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1.-XUSTIFICACIÓN

Seguindo o Decreto 85/2015: A situación de sociedade multilingüe e plural na que vi-

vimos demanda un enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe e intercultural, cuxa 

finalidade sexa retirar as barreiras artificiais entre as linguas, polo que este enfoque 

metodolóxico considera a aprendizaxe de todas as linguas e culturas de xeito trans-

versal e integrador no seu ensino e na súa aprendizaxe. É o que entendemos por Trata-

mento Integrado das Linguas(TIL). No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está 

dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio e 

diferentes situacións de partida para cada lingua.

2.-OBXECTIVO

Todas as materias do currículo de ESO precisan da linguaxe, tanto para seren trans-

mitidas como para seren adquiridas. En consecuencia, desenvolver as capacidades 

lingüísticas e os obxectivos desta materia non debe ser responsabilidade exclusiva do 

profesorado das linguas, senón preocupación compartida por todo o equipo educativo. 

De aí a necesidade de traballar mediante proxectos que impliquen varias disciplinas, 

especialmente é preciso asegurar a coordinación do profesorado que imparte as lingu-

as no centro, buscando sempre o fomento do plurilingüismo propio da sociedade na 

que vivimos. Ou, como xa sinalamos máis arriba, seguindo as indicacións do Decreto 

85/2015, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfo-

que metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunica-

tivo do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da 

diferenza de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da 

riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e so-

cial, e o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado 

está a aprender nas aulas.
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3.-ACORDOS SOBRE TERMINOLOXÍA GRAMATI-
CAL DOS DEPARTAMENTOS DE LINGUAS

MORFOLOXÍA

CLASES DE PALABRAS
Traballaránse todas as clases de palabras que aparecen recollidas nos distintos conti-

dos de cada curso e utilizarase a seguinte terminoloxía:

— SUBSTANTIVOS: abstractos, concretos ,comúns, propios, individuais, 

colectivos, contables, non contables.

— ADXECTIVOS: especificativos e explicativos.

— DETERMINANTES: artículos , demostrativos, posesivos , indefinidos e 

numerais

— PRONOMES: persoais, demostrativos, posesivos, indefinidos e numerais.

— ADVERBIOS: lugar, tempo, modo...

— LOCUCIÓNS: adverbiais, prepositivas...

— VERBOS: utilizarase unha única terminoloxía e a orde de análise dun verbo 

será a seguinte: persoa, número, tempo, modo, citar verbo, conxugación, 

aspecto e voz.

Insistirase no aspecto e na voz, especialmente a partires de 3º de ESO.

ESTRUTURA

Farase segmentación de sustantivos, adxectivos e verbos coa profundidade que requira 

cada curso en función dos contidos e establecidos.

VERBOS:  

RAIZ/LEXEMA+VOGAL TEMÁTICA+SUFIXO MODO/TEMPO+SUFIXO 

NÚMERO /PERSOA.

SUSTANTIVOS E ADXECTIVOS:  

LEXEMA, MORFEMAS DERIVATIVOS(PREFIXOS, INTERFIXOS, SUFIXOS), 

MORFEMAS GRAMATICAIS ou FLEXIVOS (XÉNERO E NÚMERO)
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SINTAXE

Establécese  o acordo de facer análise sintáctica tradicional e pedir que o alumnado 

faga análise morfosintáctica de todas as oracións.

Empregarase a seguinte terminoloxía:

TIPOS DE SINTAGMAS
SN: DET+NUC

S ADX.: NUC+MOD

S ADV: MOD+NUC

S. PREP. ENL+TERM

FUNCIÓNS SINTÁCTICAS

GALEGO CASTELÁN INGLÉS FRANCÉS

SUX SUJ. SUB. SUJET

PRED. PRED. PRED. PRÉD

CD CD DO COD

CI CI IO COI

PVO PVO 

ATR ATR

C. REX  C. REG

C.AX C. AG.  C. AGENT.

