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1.- Introdución e contextualización.

O Plan  Educativo do  Centro  recolle  as  características  sociolóxicas  do alumnado do  centro  e  as
características  pedagóxicas  que  han  de  rexer  o  sistema  educativo  e  as  relacións  interpersoais  entre
alumnado e  profesorado.  Non imos  repetir  aquí  o  dito  no  documento  mencionado,  mais  si  queremos
salientar a especial problemática que presentan os niveis de 1º e de 2º de ESO especialmente derivada da
concentración que no IES Taboada Chivite se produce de alumnos de etnia xitana e de alumnos inmigrantes.
Os resultados do curso 2017- 2018 móstranse na memoria de xuño de 2018  e en setembro como en anos
anteriores e vén sendo o habitual nesta  convocatoria non foron satisfactorios.

2.- Composición do departamento
Neste curso 2018-2019, o departamento de Lingua Galega e Literatura estará integrado por cinco docentes:
Hortensia  Arcos  Fernández,  Rosa Alonso Lozano (xefa  do Departamento),  F.  Xabier   Álvarez  Cid,  María
Carmen Trigo e Belén Mellado Franco.

Rosa Alonso Lozano (xefa do Dpto.)
2 reforzos de 1º ESO

Lingua Galega e Literatura
1 grupo de 2º ESO

1 grupo de 1º BACH

1 grupo de 2º BACH

Hortensia Arcos Fernández
2 reforzos de 2º ESO

Lingua Galega e Literatura1 grupo de 2º ESO + TITORÍA

3 grupos de 3º ESO

F. Xabier Álvarez Cid
1 grupo de 1º de BACH.

Lingua Galega e Literatura
2 grupos de 2º de BACH.

1 grupo de 3º ESO-PMAR + TIT. Ámbito Sociolingüístico

Carmen Trigo Estévez
2 grupos de 1º ESO

Lingua Galega e Literatura
3 grupos de 4º ESO + TITORÍA

1 grupo de 1º BACH-Portugués Lingua Portuguesa

Ana Belén Mellado Franco
2 grupos de 1º ESO + TITORÍA

Lingua Galega e Literatura2 grupos de 2º ESO

1 grupo de 1º BACH

6
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3. Propostas de mellora para o curso 2018-2019
Partindo dos resultados do curso anterior propomos as seguintes medidas de mellora:
1º ESO:

• Practicar máis ditados para a mellora da ortografía.
• Traballar máis a redacción de textos escritos e creativos por parte dos alumnos.
• Exercitar máis a comprensión de textos.
• Practicar a audición e expresión oral.
• Máis exercicios de fonética.
• Traballar en grupos.

2º ESO:
• Máis exercicios de ditado e audición para mellorar a ortografía.
• Máis traballo de textos: análise e comprensión.
• Mellora da fonética.
• Adquirir máis vocabulario.
• Traballar máis na elaboración de textos dos propios alumnos.
• Traballar con grupos en equipo, de xeito flexible.

3º ESO:
• Insistir na comprensión, análise e redacción de textos.
• Mellorar o vocabulario e a ortografía.
• Mellora da fonética, con audicións e práctica de lectura e expresión oral.
• Mellorar os coñecementos e a practica literaria.
• Potenciar o traballo grupal.

4º ESO:
• Máis lectura comprensiva.
• Análise de textos buscando a comprensión e a estrutura.
• Mellora da redacción e da expresión oral.
• Traballar  máis  as  interferencias  lingúísticas  en  todos  os  planos  da  lingua  (Imos  recorrer  á

tradución de textos do castelán ao galego como medida extraordinaria)
• Ditados
•  Mellorar as estratexias da aprendizaxe da literatura.
• Potenciar o traballo en grupos.

1º Bach.
• Exercicios de ditado que esixa do alumnado unha boa comprensión oral e unha boa ortografía.
• Elaboración de textos de diversa tipoloxía.
• Ampliar o vocabulario.
• Insistir no tema das interferencias lingúísticas en todos os planos para lograr o dominio do nivel

estándar  da  lingua  galega.(tradución  de  textos  do  castelán  ao  galego  como  medida
extraordinaria)

• • Mellorar o estudo da literatura.
2º Bach.

• Elaboración e análise de textos.
• Máis lectura para superar a pobreza léxica do alumnado.
• Busca  de  estima  cultural  precisa  para  superar  as  interferencias  entre  castelán  e  galego  e

viceversa,   na procura dun galego sen deturpacións.  (Traballaremos a tradución de textos do
castelán ao galego como medida extraordinaria).
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• Mellora nas estratexias de estudo de cara ás novas probas  LOMCE.
• Traballar  máis  aspectos  de  sociolingüística  para  potenciar  a  valoración  do  galego  entre  os

alumnos
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PROGRAMACIÓNS DA ESO
I.- PROGRAMACIÓNS POR CURSOS

1.1. - 1º ESO
1.1.1.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave
1.1.2.- Concreción de obxectivos para o curso
1.1.3.- Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos relacionados con cada 
estándar.

1.1.3.1.- Temporalización
1.1.4.- Perfil competencial de Lingua Galega e Literatura para 1º ESO
1.1.5.- Criterios de promoción de Lingua Galega e literatura para 1º ESO

1.2. - 2º ESO
1.2.1.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave
1.2.2.- Concreción de obxectivos para o curso
1.2.3.- Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos relacionados con cada 
estándar.

1.2.3.1.- Temporalización
1.2.4.- Perfil competencial de Lingua Galega e Literatura para 2º ESO
1.2.5.- Criterios de promoción de Lingua Galega e literatura para 2º ESO

1.3. - 3º ESO
1.3.1.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave
1.3.2.- Concreción de obxectivos para o curso
1.3.3.- Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos relacionados con cada 
estándar.

1.3.3.1.- Temporalización
1.3.4.- Perfil competencial de Lingua Galega e Literatura para 3º ESO
1.3.5.- Criterios de promoción de Lingua Galega e literatura para 3º ESO

1.4. - 4º ESO
1.4.1.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave
1.4.2.- Concreción de obxectivos para o curso
1.4.3.- Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos relacionados con cada 
estándar.

1.4.3.1.- Temporalización
1.4.4.- Perfil competencial de Lingua Galega e Literatura para 4º ESO
1.4.5.- Criterios de promoción de Lingua Galega e literatura para 4º ESO
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PROGRAMACIÓNS DA ESO

1.1. 1º ESO

MATERIA: Lingua Galega e Literatura

DOCENTES: Carmen Trigo Estévez e Ana Belén Mellado Franco

1.1.1.-  Contribución ao desenvolvemento das competencias clave
Ademais da comunicación lingüística, propia da materia e a conciencia e expresións culturais, relacionada
especialmente coa literatura, en todas as unidades se desenvolven outras competencias inherentes á propia
aprendizaxe  como  son  aprender  a  aprender e  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor,  e  a
competencia dixital, relacionada coa busca de información.

A competencia fundamental que desenvolve é, polo tanto, a comunicación lingüística. A través dos
contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do libro búscase que o alumnado sexa competente en:
a) a comprensión oral e a comprensión escrita mediante a escoita e a lectura de textos de diversa índole e a
escoita atenta das explicacións nas situacións comunicativas da aula e b) a expresión oral e a expresión
escrita  mediante  a elaboración de textos  propios  orais  ou escritos  cun vocabulario  e unhas estruturas
lingüísticas precisos e de forma coherente e adecuada a cada situación comunicativa.

A  competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía están  presentes
naquelas unidades nas que se traballan textos relacionados co medio e a ciencia.

A competencia dixital implica a utilización de medios dixitais que o alumnado de Lingua e Literatura
precisará para solicitar información de dicionarios e enciclopedias e obter datos concretos sobre autores e
obras, así como para ampliar os contidos ou traballar os medios de comunicación.

O carácter  abstracto  dunha  gran  parte  dos contidos  que  se  traballan en Lingua implican  unha
necesaria xestión dos estilos de aprendizaxe e os recursos e motivacións persoais, e un desenvolvemento
das  estratexias  de  comprensión  por  parte  do  alumnado.  Así  mesmo,  os  estudantes  enfróntanse  ao
seguimento  dunha  aprendizaxe  pautada  e  á  reflexión  creativa,  crítica  e  emocional,  especialmente  nas
análises e comentarios dos textos. Por último, a posibilidade de autoavaliar os obxectivos de aprendizaxe e
de tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe están sempre presentes nas actividades de repaso e nos
resumos das unidades. Todo iso fai que a competencia aprender a aprender traballe en practicamente todos
os apartados de cada unidade.

O alumnado adquire competencias  sociais e cívicas a través do recoñecemento e o respecto da
diversidade de ideas  e opinións nos traballos  de tipo colaborador de diálogo e debate e das vertidas,
especialmente, nos ensaios e nos artigos de opinión. Por outra parte, os alumnos e as alumnas deberán
establecer unha escala de valores desde a que emitir  xuízos críticos e fundamentados sobre os textos.
Traballarán tamén esta competencia ao valorar  a  riqueza cultural  da realidade plurilingüe da Península
Ibérica e ao establecer a relación da realidade histórica e a literatura.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor faise patente en todas as actividades do libro que
requiren  achega  de  ideas,  análise  sistemática,  aplicación  do  aprendido  para  xerar  novas  posibilidades,
creación  de  textos,  elección  de  recursos,  etc.  Así,  o  alumnado  adquire  esta  competencia  en  especial
participando  nas  actividades  motivadoras  do  inicio  da  unidade,  resolvendo  cuestións  lingüísticas,
construíndo oracións, realizando as análises de texto pautadas, creando textos propios ou achegándose aos
recursos diversos que se ofrecen na web.
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A  materia  contribúe  especialmente  ao  fomento  da  apreciación  cultural  e  a  educación  do  gusto  que
desenvolve a competencia conciencia e expresións culturais. Por un lado, o libro ofrece unha gran cantidade
de textos de tipoloxía variada e de autores recoñecidos para traballar os contidos do curso, cuxa temática,
ademais, se relaciona con temas que van desde o patrimonio natural ou científico ata a interculturalidade.
Por outro, a Literatura invita ao alumnado a entrar en contacto directo con obras e autores de diversos
xéneros e de valor universal sobre os que se dan as pautas e os contextos para a súa mellor comprensión, o
que supón un estímulo para que os estudantes se acheguen con sensibilidade e agrado ao patrimonio
literario.

