Centro, o IES 

Afonso X “O Sabio” e o Concello de Cambre, convocaremos o XXV Certame 

Literario, tanto na modalidade de narrativa como na de poesía. 

 
1. Obxectivo xeral: 

 
Estimular no alumnado as súas facultades creativas. 

 
2. Obxectivo particular: 

 
Promover o uso desta lingua no nivel literario. 

 
3. Data: 

 
A convocatoria farase pública no primeiro trimestre. O fallo do 

xurado darase a coñecer no mes de maio. 
 

 
 

4. Responsábeis: 

 
Desta actividade responsabilízase solidariamente todo o 

Departamento de lingua galega e o Equipo de Dinamización e Normalización 

Lingüística. 
 
 

Visita ás Casas Museo Manuel María e Rosalía de Castro 

 
Alumnado de 2º de ESO e 3º ESO e/ou 1º de Bacharelato. 

1.  Obxectivo xeral: 
Coñecer a obra destes autores. 

2.  Obxectivo particular: Visitar as súas casas 
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3.  Data: 1º e 2º trimestre do curso. 
4.  Responsábeis: Profesorado do departamento, principalmente os que 

imparten aulas 
 
 
Asistencia a proxeccións cinematográficas e representacións teatrais. 

 
Dirixida a todos os alumnos e alumnas do Instituto. 

 

1. Obxectivo xeral: 

 
Pór ao alumnado en contacto cunha manifestación artística como é o 

teatro e animar ao alumnado a ver películas en galego. 

 
2. Obxectivos específico: 

 
2.1.Que as nosas alumnas e alumnos coñezan os últimos traballos dos grupos 

teatrais da Galicia e as realizacións cinematográficas máis recentes. 

 
2.2. Que o alumnado poida sentir orgullo e aprecio pola lingua do país ao 

percibila como instrumento artístico. 

 
3. Data: Ao longo de todo o curso. 

 
4. Responsábeis: 

O  profesorado  do  departamento,  dependendo  das  necesidades  de  cada 

momento. 
Estas actividades só se realizarán se hai un número suficiente de alumnado 

apuntado para a súa realización. 
 

 

Achegamento aos escritores en lingua galega 

 
Como complemento á formación literaria e en colaboración coas 

editoriais galegas  propómonos achegar ao alumnado os escritores dos seus libros 

de lectura. 
Actividade realizada en colaboración coas editoriais. 

 

 

Debates 
 

1. Obxectivo xeral: 
Promover a oralidade en galego. 

 
2. Obxectivos específico: 
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2.1 Fomentar o uso do galego entre a xuventude 
2.2 Fomentar o respecto e a tolerancia 

2.3. Aprender a traballar en equipo 
3. Data: Ao longo de todo o curso. A participación na Lingua de Debate 

e/ou no      Falamos ou Parlamento xove dependerá da súa convocatoria. 
4. Responsábeis: O profesorado do departamento. 

 

 
 

Saídas culturais 

 
1. Obxectivo xeral: 

 
Aproximar o alumnado a calquera manifestación dos diferentes 

ámbitos da cultura. 

 
2. Data: Ao longo do curso. 

 
3. Responsábeis: O profesorado do departamento. 

 

 
 

Monólogos e/ou pezas breves 

 
1. Obxectivo xeral: 

 
Promover a oralidade en galego. 

 
2. Data: Ao longo do curso. 

 
3. Responsábeis: O profesorado do departamento. 
 

Clubs de lectura 
 

1. Obxectivo xeral: 
 
Promover a lectura e o pracer da mesma. 

 
2. Ao longo do curso. 

 
3. Responsábeis: O profesorado do departamento. 
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19. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
didáctica en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 
 
 
O seguimento desta programación realizarase nas reunións do departamento. 
Analizaranse os resultados do alumnado despois de realizadas as sesións de avaliación e 
de ser detectado algún problema, buscarase a solución máis axeitada. 
 
Ademais, ao final de curso realizarase unha avaliación global do desenvolvemento da 
programación e reflectirase na Memoria do departamento xunto coas propostas que se 
consideren oportunas para o curso seguinte. 
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Anexo 

Cambios establecidos na programación para o curso 2021-22 

Avaliación inicial 

Na primeira semana do curso realizarase unha avaliación inicial para a realización da cal teranse 

en conta os informes individualizados elaborados o curso pasado, unha proba inicial onde se 

valorarán os contidos mínimos que o alumnado debería ter consolidados do curso anterior e o 

coñecemento individualizado do alumnado a partir das súas intervencións na aula. 

A partir desta información o profesorado establecerá o método de recuperación dos contidos 

non impartidos durante o período de suspensión das clases. Esta recuperación se poderá facer 

ben reforzando estes coñecementos a principio do curso, ben ao longo do mesmo cando sexan 

imprescindibles para comprender e avanzar nos coñecementos do novo curso. 

Desenvolvemento do curso 

Esta programación está redactada para o desenvolvemento do curso de xeito presencial, porén 

de presentarse circunstancias que impidan este desenvolvemento establécense diferentes 

medidas para que se poida desenvolver o curso do mellor xeito posible. 

No caso de que un alumno/a non poida asistir a clase presencial, cada curso contará cunha aula 

virtual a través da cal deberá seguir a marcha do curso desde o seu domicilio e entregar as 

actividades que se indiquen. Outra das posibles ferramentas que se poderán empregar serán as 

aulas por videoconferencia. 

No caso de suspensión das clases presenciais  o alumnado seguirá os contidos e entregará as 

actividades a través da devandita aula virtual. 

Sistema de cualificacións           

De se desenvolver o curso de xeito presencial, mantéñense o sistema establecido na 

programación xeral. 

O alumnado que non poida asistir ás aulas presenciais nalgún momento do curso teráselle en 

conta o traballo realizado na aula virtual durante a súa ausencia no apartado correspondente e 

de non poder realizar as probas escritas, procurarase unha nova data para a súa realización. 

De producirse unha suspensión das aulas presenciais, o curso continuará a través dos medios 

telemáticos establecidos polo que se valorarán os traballos realizados e se establecerán as 

probas online  que se consideren oportunas. 

Actividades extraescolares e complementares 

Dadas as circunstancias excepcionais deste curso, só se realizarán as actividades propostas que a 

situación sanitaria permita.  