CC CC  CC

TIPOS DE ORACIÓNS

-SIMPLES

-COMPOSTAS

-COORDINADAS

-XUXTAPOSTAS

-SUBORDINADAS

-SUSTANTIVAS

-ADXECTIVAS OU DE RELATIVO

-ADVERBIAIS
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4.-ACORDOS SOBRE ANÁLISE E COMENTARIO DE TEXTO

Son preguntas relacionadas coa comprensión do texto. Poden ser calquera das se-

guintes: tema, título, resumo (de todo ou de parte do texto), esquema coas ideas 

principais e secundarias, estrutura, intencionalidade do autor, punto de vista do 

autor sobre algún aspecto (descritivo, humorístico, irónico...), caracterización de 

personaxes e significado que teñen no texto algunhas palabras ou expresións.

A seguir, referímonos a cada cuestión, así como ás claves para resolvelas.

TEMA: É a idea central dun texto. A resposta esixe cumprir dous 
obxectivos: a correcta comprensión do texto e a capacidade de 
sintetizar o seu contido nun enunciado breve e claro; unha única 
palabra non abonda para expresar o tema dun texto, pero unha 
fórmula útil pode ser a seguinte: buscar a palabra abstracta que 
mellor sintetice o texto e engadirlle os complementos que a 
especifiquen.

TÍTULO: A función dun título é chamar a atención dos lectores. 
Expresarémolo nunha palabra, frase ou oración, tendo en conta 
as seguintes motivacións: anticipar o contido, insinuar o tema, dar 
relevo a un personaxe, intrigar ao lector... A redacción do título 
debe ser breve e estar relacionado co tema do texto.

RESUMO: Resumir un texto consiste en abreviar outro de maior 
extensión, sinalando as ideas esenciais e prescindindo do que ten 
menor importancia e do redundante. Avalíase a comprensión e 
capacidade de síntese.

PAUTAS PARA A REDACCIÓN DUN RESUMO :

 ◗ Lectura do texto para identificar as ideas fundamentais.

 ◗ Nunha segunda lectura convén subliñar a idea fundamental de cada parágra-

fo.

 ◗ Debe ser un texto breve (non superar as sei ou sete liñas) e estar estruturado 

en un ou dous parágrafos.

 ◗ Indicaremos o tipo de texto ( Este poema, artigo, narración...)

 ◗ Sintetizar na primeira liña o tema do texto.

 ◗ Suprimir todos os elementos superfluos (exemplos, anécdotas , descrici-

óns...)

 ◗ Debe estar formulado con obxectividade, sen incluír comentarios persoais.

 ◗ Tampouco pode reproducir fragmentos ou expresións do texto. Trátase de 

respectar fielmente o seu contido, aínda que redactado coas nosas palabras.
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 ◗ Empregar oracións impersoais ou pasivas reflexas.

 ◗ Empregar os conectores adecuados ( tamén, a continuación, finalmente...)

ESQUEMA COAS IDEAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS:

O contido é o mesmo que o do resumo (pois en ambos casos procedemos a recol-

ler as ideas fundamentais do texto) pero muda a maneira de expresalo. Debemos 

subliñalas e redactalas na marxe do texto.

Formúlanse expresando cada idea nun enunciado(frases simples e claras) e de for-

ma xerarquizada: as ideas principais aparecen con marxe normal, e as secundarias, 

debaixo das primeiras e con máis marxe. Cada idea non debe ocupar máis dunha 

liña

Empregaremos un modelo numerado ou con guións (sen chaves) que nos permita 

diferenciar claramente as ideas principais das secundarias. Evitarase o erro de es-

tablecer moitas ideas con excesivas subdivisións, posto que este esquema debe 

permitirnos captar a simple vista o que quere transmitir o texto.

Modelo de esquema :

1. Idea principal
 1.1. Idea secundaria

 1.2. Idea secundaria

2. Idea principal
 2.1. Idea secundaria

ESTRUTURA: 

Calquera texto debe presentar as ideas ben estruturadas, en partes que podemos 

apreciar doadamente (a propia disposición en parágrafos pode axudarnos) pero tamén 

depende do tipo de textos:

Estrutura dos textos narrativos (literarios ou non).  
Adoita ter tres partes:

— Introdución: presentación do tema, personaxes, espazos...