1.1.2.- Concreción de obxectivos para o curso
Obxectivos da educación secundaria obrigatoria
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades
que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no
diálogo,  afianzando os  dereitos  humanos e  a  igualdade de trato e de oportunidades entre  mulleres  e
homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e  prepararse  para  o  exercicio  da  cidadanía
democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición
necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como medio  de  desenvolvemento
persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas,
e resolver pacificamente os conflitos.
e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos
coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir  o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,  así  como
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos  campos do coñecemento e da
experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si  mesmo, a participación, o sentido crítico,  a
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-11



n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento  fundamental  para  o
mantemento  da  identidade  de  Galicia,  e  como medio  de  relación  interpersoal  e  expresión  de  riqueza
cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas
pertencentes á comunidade lusófona.

Obxectivos da área de Lingua Galega para 1º ESO
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.
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.
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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.

1.1.3.- Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos relacionados
con cada estándar

A distribución de contidos que se propón a seguir baséase no guión de contidos do libro de texto
que se empregará neste curso, mais non pretende ser algo ríxido, senón que poderá ser alterado segundo
as necesidades do alumnado e outra serie de circunstancias.

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase estruturada en cinco bloques, o que non debe
implicar que a actividade docente se corresponda con esta ordenación, senón que, pola contra, se deben
producir  múltiples  conexións entre  todos eles.  Dado que no curso se  practicará  a avaliación continua,
suponse que o final dunha unidade didáctica non significará o seu esquecemento, senón que se realizarán
actividades de repaso que non evitarán o avance na materia.

Os contidos están distribuídos en 12 unidades didácticas que se desenvolverán ao longo de 2 ou 3
semanas cada unha delas, o que suporá traballar 4 unidades por trimestre. Cada unidade didáctica integra
contidos pertencentes aos distintos bloques propostos no currículo aprobado pola Xunta.

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar" atende ao uso oral da lingua, e este é obxecto de
observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio comunicativo, para observar as
estratexias que usan os/as falantes para se comunicar satisfactoriamente, así como as que empregan para
comprender ou para producir mensaxes orais.

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción escrita. O
alumnado  debe  ser  quen  de  entender  textos  de  diferente  complexidade  e  xénero,  e  extraer  as  ideas
explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio pensamento crítico e creativo. Igualmente, a
produción  escrita  significará  procurar  para  cada  situación  o  tipo  de  texto,  adecuando,  planificando  e
redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a escrita final.

O  bloque  3,  "Funcionamento  da  lingua"  integra  contidos  relacionados  co  código  e  a  súa
organización, e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de servir de base
para o seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como fin en si
mesmo.

O bloque 4, "Lingua e sociedade" céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, explique e
valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora para todos os individuos. Do mesmo
xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e na pertinencia de que o alumnado recoñeza e
empregue termos sociolingüísticos precisos.

O bloque 5, "Educación literaria" asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas lectores e
lectoras competentes, con implicación nun proceso de formación de lectura que continúe ao longo de toda
a vida. Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura galega, así como ás súas obras e aos seus
autores  e  as  súas  autoras  máis  salientables,  e  recoñecerá  a  vinculación  destes  produtos  literarios  coa
historia de Galicia.

1.1.3.1.- Temporalización
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tema  1  :  A  descrición,  o  corpo  humano/
formación de palabras, as linguas do mundo, a
sílaba,  a  palabra,  o  texto  e  propiedades,  os
textos literarios e non literarios.
Tema 2: O poema, os sentimentos e o carácter/

Tema  5:  O  cómic,  a  casa/  parasíntese,  as
variedades da lingua, os signos de puntuación,
demostrativos e posesivos, a cohesión, a lírica.

Tema  6:  A  entrevistas,  a  comida/  a  familia

Tema 9: A noticia, os deportes/ a sinonimia, os
prexuízos  lingüísticos,  uso  de”b”,  o  verbo,
mecanismos  gramaticais  de  cohesión,  xénero
dramático.
Tema  10:  O  texto  narrativo,  os  oficios/  a
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a derivación, as linguas románicasd, regras de
acentuación,  o  substantivo,  a  adecuación,  o
xénero  narrativo:  argumento,  personaxes  e
narrador.
Tema 3: O diario, a saúde e a enfermidade/ a
derivación,  as  linguas  da  península,  casos
especiais de acentuación, xénero e número do
substantivo,  a coherencia,  o xénero narrativo:
tempo, espazo e estrutura.
Tema 4: O blog, a roupa/ composición, as leis e
o  galego,  o  acento  diacrítico,  o  adxectivo,  a
coherencia, os subxéneros narrativos.

léxica,  as  variedades  sociais,  os  signos  de
puntuación,  cunatificadores,  interrogativos,
exclamativos,a cohesión, a lírica.

Tema  7:  A  carta,  a  paisaxe/  os  préstamos
lingüísticos,  vivir  en  galego,  os  signos  de
puntuación,  pronomes  persoais  tónicos,a
cohesión, a lírica.

Tema  8:  O  diálogo,  os  animais/  campo
semántico,  lecer  en  galego,  as  maiúsculas,
pronomes  persoais  átonos,  a  cohesión,
subxéneros líricos.

antonimia, os prexuízos lingüísticos, uso de “v”,
verbos  regulares  e  irregulares,  mecanismos
gramaticais  de  cohesión,  subxéneros
dramáticos.
Tema  11:  O  texto  teatral,  os  medios  de
transporte/  a  polisemia,  os  prexuízos
lingüísticos, uso de “h”, adverbios, preposicións
e  conxuncións,  mecanismos  gramaticais  de
cohesión, recursos estilísticos.
Tema  12:  O  correo  electrónico,  as  novas
tecnoloxías/  a  homonimia,  os  prexuízos
lingüísticos, palabras con “cc”/ “c” ou “ct”/ “c”,
a  oración,  mecanismos  gramaticais  de
cohesión, recursos estilísticos.

Primeiro Trimestre. Unidades didácticas 1, 2, 3 e 4

Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
1 1. Comprensión, interpretación e resumo de

calquera texto oral.
2.  Comprensión  e  interpretación  de  textos
orais utilizados no ámbito social e educativo
(instrucións,  presentacións  de  tarefas  e
breves  exposicións  orais  de  temáticas
variadas).
3.  Desenvolvemento  de  habilidades  de
escoita  activa  con  actitude  de  interese,  de
cooperación e de respecto.
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.

6.  Valoración  das  producións  orais  emitidas
cunha fonética e prosodia correcta e actitude
crítica  ante  os  prexuízos  que  se  poidan
asociar a ela.
7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
10.  Construción  de  discursos  adecuados,
cohesionados e coherentes desde o punto de
vista comunicativo,  sobre temas de interese
persoal ou social da vida cotiá e educativa.

1.  Comprender  e  interpretar  a  intención
comunicativa e a idea xeral de textos orais e
elaborar un resumo.
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 autonomía.
3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía
nas  intervencións  orais  propias  e  alleas,
tanto espontáneas como planificadas.
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.
6.  Valorar  as  producións  emitidas  cunha
fonética e prosodia correcta e amosar unha
actitude  crítica  ante  os  prexuízos  que  se
poidan asociar a ela.
7.  Producir  textos  orais,  en  intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
10.  Producir  discursos  breves  e
comprensibles sobre temas da vida cotiá, de
interese persoal ou social.

1.1.  Comprende  e  interpreta  a  intención
comunicativa de textos orais sinxelos. (CCL e
CAA)
1.2. Traslada a información relevante ou a
idea xeral de textos sinxelos a resumos. (CCL
e CAA)
2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea
xeral,  os  datos  máis  relevantes  en  textos
orais do ámbito social  e educativo. (CCL e
CAA)
2.2. Segue instrucións para realizar tarefas
de aprendizaxe con  progresiva  autonomía.
(CCL e CAA)
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  e
CSC)
3.2.  Recoñece a importancia dos aspectos
prosódicos (entoación, pausas,  ton,  timbre
e volume) e o significado da linguaxe non
verbal. (CCL, CAA, CSC e CSIEE)
5.1.  Consulta  os  medios  de  información
dixitais para seleccionar contidos relevantes
e incorporalos ás súas producións. (CD, CAA
e CSIEE)
5.2.  Emprega  as  TIC  para  facer  as  súas
presentacións  máis  claras  e  visualmente
atractivas. (CD, CAA e CSIEE)
6.1.  Aprecia  a  emisión  dunha  pronuncia
correcta,  recoñece  os  erros  de  produción
oral propia e allea e propón solucións para
melloralas. (CCL e CAA)
6.2.  Comprende,  interpreta  e  rexeita  os
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia
da lingua galega. (CAA)
6.3.  Usa,  se  a  posúe,  a  variante  dialectal
propia e asúmea como a variedade habitual
do seu contexto. (CCL e CCEC)
7.1. Produce textos orais,  en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia,  cohesión  e  corrección.  (CCL  e
CSC)
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,
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
n  velar  e  fonema  fricativo  palatal  xordo).
(CCL)
7.3. Emprega nas intervencións orais
espontáneas  expresións  propias  do  galego
(fraseoloxía adecuada). (CCL)
7.4.  Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas un léxico rico e variado. (CCL)
10.1.  Participa  en  conversas  informais  nas
que  intercambia  información  e  expresa  a
súa opinión, fai invitacións e ofrecementos,
e  pide  e  dá  indicacións  ou  instrucións
sinxelas. (CCL, CSC, CSIEE e CCEC)
10.2.  Desenvólvese  correctamente  en
situacións  da  vida  cotiá  que  implique
solicitar  unha  información  ou  un  servizo.
(CSC e CSIEE)

2

1.  Aplicación  de  técnicas  de  análise  do
contido e estratexias de lectura comprensiva.
3.  Comprensión,  interpretación  e  síntese  de
textos  dos  medios  de  comunicación,
fundamentalmente textos narrativos.
7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e
ritmo  adecuados  á  situación  comunicativa,
aos patróns fonéticos do galego e aos signos
de puntuación.
8. Planificación e revisión do escrito, de forma
guiada,  para  producir  textos  adecuados,
coherentes,  cohesionados  e  correctos
gramaticalmente.
12. Produción, en soporte impreso ou dixital,
de  textos  de  distintos  xéneros:  descricións,
narracións de feitos e exposicións de ideas e
conceptos.
13.  Uso,  con progresiva  autonomía,  das  TIC
(procesadores  de  textos  e  correctores
ortográficos)  na  planificación,  revisión  e
presentación dos escritos.
14.  Autoavaliación da aprendizaxe da lingua
cunha actitude activa e de confianza.