— Desenvolvemento: desenvólvese o suceso que lle crea un conflito aos 

personaxes (un problema que hai que resolver, un desexo que satisfacer, 

un asunto que aclarar...)

— Desenlace: prodúcese a resolución do conflito.
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Estrutura dos textos argumentativos (defenden unha idea mediante 

argumentos, coa finalidade de convencer ao receptor)

— Presentación da tese ou idea que se pretende defender ou rexeitar.

— Corpo argumentativo: presentación con orde e claridade dos diferentes 

argumentos ou razoamentos que apoian e defenden a tese.

— Conclusión. Reafirma a tese da que se parte. Soe ser unha síntese da 

demostración feita no apartado anterior, destacando o razoamento que 

se considera máis  convincente ou utilizando recursos 

retóricos coa finalidade de causar impacto no  receptor.

 strutura dos textos expositivos (Transmiten información sobre un tema de 

maneira obxectiva).  

Acostuman presentar tres partes:

— Presentación do tema

— Desenvolvemento da explicación ou exposición

— Conclusión, resumo ou consecuencias do exposto (Non sempre aparece)

Unha fórmula para indicar a estrutura dun texto pode ser a seguinte:

1º- Indicamos as partes ou apartados en que podemos dividir o texto de 

forma clara e breve, por exemplo: “Podemos estruturar o texto en tres 

partes ben definidas tendo en conta o contido”

2º- Sinalamos cada un dos apartados, indicando entre parénteses os 

parágrafos, as liñas ou os versos en que aparecen, e expresamos 

brevemente o contido de cada un.

Por exemplo, nun texto argumentativo indicaríase así:

1. Presentación da tese ( liña1-3): breve resumo do contido

2. Argumentación (liña 4 a 10): indicamos o contido brevemente.

3. Conclusión (liña 11 e 12): indicamos o contido brevemente.

SIGNIFICADO DE PALABRAS OU EXPRESIÓNS: 

Non se esixe unha definición lexicográfica rigorosa, senón a demostración de que se 

coñece ese significado e a capacidade de expresalo correctamente. Non son válidas as 

respostas só con sinónimos ou a tradución a outra lingua.

Procedemos así:
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-Subliñamos a palabra ou expresión.

-Indicamos, entre parénteses, a categoría: s./v./adx./adv./conx./pronome …

-Definimos brevemente os trazos semánticos distintivos.

-Segundo a clase de palabra, serán de utilidade as seguintes formulas de 

definición:

Substantivos: pódese iniciar a definición cun hiperónimo ou termo 

de significado xenérico no que se inclúe o termo definido: persoa, 

animal, obxecto, sentimento, actitude, substancia, virtude, calidade, 

situación,habilidade... Posteriormente, indícanse as súas características máis 

representativas: utilidade, orixe, cor, forma, tamaño...

 Limón: froito do limoeiro, de forma ovoide, casca amarela e sabor 

agre.

 Ditador: persoa que asume todos os poderes e non permite a 

oposición ao seu goberno.

 Lealdade: calidade de leal.

 Escaseza: situación de falta de algo.

Adxectivos: fórmulas útiles para definir un adxectivo son, entre outras: que 

+ verbo do que deriva, dise de..., aplícase a..., pertencente ou relativo a..., 

que está..., que é...

 Enxeñoso: que ten enxeño ou habilidade

 Basto: que está moi xunto ou apertado.

 Tecnolóxico: pertencente ou relativo á tecnoloxía.

 Sabido: que sabe ou entende moito.

Verbos: unha maneira de definilos é empregar unha forma verbal sinónima e 

detallar algo máis o seu significado.

 Mesturar: xuntar ou unir varias cousas distintas.

 Caer: vir abaixo un corpo polo seu propio peso.

 Fitar. mirar fixamente para algo ou alguén.

Adverbios: pódese recorrer ás fórmulas:en..., con..., de maneira...

 Fóra: no exterior do tempo ou do espazo.

 Apaixonadamente: con paixón.
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COMENTARIO CRÍTICO
Consiste en expresar de forma clara e ben organizada unha valoración argumentada so-

bre o tema do texto, dalgunha cuestión concreta expresada nel ou relacionada co mes-

mo(é dicir, trátase de expor a nosa opinión empregando argumentos que a defendan)

1. Criterios de valoración:

1. Construción textual . Valórase:

A capacidade crítica: demostrar os propios coñecementos e opinións e a 

capacidade de razoar usando argumentos e información pertinente, fuxindo 

dos tópicos e estereotipos, así coma da “orixinalidade” gratuíta.

Coherencia do discurso: construír enunciados sucesivos con continuidade 

temática e progresión informativa, sen contradicións.

Organización da información: expresar as ideas de xeito organizado, ben 

estruturada en parágrafos e cun uso correcto dos conectores textuais.

2. Adecuación léxico -gramatical . Construción de textos adecuados á situación comu-

nicativa formal en que se producen e un apropiado manexo dos rexistros da lingua, 

tanto na escolla do léxico coma nas construcións gramaticais. Débense evitar os trazos 

propios da oralidade e dos textos espontáneos e non planificados.

3. Corrección ortográfica e gramatical Valórase o correcto dominio da norma estándar: 

ortografía, signos de puntuación, morfoloxía e sintaxe.

Para a redacción do comentario crítico debemos proceder así :

Realizar a lectura, o subliñado das ideas máis importantes e identificar o 

tema.

Decidir a tese ou opinión que imos defender .

Pensar os argumentos que empregaremos: ideas ou razóns que apoien a 

nosa tese e refuten os argumentos contrarios á mesma.

Redactar un esquema-borrador coas ideas que imos expoñer (poucas, 

sensatas, fundamentadas, razoadas e claras)

Redacción definitiva do texto segundo a seguinte estrutura:

Estrutura do comentario crítico. É recomendable que o texto presente tres partes:

1. Introdución (1º parágrafo). Podemos incluír aquí dous elementos:

a) Facer referencia, se procede, ao texto do exame, recollendo 

a idea principal e incluíndo algunha valoración sobre a 

importancia, actualidade, orixinalidade ou enfoque co que se 
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trata o tema; manifestar o noso acordo ou desacordo ( total ou 

parcial) coas ideas expresadas no texto.

b) Expresar as ideas ou tese que imos defender: desde o meu 

punto de vista, segundo o meu modo de ver, penso/ opino, 

considero que, (non) estou de acordo con...

2. Desenvolvemento ou corpo argumentativo. (Dous ou tres 

parágrafos)Trátase de expoñer con claridade e corrección as nosas 

ideas e opinións, defendéndoas con argumentos ordenados e ben 

relacionados, usando os marcadores textuais adecuados. ( Consultar 

tipos de argumentos e de conectores)

Cómpre evitar as contradicións, as repeticións e as afirmacións non 

razoadas, repetir as ideas do texto (trátase de expoñer as nosas), 

insistir nunha única idea, apartarnos do tema ou do aspecto concreto 

que se pregunta.

3. Conclusión (Un parágrafo final) no que sintetizamos os argumentos 

máis importantes ou resumimos a esencia do exposto. Convén 

meditala con atención porque configura a impresión xeral do 

comentario.

Unha fórmula posible para expresala pode ser: En conclusión, 

atendendo aos argumentos expostos (...) podemos reafirmar a idea de 

que...

A conclusión pode incluír unha proposta: En vista disto, é conveniente, 

é necesario, débese...

Na defensa da tese convén combinar distintos tipos de argumentos:

Argumentos de coñecemento xeral: trátase de afirmacións ou 

ideas amplamente aceptadas na sociedade e non discutidas por 

considerárense de sentido común:

Debemos ser respectuosos cos ríos porque a auga é 

imprescindible para a vida.