1. Aplicar técnicas de análise do contido e
estratexias de lectura comprensiva.
3.  Comprender,  interpretar  e  sintetizar
escritos  dos  medios  de  comunicación,
especialmente,  os  narrativos  e  expositivos
de estrutura descritiva e secuencial.
7. Ler en voz alta con dicción, entoación e
ritmo adecuados á situación comunicativa.
8. Planificar, producir e revisar o escrito co
fin  de  producir  textos  adecuados,
coherentes,  cohesionados  e  correctos
gramaticalmente.
12.  Producir  textos  de  distintos  xéneros:
descricións,  narracións  de  feitos  e
exposicións de ideas e conceptos.

13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC
(procesadores  de  texto  e  correctores
ortográficos)  para  planificar,  revisar  e
mellorar a presentación dos escritos.
14.  Avaliar  o  seu  proceso  de  aprendizaxe
cunha actitude activa e de confianza.

1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do
contido:  subliñados,  esquemas e  resumos.
(CCL e CCA)
1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor
a partir de elementos contextuais explícitos.
(CCL)
1.4.  Procura  o  léxico  descoñecido  en
dicionarios,  analiza a forma da palabra ou
deduce o significado polo contexto. (CCL e
CCA)
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 e CD)
1.7.  Contrasta  os  contidos  analizados  cos
coñecementos propios, antes e despois da
lectura. (CCL e CCA)
3.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza
escritos  dos  medios  de  comunicación,
especialmente,  os  narrativos  e  expositivos
de estrutura descritiva e secuencial. (CCL e
CSC)
7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e
ritmo  adecuados  e  con  respecto  pola
puntua- ción do texto. (CCL)
7.2.  Le  en  voz  alta  seguindo  os  patróns
fonéticos do galego. (CCL)
8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou
formal  segundo  o  requira  a  situación
comunicativa. (CCL)
8.5. Revisa o texto con respecto ás normas
morfolóxicas,  ortográficas  e  tipográficas.
(CCL e CD)
12.1.  Produce textos  de distintos xéneros:
descricións,  narracións  de  feitos  e
exposicións de ideas e conceptos. (CCL)
13.1. Utiliza,  con progresiva autonomía,  as
funcións básicas dun procesador de textos
para  organizar  os  contidos  e  mellorar  a
presentación. (CD)
14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas
de  revisión  e  mellora  das  producións
propias e alleas. (CCL e CAA)
14.2. Acepta o erro como parte do proce- so
de  aprendizaxe  e  mostra  unha  actitude
positiva de superación. (CCL e CAA)

3 1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario
temático  a  partir  de  campos  léxicos

1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e
preciso  coa  presenza  da  fraseoloxía  e
vocabulario traballado na aula.
3.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  ou

1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso
para expresarse con claridade nun rexistro
axeitado á situación. (CCL)
3.1. Obtén, de xeito autónomo, información
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
traballados na aula.
3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes
de consulta, tanto en papel como en soporte
electrónico,  especialmente  sobre  clases  de
palabras e normativa.
4.  Aplicación  e  valoración  das  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
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.
11.  Coñecemento,  uso  e  aplicación  das
estratexias  necesarias  de  autoavaliación,
aceptando o erro como parte do proceso.

calquera  outra  fonte  de  consulta  en
calquera  soporte,  para  resolver  dúbidas  e
para progresar na aprendizaxe autónoma.
4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e
morfolóxicas da lingua galega.
6. Recoñecer e explicar o uso das distintas
categorías  gramaticais,  utilizar  este
coñecemento  para  distinguir  erros  e
diferenciar as flexivas das non flexivas.
11. Aplicar progresivamente o coñecemento
e o uso das estratexias de autoavaliación e a
aceptación do erro como parte do proceso
de aprendizaxe.

lingüística relativa  á  clase  de palabras  e a
normativa  en  dicionarios,  en  diferentes
soportes, e noutras obras de consulta. (CCL
e CD)
4.1.  Aplica  correctamente  as  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
(CCL)
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. (CAA)
11.1.  Recoñece  os  erros  nas  producións
orais e escritas propias e alleas a partir da
avaliación e autoavaliación. (CCL e CAA)

4

1.  Valoración  das  linguas  como  medios  de
relación interpersoal e de sinal de identidade
dun pobo.
2.  O  plurilingüismo  como  expresión  da
riqueza cultural da humanidade.
3. A lusofonía.
6. Situación sociolingüística e legal das linguas
de España.

1. Valorar as linguas como medios de rela-
ción  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.
4.  Coñecer  a  situación  sociolingüística  e
legal das linguas de España.

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)
1.2.  Coñece  as  linguas  que  se  falan  en
Galicia.  (CCL)
1.3. Coñece os territorios que forman parte
da comunidade lusófona. (CCL)
4.1.  Coñece  a  lexislación  que  regula  os
dereitos lingüísticos individuais. (CCL e CSC)

5

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.
2.  Comparación  de  textos  literarios  e  non
literarios e diferenciación de textos dos tres
grandes  xéneros  a  partir  dos  seus  trazos
característicos máis xerais.
4. Lectura expresiva e comprensiva de textos
narrativos  breves  e  recoñecemento  da
funcionalidade  dos  elementos  formais
básicos.
7.  Descrición  e  caracterización  dos  trazos
definitorios  básicos  do  cómic  e  a  canción
como linguaxes artísticas.
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.

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.
2. Comparar textos literarios e non literarios
e  diferenciar  textos  dos  tres  grandes
xéneros  a  partir  dos  seus  trazos
característicos máis xerais.
4. Ler expresiva e comprensivamente textos
narrativos  breves  e  recoñecer  a
funcionalidade  dos  elementos  formais
básicos.
7.  Describir  e  caracterizar  os  trazos
definitorios  básicos  do  cómic  e  a  canción
como linguaxes artísticas.
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.

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)
2.1.  Compara  textos  literarios  e  non
literarios  e  describe  as  súas  diferenzas  e
similitudes. (CCL)
2.2.  Diferencia  textos  dos  tres  grandes
xéneros  a  partir  dos  seus  trazos
característicos máis xerais. (CCL)
4.1.  Le  expresiva  e  comprensivamente
textos  narrativos  breves  e  recoñece  a
funcionali-  dade  dos  elementos  formais
básicos. (CCL)
7.3.  Describe  e  caracteriza  os  trazos
definitorios  básicos  da  canción  como
linguaxe artística. (CCL e CCEC)
7.4.  Identifica  e  describe,  nunha  canción
dada, os seus principais trazos definitorios.
(CCL e CCEC)
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 e CD)

Segundo Trimestre. Unidades didácticas 5, 6, 7 e 8

Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
1 1. Comprensión, interpretación e resumo de

calquera texto oral ou daqueles propios dos
1.  Comprender  e  interpretar  a  intención
comunicativa e a idea xeral de textos orais e

1.1.  Comprende  e  interpreta  a  intención
comunicativa de textos orais sinxelos. (CCL e
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
medios  de  comunicación,  próximos  aos
intereses do alumnado.
3.  Desenvolvemento  de  habilidades  de
escoita  activa  con  actitude  de  interese,  de
cooperación e de respecto.
4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos
medios  de  comunicación,  con  especial
atención aos programas informativos.
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.
7. Produción de discursos orais, en interven-
cións espontáneas, adecuados á situación e á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
9.  Coñecemento  e  aplicación  de  estratexias
necesarias para falar en público: planificación
do  discurso,  prácticas  orais  formais  e
informais.

elaborar un resumo.
3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía
nas  intervencións  orais  propias  e  alleas,
tanto espontáneas como planificadas.
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.
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.
7.  Producir  textos  orais,  en  intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en
público, en situacións formais ou informais,
de forma individual ou en grupo.

CAA)
1.2. Traslada a información relevante ou a
idea xeral de textos sinxelos a resumos. (CCL
e CAA)
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  e
CSC)
3.2.  Recoñece a importancia dos aspectos
prosódicos (entoación, pausas,  ton,  timbre
e volume) e o significado da linguaxe non
verbal. (CCL, CAA, CSC e CSIEE)
4.1. Identifica a intención comunicativa, as
ideas  principais  e  as  secundarias  de
programas informativos. (CCL)
4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos
que levan implícitos prexuízos ou discrimi-
nacións. (CSC)
5.1.  Consulta  os  medios  de  información
dixitais para seleccionar contidos relevantes
e incorporalos ás súas producións. (CD, CAA
e CSIEE)
5.2.  Emprega  as  TIC  para  facer  as  súas
presentacións  máis  claras  e  visualmente
atractivas. (CD, CCL e CSIEE)
7.1. Produce textos orais,  en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia,  cohesión  e  corrección.  (CCL  e
CSC)
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)
7.3.  Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas  expresións  propias  do  galego
(fraseoloxía adecuada). (CCL)
7.4.  Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas un léxico rico e variado. (CCL)
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 e CSIEE)
9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da
situación comunicativa. (CCL e CSC)
9.4.  Incorpora  progresivamente  palabras
propias do nivel formal ás súas producións
orais. (CCL e CAA)
9.5.  Analiza  similitudes  e  diferenzas  entre
discursos formais e espontáneos. (CAA)
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 e CCL)

2 1.  Aplicación  de  técnicas  de  análise  do
contido e estratexias de lectura comprensiva.
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

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

1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor
a  partir  de  elementos  contextuais  explíci-
tos. (CCL)
1.3. Reconstrúe o sentido global e com- pón
o esquema xerarquizado das ideas. (CCL)
1.4.  Procura  o  léxico  descoñecido  en
dicionarios,  analiza a forma da palabra ou

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-17



Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
diversos soportes.
5.  Utilización guiada da biblioteca e das TIC
para obter información e consultar  modelos
de composición escrita.
7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e
ritmo  adecuados  á  situación  comunicativa,
aos patróns fonéticos do galego e aos signos
de puntuación.
8. Planificación e revisión do escrito, de forma
guiada,  para  producir  textos  adecuados,
coherentes,  cohesionados  e  correctos
gramaticalmente.
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.
12. Produción, en soporte papel ou dixital, de
textos  de  distintos  xéneros:  descricións,
narracións de feitos e exposicións de ideas e
conceptos.
13.  Uso,  con progresiva  autonomía,  das  TIC
(procesadores  de  textos  e  correctores
ortográficos)  na  planificación,  revisión  e
presentación dos escritos.
14.  Autoavaliación da aprendizaxe da lingua
cunha actitude activa e de confianza.

información de dicionarios e enciclopedias
en distintos soportes.
5. Utilizar de forma guiada as bibliotecas e
as  TIC  para  obter  información  e  consultar
modelos de composición escrita.
7. Ler en voz alta con dicción, entoación e
ritmo adecuados á situación comunicativa.
8. Planificar, producir e revisar o escrito co
fin  de  producir  textos  adecuados,
coherentes,  cohesionados  e  correctos
gramaticalmente.
11. Producir, en soporte impreso ou dixital,
textos  propios  da  vida  educativa,
especialmente,  resumos,  exposicións
sinxelas  e  conclusións  sobre  as  tarefas  e
aprendizaxes realizadas.
12.  Producir  textos  de  distintos  xéneros:
descricións,  narracións  de  feitos  e
exposicións de ideas e conceptos.
13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC
(procesadores  de  texto  e  correctores
ortográficos)  para  planificar,  revisar  e
mellorar a presentación dos escritos.
14.  Avaliar  o  seu  proceso  de  aprendizaxe
cunha actitude activa e de confianza.

deduce o significado polo contexto. (CCL e
CAA)
1.5.  Interpreta o  significado  de  elementos
non  lingüísticos  (símbolos,  iconas,  etc.).
(CCL)
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 e CD)
1.7.  Contrasta  os  contidos  analizados  cos
coñecementos propios, antes e despois da
lectura. (CCL e CCA)
4.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza
textos  propios  da  vida  educativa:  webs
educati-  vas,  información  de  dicionarios,
glosarios  e  enciclopedias  en  distintos
soportes. (CCL, CAA, CD e CSC)
4.2.  Segue instrucións para realizar tarefas
de aprendizaxe guiadas, con progresiva au-
tonomía. (CCL)
5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as
TIC  para  obter  información  e  consultar
modelos de composición escrita. (CCL, CAA
e CD)
7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e
ritmo  adecuados  e  con  respecto  pola
puntuación do texto. (CCL)
7.2.  Le  en  voz  alta  seguindo  os  patróns
fonéticos do galego. (CCL)
8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou
formal  segundo  o  requira  a  situación
comunicativa. (CCL)
8.3.  Utiliza  elementos  lingüísticos  e  dis-
cursivos  esenciais  para  a  cohesión  das
ideas:  conectores  textuais  básicos,  e
concordancias dentro do sintagma nominal
e dentro do sintagma verbal. (CCL)
8.4.  Puntúa  o  texto  en  relación  coa  orga-
nización  oracional  e  a  forma do  texto  (os
parágrafos  e  a  distribución  e  organización
das ideas expresadas). (CCL)
8.5. Revisa o texto con respecto ás normas
morfolóxicas,  ortográficas  e  tipográficas.
(CCL e CD)
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 e CD)
12.1.  Produce textos  de distintos xéneros:
descricións,  narracións  de  feitos  e
exposicións de ideas e conceptos. (CCL)
13.1. Utiliza,  con progresiva autonomía,  as
funcións básicas dun procesador de textos
para  organizar  os  contidos  e  mellorar  a
presentación. (CCL e CD)
14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas
de  revisión  e  mellora  das  producións
propias e alleas. (CCL e CAA)
14.2. Acepta o erro como parte do proceso
de  aprendizaxe  e  mostra  unha  actitude
positiva de superación. (CCL e CAA)

3 1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario
temático  a  partir  de  campos  léxicos

1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e
preciso  coa  presenza  da  fraseoloxía  e
vocabulario traballado na aula.
3.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  ou

1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso
para expresarse con claridade nun rexistro
axeitado á situación. (CCL)
3.1. Obtén, de xeito autónomo, información
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
traballados na aula.
3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes
de consulta, tanto en papel como en soporte
electrónico,  especialmente  sobre  clases  de
palabras e normativa.
4.  Aplicación  e  valoración  das  normas  orto-
gráficas e morfolóxicas da lingua galega.
5. Análise  e uso reflexivo da puntuación en
relación coa cohesión textual.
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.
7.  Recoñecemento,  uso  e  reflexión  dos
mecanismos  da  cohesión  textual  como  a
deíxe persoal.
11.  Coñecemento,  uso  e  aplicación  das
estratexias  necesarias  de  autoavaliación,
aceptando o erro como parte do proceso.
13. Identificación e progresiva utilización dos
coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver unha competencia comunicativa
integrada.

calquera  outra  fonte  de  consulta  en
calquera  soporte,  para  resolver  dúbidas  e
para progresar na aprendizaxe autónoma.
4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e
morfolóxicas da lingua galega.
5. Analizar e usar correctamente a puntua-
ción, de acordo coa cohesión textual.
6. Recoñecer e explicar o uso das distintas
categorías  gramaticais,  utilizar  este
coñecemento  para  distinguir  erros  e
diferenciar as flexivas das non flexivas.
7.  Recoñecer,  usar  e  reflexionar  sobre  os
mecanismos  da  cohesión  textual  como  a
deíxe persoal.
11. Aplicar progresivamente o coñecemento
e o uso das estratexias de autoavaliación e a
aceptación do erro como parte do proceso
de aprendizaxe.
13. Reflexionar sobre o sistema e as normas
de uso das linguas, mediante a comparación
e a transformación de textos, enunciados e
palabras, e utilizar estes coñecementos para
solucionar  problemas  de  comprensión  e
para a produción de textos.

lingüística relativa  á  clase  de palabras  e a
normativa  en  dicionarios,  en  diferentes
soportes, e noutras obras de consulta. (CCL
e CD)
4.1.  Aplica  correctamente  as  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
(CCL)
4.2.  Aplica  estratexias  para  a  corrección
lingüística,  gramatical  e  ortográfica  dos
textos. (CCL)
5.1.  Analiza  e  usa  correctamente  a  pun-
tuación  de  acordo  coa  cohesión  textual.
(CCL)
6.1.  Recoñece e explica o uso das catego-
rías  gramaticais  nos  textos,  utiliza  este
coñecemento para corrixir erros e distingue
as flexivas das non flexivas. (CCL e CAA)
7.1.  Recoñece  e  explica  nos  textos  as
referencias deícticas persoais. (CCL e CAA)
11.1.  Recoñece  os  erros  nas  producións
orais e escritas propias e alleas a partir da
avaliación e autoavaliación. (CCL e CAA)
13.1.  Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos
de ámbito  contextual,  textual,  oracional  e
da palabra,  desenvolvidos no curso nunha
das linguas, para mellorar a comprensión e
produción  dos  textos  traballados  en
calquera das outras. (CCl e CAA)

4

4.  Análise  da  situación  sociolingüística,  a
partir do contexto familiar do alumnado.
5.  Desenvolvemento  de  actitudes  positivas
cara ao proceso de recuperación do galego,
favorecendo  o  xurdimento  de  vínculos
positivos  cara  ao  seu  uso  e  consciencia  da
necesidade  e  das  potencialidades  de
enriquecemento  persoal  e  colectivo  do  uso
normalizado da lingua galega.
8.  Recoñecemento  e  valoración  dos  princi-
pais  fenómenos  que  caracterizan  as
variedades diatópicas do galego.

2.  Describir  e  analizar  a  situación
sociolingüística de Galicia a partir do estudo
dos contextos familiares do alumnado.
3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do
galego  e  asumir  a  importancia  da
contribución  individual  no
desenvolvemento da lingua galega.
6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópi-
cas do galego.

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)
3.1.  Analiza a súa propia práctica lingüísti-
ca  e  valora  a  importancia  de  contribuír
indivi-  dual  e  socialmente á  normalización
da lingua galega. (CCL e CSC)
6.1.  Aprecia  as  variantes  diatópicas  do
galego como símbolo de riqueza lingüística
e cultural. (CCL e CCEC)

5 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.
3.  Lectura  expresiva  e  comprensiva,  audi-
cións  de  poemas  recitados  ou  cantados,
determinación  da  temática  ou  temáticas
abordadas e descrición dos valores estilísticos
dos textos.
6. Produción de textos sinxelos de intención
estética,  servíndose  dos  coñecementos
literarios adquiridos e dos recursos retóricos
traballados na aula.
7.  Descrición  e  caracterización  dos  trazos
definitorios  básicos  do  cómic  e  a  canción
como linguaxes artísticas.
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.

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.
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.
6. Produción de textos sinxelos de intención
estética,  servíndose  dos  coñecementos
literarios  adquiridos  e  dos  recursos
retóricos traballados na aula.
7.  Describir  e  caracterizar  os  trazos
definitorios  básicos  do  cómic  e  a  canción
como linguaxes artísticas.
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.