Argumentos de autoridade: baséanse na opinión de persoas ou 

institucións expertas no tema.

Segundo a RAG, o alumnado de secundaria mellorou a 

expresión escrita en galego,  pero non a oral.

Argumentos de datos: ofrecen datos, cifras e porcentaxes que 

dan rigor á tese:
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A venda de discos non ten futuro: a súa venda diminuíu un 

60% nos últimos anos.

Argumentos de feito: son probas demostrables ou sucesos 

realmente ocorridos, que se poden comprobar.

A contaminación dana gravemente a saúde, de forma que nas 

cidades máis contaminadas aumentaron as enfermidades 

respiratorias.

Argumentos de analoxía ou semellanza: establecen unha 

comparación da idea que queremos demostrar usando outra 

parecida.

Debería estar prohibido fumar mentres se conduce, xa que é 

tan perigoso coma usar o móbil.

Argumentos de exemplos: baséanse en casos concretos que 

serven como exemplo do que se quere defender.

A maioría dos países desenvolvidos aproveitan os residuos. 

Así, en Alemaña e Xapón reciclan desde hai anos e fabrican 

obxectos a partir do material usado.

Argumentos causa-efecto: amosan as causas ou as consecuencias 

dunha afirmación anterior.

Non se deben tomar medicamentos sen receita porque afectan 

negativamente á saúde.

Argumentos éticos: empréganse crenzas éticas aceptadas pola 

maioría para xustificar unha opinión.

Todos os seres humanos deben estar protexidos pola lei 

porque todos teñen o mesmo valor e a mesma dignidade, 

independentemente de súa cor, raza ou sexo.

Argumentos de tradición: o peso da tradición pode servir para 

defender unha idea.

As festas tradicionais deben respectarse porque se veñen 

celebrando desde tempos ancestrais.

Argumentos de experiencia persoal: empréganse as propias 

experiencias para apoiar a tese.

Algúns bancos usan publicidade enganosa para atraer clientes. 

Eu podo afirmar que me sentín estafada cando...
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Argumentos de xustiza: o que é xusto debe prevalecer sobre o 

que é inxusto.

As mulleres deben gañar o mesmo ca os homes cando realicen 

o mesmo traballo.

Argumentos legais: Acódese ao disposto na lexislación.

Usar cinto diminúe as mortes en accidentes, razón pola que as 

normas de tráfico obrigan a usalo en todos os asentos.

Argumentos de utilidade: baséase na idea de que o útil é 

preferible ao que non o é.

É importante ter un bo ambiente laboral porque mellora a 

produtividade.

Argumentos de progreso: o orixinal e o novidoso valórase fronte 

ao tradicional.

O matrimonio de persoas do mesmo sexo supuxo un claro 

avance na igualdade das persoas.

Argumentos de saúde: valórase o saudable fronte ao prexudicial.

Debemos practicar deporte habitualmente para manter un bo 

estado físico e mental

Argumentos económicos: a cuestión económica pode xustificar 

moitas ideas.

A chegada de inmigrantes pode ser positiva porque temos 

unha poboación moi envellecida.

Argumentos hedonistas: xustificamos unha idea polo tópico da 

necesidade de vivir a vida.

É necesario aproveitar ao máximo a xuventude porque dura 

moi pouco.

Argumentos emotivos: preténdese provocar a empatía do 

receptor ou sentimentos como medo, rexeitamento, compaixón, 

simpatía...

A doazón de órganos é fundamental posto que ninguén está 

libre de necesitar un transplante.

Debemos evitar sempre: argumentos ofensivos, de xeneralización ou 

baseados en prexuízos.
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OS CONECTORES TEXTUAIS.
Os conectores, enlaces ou marcadores textuais son unha serie aberta e heteroxénea de 

partículas lingüísticas (adverbios, conxuncións, locucións adverbiais ou conxuntivas...) 

que serven para indicar as relacións entre as ideas dun texto e organizar as partes do 

mesmo e non teñen función sintáctica. O número de conectores é moi amplo. A conti-

nuación indicamos os máis comúns coas súas respectivas funcións:

Introdución: en principio, para comezar, antes de nada...