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)
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)
6.1.  Escribe  textos  sinxelos  de  intención
estética,  servíndose  dos  coñecementos
literarios  adquiridos  e  dos  recursos
retóricos traballados na aula. (CCL e CCEC)
7.1.  Describe  e  caracteriza  os  trazos
definitorios básicos do cómic como linguaxe
artística. (CCL e CCEC)
7.2. Identifica e describe, nun cómic dado,
os  principais  trazos  definitorios.  (CCL  e
CCEC)
8.1.  Familiarízase,  seguindo  unhas  pautas
orientadoras,  co  emprego  dos  fondos  e
recursos  que  ofrecen  as  bibliotecas,
incluídas  as  virtuais,  para  a  procura  de
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
información  básica  e  a  resolución  de
dúbidas de traballo. (CCL e CD)

Terceiro trimestre: Unidades didácticas 9, 10, 11 e 12

Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
1 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.
3.  Desenvolvemento  de  habilidades  de
escoita  activa  con  actitude  de  interese,  de
cooperación e de respecto.
4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos
medios  de  comunicación,  con  especial
atención aos programas informativos.
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.
6.  Valoración  das  producións  orais  emitidas
cunha fonética e prosodia correcta e actitude
crítica  ante  os  prexuízos  que  se  poidan
asociar a ela.
7. Produción de discursos orais, en interven-
cións espontáneas, adecuados á situación e á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
9.  Coñecemento  e  aplicación  de  estratexias
necesarias para falar en público: planificación
do  discurso,  prácticas  orais  formais  e
informais.
10.  Construción  de  discursos  adecuados,
cohesionados e coherentes desde o punto de
vista comunicativo,  sobre temas de interese
persoal ou social da vida cotiá e educativa.

1.  Comprender  e  interpretar  a  intención
comunicativa e a idea xeral de textos orais
(noticias  de  actualidade)  e  elaborar  un
resumo.
3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía
nas  intervencións  orais  propias  e  alleas,
tanto espontáneas como planificadas.
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.
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.
6.  Valorar  as  producións  orais  emitidas
cunha  fonética  e  prosodia  correcta  e
amosar  unha  actitude  crítica  ante  os
prexuízos que se poidan asociar a ela.
7.  Producir  textos  orais,  en  intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en
público, en situacións formais ou informais,
de forma individual ou en grupo.
10. Producir  discursos breves e comprensi
bles sobre temas da vida cotiá, de interese
persoal ou social.

1.1.  Comprende  e  interpreta  a  intención
comunicativa  de  textos  orais  sinxelos
(noticias de actualidade). (CCL e CAA)
1.2. Traslada a información relevante ou a
idea xeral de textos sinxelos a resumos. (CCL
e CAA)
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  e
CSC)
3.2.  Recoñece a importancia dos aspectos
prosódicos (entoación, pausas,  ton,  timbre
e volume) e o significado da linguaxe non
verbal. (CCL, CAA, CSC e CSIEE)
4.1. Identifica a intención comunicativa, as
ideas  principais  e  as  secundarias  de
programas informativos. (CCL)
4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos
que levan implícitos prexuízos ou discrimi-
nacións. (CSC)
5.1.  Consulta  os  medios  de  información
dixitais para seleccionar contidos relevantes
e incorporalos ás súas producións. (CD, CAA
e CSIEE)
5.2.  Emprega  as  TIC  para  facer  as  súas
presentacións  máis  claras  e  visualmente
atractivas. (CD, CCL e CSIEE)
6.1.  Aprecia  a  emisión  dunha  pronuncia
correcta,  recoñece  os  erros  de  produción
oral propia e allea e propón solucións para
melloralas. (CCL e CAA)
6.2.  Comprende,  interpreta  e  rexeita  os
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia
da lingua galega. (CAA)
6.3.  Usa,  se  a  posúe,  a  variante  dialectal
propia e asúmea como a variedade habitual
do seu contexto. (CCL e CCEC)
7.1. Produce textos orais,  en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia,  cohesión  e  corrección.  (CCL  e
CSC)
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)
7.3.  Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas  expresións  propias  do  galego
(fraseoloxía adecuada). (CCL)
7.4.  Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas un léxico rico e variado. (CCL)
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
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
ao  auditorio  con  autoconfianza  e
seguridade. (CCL, CSC e CSIEE)
9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da
situación comunicativa. (CCL e CSC)
9.4.  Incorpora  progresivamente  palabras
propias do nivel formal ás súas producións
orais. (CCL e CAA)
9.5.  Analiza  similitudes  e  diferenzas  entre
discursos formais e espontáneos. (CAA)
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 e CCL)
10.1.  Participa en conversas informais  nos
que  intercambia  información  e  expresa  a
súa opinión, fai invitacións e ofrecementos,
e  pide  e  dá  indicacións  ou  instrucións
sinxelas. (CCL, CSC, CSIEE, CCEC)
10.2.  Desenvólvese  correctamente  en
situacións  da  vida  cotiá  que  implique
solicitar  unha  información  ou  un  servizo.
(CSC e CSIEE)

2 1.  Aplicación  de  técnicas  de  análise  do
contido e estratexias de lectura comprensiva.
2.  Comprensión  e  interpretación  de  textos
propios da vida cotiá e das relacións sociais
en  ámbitos  próximos  á  experiencia  do
alumnado:  mensaxes  electrónicas  ou  de
móbil, normas e instrucións de uso.
3.  Comprensión,  interpretación  e  síntese  de
textos  dos  medios  de  comunicación,
fundamentalmente textos narrativos.
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.
5.  Utilización guiada da biblioteca e das TIC
para obter información e consultar  modelos
de composición escrita.
6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensa-
xes  que  transmitan  prexuízos  ou  usos
lingüísticos  discriminatorios,  especialmente,
os  que  aparecen  nos  medios  de
comunicación.
7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e
ritmo  adecuados  á  situación  comunicativa,
aos patróns fonéticos do galego e aos signos
de puntuación.
8. Planificación e revisión do escrito, de forma
guiada,  para  producir  textos  adecuados,
coherentes,  cohesionados  e  correctos
gramaticalmente.
10. Produción, a partir dun modelo, de textos
propios dos medios de comunicación, funda-
mentalmente,  noticias,  en formato papel ou
dixital.
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.
12. Produción, en soporte papel ou dixital, de
textos  de  distintos  xéneros:  descricións,
narracións de feitos e exposicións de ideas e
conceptos.
13.  Uso,  con progresiva  autonomía,  das  TIC

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

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

3.  Comprender,  interpretar  e  sintetizar
escri-tos  dos  medios  de  comunicación,
especialmente,  os  narrativos  e  expositivos
de estrutura descritiva e secuencial.

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.

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

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

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

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

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.

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

1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do
contido:  subliñados,  esquemas e  resumos.
(CCL e CCA)
1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor
a  partir  de  elementos  contextuais  explíci-
tos. (CCL)
1.3. Reconstrúe o sentido global e com- pón
o esquema xerarquizado das ideas. (CCL)
1.4.  Procura  o  léxico  descoñecido  en
dicionarios,  analiza a forma da palabra ou
deduce o significado polo contexto. (CCL e
CAA)
1.5.  Interpreta o  significado  de  elementos
non  lingüísticos  (símbolos,  iconas,  etc.).
(CCL)
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 e CD)
1.7.  Contrasta  os  contidos  analizados  cos
coñecementos propios, antes e despois da
lectura. (CCL e CCA)
2.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza  o
contido  de  textos  propios  da  vida  cotiá:
mensaxes  electrónicas  ou  de  móbil,  de
correo electrónico, normas e instrucións de
uso. (CCL e CSC)
3.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza
escritos  dos  medios  de  comunicación,
especialmente,  os  narrativos  e  expositivos
de estrutura descritiva e secuencial. (CCL e
CSC)
4.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza
textos  propios  da  vida  educativa:  webs
educati-  vas,  información  de  dicionarios,
glosarios  e  enciclopedias  en  distintos
soportes. (CCL, CAA, CD e CSC)
4.2.  Segue instrucións para realizar tarefas
de aprendizaxe guiadas, con progresiva au-
tonomía. (CCL)
5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as
TIC  para  obter  información  e  consultar
modelos de composición escrita. (CCL, CAA
e CD)
6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
(procesadores  de  textos  e  correctores
ortográficos)  na  planificación,  revisión  e
presentación dos escritos.
14.  Autoavaliación da aprendizaxe da lingua
cunha actitude activa e de confianza.

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

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

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

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

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

mensaxes que transmiten prexuízos e refle-
xiona  sobre  os  usos  lingüísticos
discriminatorios. (CCL e CSC)
6.2.  Identifica e evita  o uso de expresións
habituais  que  evidencian  prexuízos  de
distinta  natureza:  relixiosos,  raciais  e
sexistas. (CCL e CSC)
7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e
ritmo  adecuados  e  con  respecto  pola
puntuación do texto. (CCL)
7.2.  Le  en  voz  alta  seguindo  os  patróns
fonéticos do galego. (CCL)
8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou
formal  segundo  o  requira  a  situación
comunicativa. (CCL)
8.3.  Utiliza  elementos  lingüísticos  e  dis-
cursivos  esenciais  para  a  cohesión  das
ideas:  conectores  textuais  básicos,  e
concordancias dentro do sintagma nominal
e dentro do sintagma verbal. (CCL)
8.4.  Puntúa  o  texto  en  relación  coa  orga-
nización  oracional  e  a  forma do  texto  (os
parágrafos  e  a  distribución  e  organización
das ideas expresadas). (CCL)
8.5. Revisa o texto con respecto ás normas
morfolóxicas,  ortográficas  e  tipográficas.
(CCL e CD)
9.1.  Produce  textos  propios  das  relacións
sociais:  notas,  cartas,  avisos,  mensaxes
electrónicas ou de móbil. (CCL, CD e CSC)
10.1. Produce, a partir dun modelo, textos
propios  dos  medios  de  comunicación,
fundamentalmente,  noticias,  en  formato
papel ou dixital. (CCL, CD e CSC)
10.2.  Coñece  a  estrutura  do  xornal  (sec-
cións  e  xéneros)  e  os  elementos
paratextuais  que  acompañan  as  noticias.
(CCL)
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 e CD)
12.1.  Produce textos  de distintos xéneros:
descricións,  narracións  de  feitos  e
exposicións de ideas e conceptos. (CCL)
13.1. Utiliza,  con progresiva autonomía,  as
funcións básicas dun procesador de textos
para  organizar  os  contidos  e  mellorar  a
presentación. (CCL e CD)
14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas
de  revisión  e  mellora  das  producións
propias e alleas. (CCL e CAA)
14.2. Acepta o erro como parte do proceso
de  aprendizaxe  e  mostra  unha  actitude
positiva de superación. (CCL e CAA)

3 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.

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

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

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

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

1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso
para expresarse con claridade nun rexistro
axeitado á situación. (CCL)
3.2. 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
e CD)
4.3.  Aplica  correctamente  as  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
(CCL)
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
4.  Aplicación  e  valoración  das  normas  orto-
gráficas e morfolóxicas da lingua galega.

5. Análise  e uso reflexivo da puntuación en
relación coa cohesión textual.

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.

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

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

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

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

12.  Participación  en  proxectos  (elaboración
de  materiais  multimedia,  folletos,  carteis,
recen- sión de libros e películas, etc.) nos que
se utili- cen varias linguas, tanto curriculares
como  outras  presentes  no  centro  docente,
relacionados cos elementos transversais e nos
que  se  eviten  estereotipos  lingüísticos  ou
culturais.

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

5. Analizar e usar correctamente a puntua-
ción, de acordo coa cohesión textual.

6. Recoñecer e explicar o uso das distintas
categorías  gramaticais,  utilizar  este
coñecemento  para  distinguir  erros  e
diferenciar as flexivas das non flexivas.

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

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

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

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

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.

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

4.4.  Aplica  estratexias  para  a  corrección
lingüística,  gramatical  e  ortográfica  dos
textos. (CCL)
5.1.  Analiza  e  usa  correctamente  a  pun-
tuación  de  acordo  coa  cohesión  textual.
(CCL)
6.1.  Recoñece e explica o uso das catego-
rías  gramaticais  nos  textos,  utiliza  este
coñecemento para corrixir erros e distingue
as flexivas das non flexivas. (CCL e CAA)
8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos
de  conectores  textuais  máis  comúns,  en
particular os temporais e explicativos. (CCL
e CAA)
9.1.  Produce  textos  orais  e  escritos  de
diferentes  xéneros,  usando  as  regras  de
concordancia. (CCL e CAA)
9.2. Identifica as funcións sintácticas no seo
da oración. (CCL e CAA)
10.  Recoñece  as  modalidades  asertivas,
interrogativas,  exclamativas,  desiderativas,
dubitativas  e  imperativas  en  relación  coa
intención  comunicativa  do  emisor.  (CCL  e
CAA)
11.1.  Recoñece  os  erros  nas  producións
orais e escritas propias e alleas a partir da
avaliación e autoavaliación. (CCL e CAA)
12.1. Participa en proxectos (elaboración de
materiais  multimedia,  folletos,  carteis,
recen- sión 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 e
CD)
13.1.  Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos
de ámbito  contextual,  textual,  oracional  e
da palabra,  desenvolvidos no curso nunha
das linguas, para mellorar a comprensión e
produción  dos  textos  traballados  en
calquera das outras. (CCl e CAA)

4

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

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

7. Prexuízos lingüísticos.

8.  Recoñecemento  e  valoración  dos  princi-
pais  fenómenos  que  caracterizan  as
variedades diatópicas do galego.

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

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

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

6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópi-
cas do galego.

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)
3.1.  Analiza a súa propia práctica lingüísti-
ca  e  valora  a  importancia  de  contribuír
indivi-  dual  e  socialmente á  normalización
da lingua galega. (CCL e CSC)
5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e
analiza a presenza de novos e vellos prexuí-
zos cara ao galego na súa práctica lingüística
e na do seu contorno. (CCL e CSC)
6.1.  Aprecia  as  variantes  diatópicas  do
galego como símbolo de riqueza lingüística
e cultural. (CCL e CCEC)

5 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

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

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
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
adquiridos e asimilación dos trazos estéticos
xerais que definen cada texto.

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

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

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.

adquiridos,  procurando  asimilar  os  trazos
estéticos xerais que definen cada texto.

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

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

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.

adquiridos,  e  asimila  os  trazos  estéticos
xerais que definen cada texto. (CCL)
5.1.  Le  dramatizada  e  comprensivamente,
visiona  pezas  teatrais  e  aprecia  os  seus
compoñentes  e  procedementos  máis
relevantes. (CCL)
6.1.  Escribe  textos  sinxelos  de  intención
estética,  servíndose  dos  coñecementos
literarios  adquiridos  e  dos  recursos
retóricos traballados na aula. (CCL e CCEC)
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 e CD)

1.1.4.- Perfil competencial de Lingua Galega e Literatura para 1º ESO

Comp.
Clave Estándares de aprendizaxe avaliables

CCL 1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de actualidade).
2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo.
4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias de programas informativos.
7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia,
cohesión e corrección.
9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata,
progresivamente, de evitalos.
10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide
e dá indicacións ou instrucións sinxelas.
1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos.
2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil,  de correo
electrónico, normas e instrucións de uso.
3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura
descritiva e secuencial.
7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola puntuación do texto.
9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.
10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou
dixital.
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.
12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos.
1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación.
4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
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.
9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de concordancia.
1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia.
2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do alumnado.
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.
.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultural.
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.
2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e similitudes.
2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais.
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.
4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos.
5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus compoñentes e procedementos máis relevantes.
6.1.  Escribe  textos  sinxelos  de  intención  estética,  servíndose  dos  coñecementos  literarios  adquiridos  e  dos  recursos  retóricos
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Comp.
Clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

traballados na aula.

CAA

1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos.
2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo.
2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía.
4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e
diferenzas atopadas.
6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia da lingua galega.
9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves.
9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos.

CD

5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións.
5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente atractivas.
1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de distintos recursos: xornais,  revistas,  libros,
enciclopedias, buscadores de Internet.
5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos de composición escrita.
13.1.  Utiliza,  con  progresiva autonomía,  as  funcións  básicas  dun procesador  de textos  para organizar  os  contidos  e  mellorar  a
presentación.

CSC

3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da linguaxe non
verbal.
4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións.
7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia,
cohesión e corrección.
8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras de interacción.
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
9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa.
10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo.
6.1.  Manifesta  unha  actitude  crítica  ante  as  mensaxes  que  transmiten  prexuízos  e  reflexiona  sobre  os  usos  lingüísticos
discriminatorios.
3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua
galega.
4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais.
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.

CCEC

10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide
e dá indicacións ou instrucións sinxelas.
6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultural.
6.1.  Escribe  textos  sinxelos  de  intención  estética,  servíndose  dos  coñecementos  literarios  adquiridos  e  dos  recursos  retóricos
traballados na aula.
7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe artística.
7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe artística.

CSIEE

7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia,
cohesión e corrección.
8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras de interacción.
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
9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa.
10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo.
6.1.  Manifesta  unha  actitude  crítica  ante  as  mensaxes  que  transmiten  prexuízos  e  reflexiona  sobre  os  usos  lingüísticos
discriminatorios.
3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua
galega.
4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais.
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.

1.1.5.- Criterios de promoción de Lingua Galega e literatura para 1º ESO
Estándares de aprendizaxe avaliables IMPRESCINDIBLES

1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de actualidade).
2. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo.
3. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con

coherencia, cohesión e corrección.
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4. Participa  en  conversas  informais  nas  que  intercambia  información  e  expresa  a  súa  opinión,  fai  invitacións  e
ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas.

5. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos.
6. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de

correo electrónico, normas e instrucións de uso.
7. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de

estrutura descritiva e secuencial.
8. Comprende,  interpreta  e  sintetiza  textos  propios  da  vida  educativa:  webs  educativas,  información  de  dicionarios,

glosarios e enciclopedias en distintos soportes.
9. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola puntuación do texto.
10. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.
11. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato

papel ou dixital.
12. 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.
13. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos.
14. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación.
15. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
16. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue

as flexivas das non flexivas.
17. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de concordancia.
18. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do

alumnado.
19. 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.

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

Criterios de cualificación e promoción.

Realizaranse dous exames como mínimo por avaliación. En cada exercicio marcarase a puntuación e
tocará os diferentes bloques de contidos de 1º ESO.

A nota de avaliación desagrégase como segue:
-  Os exames na ESO contan entre un 60% e 70%.
- O libro de lectura suporá un 10% ou 20% a criterio do docente.

            - O resto é para caderno, traballo diario, traballos varios…
Posibilidade 60% e 40% para este curso.
O profesor tomará nota das tarefas realizadas polos alumnos diariamente, tanto na aula como na casa. Se
estas tarefas non foron presentadas ou a súa calidade é deficiente, repercutirá negativamente na nota de
avaliación. Terase en conta a corrección do uso oral da lingua.

Os alumnos traerán diariamente á clase o material necesario: libro, caderno, etc.
Os alumnos teñen que ler obrigatoriamente o libro de lectura que o profesor propoña en cada

avaliación, e se non for así deberá realizar un traballo dirixido polo docente e poráselle nese apartado a
nota dese traballo.

Debido á importancia que ten saber escribir con corrección xa dende pequechos, o Departamento
decide que se pode baixar ata 1 punto por faltas de todo tipo (ademais farase fincapé en traballar este
punto)
Os alumnos farán os exames nas datas marcadas, salvo casos excepcionais e debidamente xustificados. Se
copia sacaráselle o exame e terá nel un cero e se se sospeita que copiou poderáselle repetir, oral ou escrito
cando o docente considere e incluso en presenza doutros membros do Departamento.

Recuperacións:
Non  haberá  exame  de  recuperación  pois  esta  é  materia  de  contido  progresivo.  Se  o  alumno

suspenso nunha avaliación aproba as seguintes e consegue unha media de 5 puntos,  a  materia estará
aprobada. Se se suspenden dúas avaliacións haberá que realizar exame final de xuño con toda a materia.
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A nota final xuño e setembro:
A nota final será a nota media das tres avaliacións ou da 3ª se se considera e beneficia ao alumno,

sempre que sume un mínimo de 5 puntos e sexan de carácter progresivo. Quen non supere a materia por
non acadar media de 5 puntos ou suspenda dúas avaliacións terá que realizar o exame final de toda a
materia en xuño. Se un alumno non acada un 5 de media e só lle queda unha avaliación poderáselle dar a
opción de ir só con esa avaliación (pois o exame final está estruturado por avaliacións) Quen non logre
superar a materia en xuño fará un exame en setembro de toda a materia e semellante ao final de xuño.