Organización: primeiro, en primeiro lugar, primeiramente, en segundo lugar, 

a continuación, posteriormente...

Peche: finalmente, por último, para rematar…

Conclusión: en conclusión, en definitiva, en resumo…

Continuación: pois ben, neste sentido, entón...

Tematizadores: canto a, a propósito de, a respecto de ...

Distribución: por un lado, por outro; dunha banda, doutra...

Aditivos: ademais, e, incluso, do mesmo xeito, tamén, despois, igualmente, 

por outra banda...

Contraste: pola contra, non obstante, pero, mais, con todo, agora ben, así e 

todo, por outra banda...

Semellanza: de modo semellante, de igual maneira, igualmente, de xeito 

similar…

Explicación: isto é, é dicir, ou sexa, noutras palabras…

Certeza: defeito, evidentemente…

Causa e consecuencia: polo tanto, por conseguinte, en consecuencia, 

daquela, pormor de, así, entón, pois, xa que logo, por iso, de xeito que, así 

que...

Espazo-temporais: por riba, antes, mentres que, mentres tanto, de súpeto, 

máis tarde, despois, deseguido, sempre que, así que…

Ao inicio de cada trimestre farase unha reunión de todos os departamentos de linguas 

para coordinar os contidos e o cumprimento dos acordos establecidos neste proxecto 

integrado das linguas.
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5.- DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DOS CONTIDOS XERAIS DA COMUNICACIÓN 
ORAL E ESCRITA NAS MATERIAS DE LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ.

DPTO. GALEGO DPTO. CASTELÁN
1º ESO Noticias

mensaxes electrónicas/móbil.
Normas e instrucións 
de uso (instrutivos)
Textos explicativos de 
dicionarios, enciclopedis, 
páxinas web...
Cartas, notas e avisos.

Narrativos
Descritivos
Espositivos
Argumentativos
Dialogados

2º ESO Crónicas, reportaxes, 
noticias, documentais.
Diarios, avisos, solicitude.
Cartas persoais, 
correspondencia escolar.
Textos explicativos de 
disionarios, enciclopedias, 
páxinas web...
Participación en foros
Cuestionarios
Narrativos e descritivos.

Instrutivos:normas de 
convivencia, regras de xogos...
Expositivos.
Argumentativos.

3º ESO Expositivos
Presentacións, relatorios, 
mesas redondas.
Convocatorias e actas.
Instrutivos: regulamentos.
Textos explicativos de 
dicionarios, enciclopedias, 
páxinas web...

Publicitarios
Medios de comunicación: 
información e opinión(noticias, 
reportaxes, crónica, entrevista...)
Narración
Descrición.

4º ESO Argumentativos
Publicitarios
Presentación, relatori-
os, mesas redondas...
laborais: currículo, carta 
presentación, contrato.
Instancia.

Diálogo (teatro)
Debate, coloquio.
Argumentación oral e escrita

1º BACH. Texto dialogado
Texto descritivo
Texto narrativo
Propiedades textuais

Texto expositivo oral e escrito
Texto argumentativo oral e escrito
O artigo de opinión.

2º BACH. Seguiranse as directrices marcadas pola CIUG nas distintas linguas
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6.-DISTRIBUCIÓN POR CURSOS DOS CONTIDOS XERAIS DE COÑECEMENTO 
DA LINGUA NAS MATERIAS DE LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ

GALEGO CASTELÁ
1º ESO Substantivos: xénero 

e número
Adxectivos: graos 
(contraccións).
Verbo: conxugación.
Adverbios, pronomes, 
demostrativos...(só en 
relación con modalidades 
oracionais e con mecanismos 
de cohesión, incluíndo 
conectores temporais).
Modalidades oracionais.

Substantivo.
Adxectivos.
Determinantes.
Pronomes, adverbios.
Verbo (só regular), preposicións.
Estrututura de substan-
tivos e adxectivos.
Función suxeito e predicado.
Modalidades oracionais.