Instrumentos de avaliación:
Exames (60-70% da nota)
En  cada  avaliación  dous  exames  escritos  teórico-  prácticos,  referentes  a  todos  os  contidos:

ortografía, morfosintaxe, léxico… Na valoración destas probas terase en conta a corrección e a xusteza dos
contidos e a corrección da lingua empregada. A nota final será a media de todas as probas e suporá o 60-
70% do total.

Libros 10-20% 
En  cada avaliación realizaranse,  oralmente ou por escrito,  un exame sobre os libros  de lectura

obrigatoria propostos (inda que se poida modificar algún por problemas de acceso, que os repetidores non
releano mesmo, organización…) As preguntas centraranse en aspectos sinxelos que demostren a lectura e a
comprensión (personaxes, tema, argumento, identificación dun fragmento, valoración crítica persoal…)

Traballo diario (resto da nota).
O alumno realizará e presentará as tarefas  encomendadas polo profesor:  exercicios,  esquemas,

comentarios, exposicións, traballos escritos…
O profesor revisará os cadernos e comprobará a realización de todas as actividades propostas, así

como  a  inclusión  das  posibles  explicacións  complementarias  do  profesor.  Valorarase  a  organización,
pulcritude, caligrafía e presentación.

O alumno traerá á clase todo o material preciso: libro, caderno…
Se optamos por un 60% exames e 40% para o resto, desagregarase como segue:
Un 10% para o caderno e un 10% para actividades da aula, con especial atención á oralidade  
e 20% para o libro.
Poderanse facer redondeos a partir do aprobado e do decimal (0,6) e sempre que o alumno o mereza así
como incentivar a participación en actividades voluntarias, concursos, lecturas…

10. Materiais e recursos didácticos:
Libro do Alumno 1.º Lingua e Literatura.
Libro Dixital Interactivo.
Biblioteca de Recursos.
Recursos para a aula:

 Ferramentas TIC.

 Dicionarios e enciclopedias.
Libros de lectura:

 Tonecho de Rebordechao Breogán Riveiro

 A lúa do Senegal Agustín Fernández Paz

 A miña planta de laranxa lima Xosé Mauro de Vasconcelos

 O carteiro de Bagdad Marcos Calveiro

 Historias e algún percance todas ditas en romance Antón Cortizas

 Palabras de caramelo Gonzalo Moure

 Ás de mosca para Anxo Fina Casalderrey

 Petando nas portas de Dylan  Antonio García Teijeiro
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 Escarlatina, a cociñeira defunta, Ledicia Costas
Material para traballar a Educación emocional.
Xerador de avaliacións.
Portfolio.
Ordenador.
Encerado dixital.
Material manipulable e experimental propio da materia.

• 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.

• Os cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita.
• Dicionarios.
• Prensa.
• Obras literarias diversas.
• Ordenador.
• Magnetófono.

Contidos mínimos 1º ESO
• Lectura: lectura fluída e comprensiva de textos sinxelos. Lectura dos libros programados.
• Expresión: elaborar textos orais e escritos axeitados ao seu nivel. Identificar as ideas principaise

ecundariasnos mesmos.Sintetizar o sentido global dun texto.
• Ortografía:emprego correcto das distintas grafías,signos de puntuación e acentos.
• Gramática: identificar as distintas clases de palabras e conxugar os verbos regulares.
• Sociolingüistica:coñecer  a  situación  sociolingüística  e  legal  das  linguas  de  España,

fundamentalmente da lingua galega.
• Vocabulario:coñecer o vocabulario básico dos campos semánticos máis comúns.
• Literatura: coñecer as características dos distintos xéneros literarios.
• Fonética: Recoñecer a fonética da lingua galega.

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-28



1.2. 2º ESO

MATERIA: Lingua Galega e Literatura

DOCENTES: Rosa Alonso Lozano, Hortensia Arcos Fernández, A. Belén Mellado Franco

1.2.2.- Concreción de obxectivos para o curso de 2º ESO
1. Coñecer as características da linguaxe dos distintos medios de comunicación.
2. Analizar textos orais  e escritos de medios de comunicación en formato dixital  e en papel,  para

identificar  ideas  principais,  comprender  o  contido  e  procesar  a  información  mediante  distintas
ferramentas.

3. Distinguir  ámbitos diferentes en textos orais,  coñecer as súas características e os trazos que os
diferencian.

4. Sintetizar e procesar información desde textos orais de distintos ámbitos.
5. Elaborar criterios para analizar criticamente o propósito comunicativo en textos orais diversos.
6. Elabora argumentacións propias para expoñer o propósito comunicativo dos textos orais.
7. Recoñecer as connotacións en informacións implícitas nun texto oral.
8. Coñecer e aplicar as regras fonéticas e prosódicas que rexen a lingua galega.
9. Amosar coidado e interese por elaborar producións propias con corrección gramática, ortográfica e

fonética.
10. Empregar o coñecemento da lingua e os contidos traballados para producir textos orais propios con

coherencia, cohesión e corrección. Utilizar con corrección nexos textuais de espazo, oposición e
contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.

11. Realizar exposicións orais sobre temas diversos seguindo unha estrutura ordenada e coherente, con
soltura.

12. Coñecer e utilizar técnicas TIC que faciliten e axuden a mellorar as exposicións orais planificadas.
13. Elaborar opinións propias sobre temas diversos e expoñelas de maneira argumentada e ordenada

en distintos contextos.
14. Participar de modo natural  e  por iniciativa propia en situacións de comunicación oral  diversas:

debates, corrección de exercicios, diálogos sobre temas, ... expoñendo e argumentando as ideas
propias.

15. Coñecer e aplicar técnicas de comunicación oral nas exposicións ou en situacións diversas falando
en  público,  coidando  a  postura,  a  modulación  da  voz,  a  estrutura  do  discurso,  os  medios
empregados, etc.

16. Desenrolar  estratexias  para  comprender  mensaxes  orais  e  escritas  en  situacións  onde  hai
dificultades de comprensión.

17. Utilizar recursos dixitais  e libros de texto para resolver dúbidas sobre vocabulario ou estruturas
lingüísticas necesarias para producir con corrección na lingua galega.

18. Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir textos propios no contexto social
no que nos desenvolvemos: diarios,cartas persoais, avisos e solicitudes.

19. Coñecer os elementos fundamentais  dos textos instrutivos e expositivos en contexto educativo:
webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. Utilizar ese coñecemento para comprender
a mensaxe e utilizar as fontes de información con rigor.

20. Identificar  e  analizar  as  distintas  fortes  de  información  que  son  base  esencial  no  proceso  de
adquisición de coñecementos.

21. Realizar lectura comprensiva de textos diversos: identificar ideas principais e secundarias, sintetizar
e representar a información, elaborar argumentacións propias sobre o contido, relacionar o texto
con experiencias ou outros coñecementos previos.
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22. Realizar unha lectura en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa
e á súa función.

23. Empregar estratexias metacognitivas para identificar canto e como aprendemos.
24. Coñecer os elementos esenciais e os tipos de noticias que aparecen nos medios de comunicación.
25. Elaborar noticias a partir dun modelo con coñecementos adquiridos.
26. Producir en formato papel ou dixital textos de distinta tipoloxía: cuestionarios, resumos, descrición,

narracións e explicacións.
27. Producir textos escritos con un compoñente de goce persoal para comunicar experiencias, ideas e

pensamentos.
28. Enriquecer con cada temática o léxico, vocabulario e frases da linguaxe habitual en lingua galega.
29. Empregar  con  soltura  e  precisión  dicionarios  e  fontes  de  consulta  para  comprender  textos,

enriquecer o vocabulario e contrastar a fiabilidade das fontes empregadas.
30. Coñecer, empregar as normas que regulan os textos orais e escritos de diversos tipos.
31. Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é necesario para o desenvolvemento

da lingua.
32. Coñecer as normas de uso dos signos de puntuación e utilizalos en textos escritos con corrección.
33. Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorar as habilidades de comprensión e

produción lingüísticas.
34. Coñecer  os  elementos  dunha  oración  desde  o  punto  de  vista  sintáctico.  Empregar  este

coñecemento para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.
35. Realizar autoavaliacións sobre o traballo de maneira realista co obxectivo de mellorara aprendizaxe.
36. Enriquecer a competencia lingüística co uso das distintas linguas en distintos contextos educativos.
37. Recoñecer a riqueza na diversidade cultural a través das linguas propias de cada pobo.
38. Reflexionar  sobre  a  situación  sociolingüística  galega  desde  unha  perspectiva  social,  histórica  e

xeográfica.
39. Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua galegas e describir a situación

legal das linguas do Estado español.
40. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da variedade estándar

da lingua galega e valorala como variante unificadora, así como apreciar a variante diatópica propia.
41. Ler expresiva e comprensivamente en público textos diversos.
42. Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, e comparalos

sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
43. Coñecer, identificar e interpretar recursos retóricos nos textos literarios.
44. Escribir de maneira autónoma textos de intención estética aplicando os coñecementos dos recursos

literarios traballados.
45. Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e analizalos en diferentes obras de

cine.

1.2.3.- Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos relacionados
con cada estándar.

Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
1     •  B1.1.  Comprensión,  interpretación  e

resumo  de  novas  de  actualidade  e  de
informacións  de  crónicas,  reportaxes  e
documentais  procedentes  dos  medios  de
comunicación audiovisual.
    •  B1.2.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  utilizados  no
ámbito social e educativo.
    • B1.3. Desenvolvemento de habilidades de
escoita  cunha  actitude  de  interese,
cooperación e respecto ante as intervencións

    •  B1.1.  Comprender  e  interpretar  a
intención  comunicativa,  o  tema,  as  ideas
principais  e  os  datos  relevantes  de
diferentes  textos  orais  dos  medios  de
comunicación  (crónicas,  reportaxes  e
documentais)  e  elaborar  esquemas  e
resumos.
    • B1.2. Extraer a intención comunicativa,
o  tema,  as  ideas  principais  e  os  datos
relevantes  de  diferentes  textos  orais  dos
ámbitos social e educativo.