2º ESO Estrutura de nomes e 
verbos (só regulares).
Análise sintáctica da oración 
simple (SUX, PRED, CD, CI).

Exercicios de identificación das 
distintas clases de palabras (repaso).
A oración simple.
As funcións: ATR, PVO, 
C. Rég, CC, Cag
Clasificación da oración 
simple: activa, pasiva, reflexiva, 
recíproca, pronominal.

3º ESO Exercicios de identificación 
de todas as clases de 
palabras (a modo de repaso) 
e uso de formas correctas.
Máis polo miúdo:
a)artigo: contraccións.
b)Contraccións
c)Valores do posesivo 
e demostrativo.
d) Subclasificación de 
adverbios, conxuncións, 
cuantificadores.

Exercicios de identificación de 
todas as clases de palabras 
(a modo de repaso).
Máis polo miúdo:
a)Clasificación semántica 
do substantivo.
b)Graos do adxectivo.
c)Conxugación de verbos.
d)Subclasificación de 
adverbios e conxuncións.
e)Elementos constitutivos da palabra

Análise sintáctica (oración simple)
4º ESO Verbos e perífrases verbais.

Infinitivo conxugado.
O pronome.
Semántica.
Afondamento en adverbio 
e preposición.
Oracións coordinadas 
e xustapostas.

Repaso clases de palabras
Oracións subordinadas substan-
tivas, adxectivas e adverbiais.

1º BACH Afondamento en cuestións 
morfolóxicas, sintácticas 
e semánticas das distintas 
clases de palabras.

Afondamento en cuestións 
morfolóxicas.
Afondamento en sintaxe da 
oración simple e composta.

2º BACH Seguiranse as directrices marcadas pola CIUG nas distintas linguas.
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7.-PAUTAS PARA A PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS

TRABALLOS A MAN

— Os traballos e/ou tarefas entregaranse escritos unicamente a bolígrafo azul 

ou negro, nunca en lapis ou en calquera outra cor.

— O traballo incluirá obrigatoriamente (sexa na portada ou como 

encabezamento) a seguinte información: Título, nome e curso do alumno/a, 

materia e avaliación á que pertence o exercicio.

— Deberán deixarse marxes: inferior (2 cm), superior (3 cm), dereita (2 cm) e 

esquerda (3 cm) pois dan limpeza ao escrito e permiten facer anotacións ao 

profesor. Ademais débese garantir a distancia adecuada entre as liñas e que 

estas estean aliñadas horizontalmente no folio.

— É aconsellable realizar borradores previos. Débese coidar a letra e a 

limpeza na presentación definitiva.

— Os parágrafos deben estar sangrados.

— As follas que se entreguen deben estar obrigatoriamente unidas con 

grampas.

TRABALLOS A ORDENADOR

Os traballos a ordenador constarán dos seguintes apartados:

— Portada.Debe conter o título do traballo (no centro da folla e con maior 

tamaño que o resto) e o nome e curso do alumno na marxe inferior dereita.

— Índice. Nel recóllense todos os capítulos e apartados do traballo indicando 

a páxina na que se atopan.

— Follas de desenvolvemento. Escritas por unha soa cara respectando unhas 

marxes determinadas ( por defecto: esquerdo e dereito, 3 cm; inferior e 

superior, 2‘5 cm). Os tipos de letra máis habituais son Calibri e Arial; en 

canto ao seu tamaño,dependendo da fonte, variaría entre o 12 para o 

texto, 14/16 para os subtítulose 18 para o título. Un entreliñado de 1.5 é o 

adecuado . Cada capítulo ou apartado principal,destacarase en negriña e 

comezará páxina nova. As páxinas deberán numerarse empezando a contar 

a partir do índice.

— Introdución e conclusión. A partir de 3º de ESO, tralo índice, debe 

aparecer unha introdución que xustifique e presente o traballo; ao final, 

aparecerá unha conclusión a modo de peche.
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— Bibliografía.Ao final do traballo, aparecerá a fonte ou fontes ás que se 

acudira en busca de información, citándoa da seguinte forma:

APELIDO, Nome: Título, Editorial.

Se a consulta se realiza a través da Internet, deberá poñerse a dirección da páxina visi-

tada.

8.- CRITERIOS METODOLÓXICOS

Pretendemos reforzar os aspectos prácticos. Cómpre, polo tanto, poñer especial aten-

ción na oralidade e nas competencias activas: aproveitar os recursos que ofrece a 

biblioteca, así como fomentar as tecnoloxías da información e da comunicación, e fo-

mentar ainvestigación en grupo e o traballo colaborativo do alumnado.

Trátase polo tanto dunha didáctica en que o alumnado pasou (hai xa tempo) de ser 

mero receptor de contidos teóricos a ser actor e protagonista. Neste sentido guíannos 

sobre todo catro consideracións fundamentais:

— Desde o sistema educativo os alumnos/as teñen que ter acceso aos 

elementos e instrumentos básicos da cultura universal.

— Debemos procurar prescindir ao máximo do hábito da explicación teórica 

e intentar que a figura do profesor/a sexa a de dinamizador das actividades 

que propomos.

— O alumno/a debe romper coa dinámica da aprendizaxe indutiva, entrando 

noutra máis orixinal, reflexiva e lúdica, a aprendizaxe interactiva, que lle 

permita alcanzar a madureza lingüística propia da súa etapa.

Consideramos que todos os departamentos podemos implicarnos nos seguintes ob-

xectivos ao longo do curso:

— Realizar lecturas en voz alta co fin de corrixir erros de velocidade lectora, 

dicción, entoación .

— Propor periodicamente ao alumnado a realización de breves exposición 

orais utilizando só un esquema ou guion do tema a desenvolver.

— Traballar a comprensión e produción de textos específicos de cada 

materia.

— Fomentar o uso do dicionario para coñecer tanto o vocabulario xeral coma 

o específico de cada materia.
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— Reflexionar de maneira grupal sobre os erros máis habituais relacionados 

coa competencia lingüística.

— Ofertar unha listaxe de libros recomendados nas diferentes linguas.

— Propor tres lecturas obrigatorias en cada área lingüística ou unha lista 

aberta da que o alumnado debe escoller un. En francés só na primeira 

lingua, xa que na segunda lingua consideramos que a carga lectiva nos 

dificulta este obxectivo.

— Os departamentos que poñan lecturas obrigatorias deben comunicar a 

listaxe ao coordinador da biblioteca na primeira semana de outubro.

9.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Comprensión de textos orais e escritos utilizados no ámbito académico e 

dosmedios de comunicación.

2. Produción de textos sinxelos; orais e escritos; adecuados, coherentes 

ecohesionados; propios dos medios de comunicación e do ámbito 

académico.

3. Participación activa en situacións de aprendizaxe propias do ámbito 

académico e non académico.

4. Detección do tema e do subtema en distintos tipos de texto. Subliñado 

das ideas principais e secundarias.

5. Lectura en voz alta, con dicción, entoación e ritmo correctos, incidindo 

especialmente na adecuación aos patróns fonéticos de cada lingua e aos 

signosde puntuación.

6. Planificación, revisión e boa presentación de textos escritos, con respecto 

polas normas gramaticais e ortográficas.

7. Recoñecemento das categorías gramaticais básicas (substantivos, 

adxectivos, pronomes, verbos, adverbios). Respecto polas normas 

ortográficas.

8. Adquisición de novo vocabulario.

9. Comprensión e respecto pola realidade plurilingüe na que habitamos, 

evitandoprexuízos.

10. Uso das TIC para obter información.
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11. Uso das estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro 

como parte do proceso de aprendizaxe.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1.Observación directa do labor desenvolvido polo alumnado.

2.Producións escritas do alumnado.

3.Producións orais do alumnado.

4.Probas escritas.

5.Probas de comprensión oral.

6.Proxecto de Investigación.
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