    • LGB1.1.1. Comprende o sentido global e
identifica  a  intención  comunicativa  de
textos orais de carácter informativo propios
dos  medios  de  comunicación  audiovisual
(reportaxes,  crónicas  e  documentais).  CCL,
CAA
    •  LGB1.1.2.  Traslada  a  información
relevante de discursos orais dos medios de
comunicación  audiovisual  a  esquemas  ou
resumos. CCL, CAA
    • LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
orais,  sobre  todo  en  exposicións  do
profesorado ou do alumnado.
    • B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as
mensaxes  discriminatorias  dos  medios  de
comunicación,  con  especial  atención  aos
programas  de  carácter  informativo:  noticias
reportaxes e crónicas
    •  B1.5.  Valoración  das  producións  orais
emitidas cunha fonética e prosodia correcta e
cunha actitude crítica ante os prexuízos que
se poidan asociar a ela.
    •  B1.6. Produción de discursos orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
    •  B1.7.  Coñecemento  e  aplicación,  con
axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a
produción  de  textos  orais  sobre  temas  de
actualidade.
    • B1.8. Participación activa en situacións
propias  do  ámbito  educativo  e  de  interese
para  o alumnado que xeren intercambio de
opinión.
    • B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de
técnicas e estratexias necesarias para falar en
público:  planificación  do  discurso  nas
prácticas orais formais e informais.
 • B1.10. Construción de discursos adecuados
a  distintos  rexistros,  coherentes  e  ben
organizados sobre temas de interese persoal
ou social da vida cotiá e educativo.

    •  B1.3.  Coñecer  e  usar  as  normas  de
cortesía  nas  intervencións  orais  propias  e
alleas  da  actividade  educativa,  tanto
espontáneas como planificadas.
    •  B1.4.  Identificar  o  propósito
comunicativo en textos orais dos medios de
comunicación, analizar criticamente os seus
contidos  e  interpretar  as  connotacións  e
mensaxes discriminatorias implícitas.
    • B1.5.  Valorar as  producións emitidas
cunha  fonética  e  prosodia  correcta  e
amosar  unha  actitude  crítica  ante  os
prexuízos que se poidan asociar a ela.
    •  B1.6.  Producir  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
    • B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das
TIC,  técnicas  e  estratexias  para  realizar
exposicións orais planificadas.
    •  B1.8.  Participar  activamente  en
situación propias do ámbito educativo e de
interese  para  o  alumnado  que  xeren
intercambio de opinión.
    • B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para
falar  en  público,  en  situacións  formais  ou
informais, de forma individual ou en grupo.
    •  B1.10.  Producir  discursos  breves  e
comprensibles,  nun  rexistro  neutro,
informal ou máis culto, sobre temas da vida
cotiá ou educativa.

e a idea xeral, os feitos e datos relevantes
en  textos  orais  do  ámbito  social  e
educativo.
CCL, CAA
    •  LGB1.2.2.  Comprende  e  segue  as
instrucións  para  realizar  tarefas  de
aprendizaxe  con  progresiva  autonomía.
CAA
    •  LGB1.3.1.  Coñece,  aprecia  e  usa  as
normas  que  rexen  a  cortesía  na
comunicación oral (intervén na quenda que
lle  corresponde,  respecta  as  opinións  e
recoñece  e  rexeita  a  linguaxe
discriminatoria). CSC, CCL,
  • LGB1.3.2.  Recoñece a importancia dos
aspectos  prosódicos  (entoación,  pausas,
ton,  timbre e  volume)  e  o significado dos
trazos máis característicos da linguaxe non
verbal. CCL,  CSC, CSIE
    • LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais
e  as  secundarias  e  identifica  a  intención
comunicativa  de  programas  de  carácter
informativo: noticias, reportaxes e crónicas.
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.
CCL, CAA, CSIEE
    • LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes
e  rexeita  usos  lingüísticos  que  levan
implícitos prexuízos e discriminacións. CSC,
CAA
    •  LGB1.5.1.  Aprecia  a  emisión  dunha
pronuncia e prosodia correcta, recoñece os
erros nas producións orais propias e alleas e
propón solucións para melloralas. CCL,CAA
    •  LGB1.5.2.  Comprende,  interpreta  e
rexeita os prexuízos que se poidan asociar á
pronuncia galega. CAA
    • LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante
dialectal  propia  e  utilízaa  na  súa  práctica
habitual. CCL, CCEC
    •  LGB1.6.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección. CCL, CSC
    •  LGB1.6.2.  Participa  con  fluidez  nas
intervencións  orais  espontáneas
respectando  as  regras  morfosintácticas
desta  lingua,  en  especial  a  colocación  do
pronome átono, así como a fonética galega
(pronuncia  das  sete  vogais,  n  velar  e
fonema fricativo palatal xordo). CCL
    • LGB1.6.3.  Emprega nas intervencións
orais  espontáneas  expresións  propias  do
galego (fraseoloxía adecuada). CCL
    • LGB1.6.4.  Emprega nas intervencións
orais espontáneas un léxico rico e variado.
• CCL
    •  LGB1.7.1.  Consulta  os  medios  de
información  dixitais  para  seleccionar
contidos relevantes e  incorporalos  ás  súas
producións. CD, CAA, CSIEE
    • LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as
súas presentacións máis claras e atractivas
visualmente. CD, CCL, CSC
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
    •  LGB1.8.1.  Intervén  en  debates  e
coloquios do ámbito educativo con respecto
ás regras de interacción e ás opinións alleas.
 CCL, CSC,
   • LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga
e  atende  ás  instrucións  da  persoa
moderadora nos debates e coloquios.  CCL,
CSC
    •  LGB1.8.3.  Expresa  e  compara  con
compañeiras/os  a  súa  opinión  sobre unha
obra de lectura. CSC, CAA
    • LGB1.9.1. Elabora guións para organizar
os  contidos  de  exposicións  formais  ou
informais breves. CAA
    •  LGB1.9.2.  Fai  uso  dos  aspectos
prosódicos  da  linguaxe  non  verbal  (a
presentación, a posta en escena, os xestos e
a  mirada),  manifesta  autocontrol  das
emocións ao falar en público e diríxese ao
auditorio con autoconfianza e seguridade. •
CCL, CSC, CSIEE
    • LGB1.9.3.  Incorpora progresivamente
palabras  propias  do  nivel  formal  nas
prácticas orais da lingua. CLL, CSC
    • LGB1.9.4.  Adecúa a súa pronuncia á
finalidade da práctica oral. CLL, CAA
    •  LGB1.9.5.  Recoñece  a  avalía  erros
(repeticións de conectores, pobreza léxica e
castelanismos) nos discursos orais propios e
alleos e trata, progresivamente, de evitalos.
CAA, CCL
    •  LGB1.10.1.  Participa  en  conversas
informais nos que intercambia información
e  expresa  a  súa  opinión,  fai  invitacións  e
ofrecementos  e  pide  e  dá  indicacións  ou
instrucións sinxelas. CCL, CSC, CSIEE, CCEC
    • LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente
en  situacións  da  vida  cotiá  que  implique
solicitar  unha  información  ou  un  servizo.
CSC., CSIEE
    •  LGB1.10.3.  Utiliza  as  fórmulas  de
tratamento e as regras de cortesía axeitadas
ao destinatario e á situación comunicativa.
CCL, CSC
    •  LGB1.10.4.  Analiza  similitudes  e
diferenzas  entre  discursos  formais  e
espontáneos. CCL, CAA

2     • B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de
análise do contido e de estratexias de lectura
comprensiva: esquemas, resumos, etc.

    • B2.2. Comprensión e interpretación de
textos propios da vida cotiá  e  das relacións
sociais en ámbitos próximos aos intereses do
alumnado:  diarios,  cartas  persoais,  avisos  e
solicitudes.

    • B2.3. Comprensión e interpretación, en
formato papel e dixital, de textos propios dos
medios de comunicación (noticias).

    • B2.4. Comprensión e interpretación, en
formato papel ou dixital, de textos propios da

    • B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a
lingua e as normas do uso lingüístico para
resolver problemas de comprensión.

    • B2.2. Comprender e interpretar textos
propios da vida cotiá e das relacións sociais:
diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.

    •  B2.3.  Comprender  e  interpretar,  en
formato papel ou dixital, textos propios dos
medios de comunicación (noticias).

    •  B2.4.  Comprender  e  interpretar  en
formato papel ou dixital, textos propios da
vida  educativa,  especialmente,  os
instrutivos  e  expositivos:  webs  educativas,

    • LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido
dun  texto  en  resumos  e  esquemas  que
estruturan visualmente as ideas.
    • LGB2.1.2. Busca o significado do léxico
descoñecido a partir do contexto, analiza a
forma das palabras ou usa dicionarios para
contextualizar as acepcións.
    • LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as
secundarias  e  comprende  a  relación
existente entre elas.
    •  LGB2.1.4.  Relaciona  a  información
explícita e implícita dun escrito en función
do contexto.
    •  LGB2.1.5.  Compila  información  para
comprender e ampliar o coñecemento das
mensaxes:  busca  bibliografía;  consulta
libros,  revistas,  xornais;  utiliza  recursos
audiovisuais e buscadores de internet.
    •  LGB2.1.6.  Contrasta os  contidos  dos
textos  analizados  cos  coñecementos
propios, antes e despois da lectura.
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vida educativa,  especialmente, os instrutivos
e  expositivos:  webs  educativas,  dicionarios,
glosarios e enciclopedias.

    • B2.5. Uso, progresivamente autónomo,
das  bibliotecas  e  das  TIC  para  seleccionar
información.

    • B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a
lectura  para  identificar  usos  lingüísticos
discriminatorios,  manifestar  posturas  de
acordo e desacordo e expor razoadamente as
ideas respectando as ideas dos demais.

    •  B2.7.  Lectura en voz alta  con dicción,
entoación  e  ritmo  adecuados  á  situación
comunicativa  e  á  súa  función,  con
posibilidade  de  usar  recursos  audiovisuais
para o rexistro de voz.

    • B2.8. Planificación e revisión do escrito en
función da situación comunicativa (tema, fins
e destinatarios) para elaborar producións con
adecuación,  coherencia,  cohesión  e
corrección nas relacións internas e externas
dos contidos do texto.

    •  B2.9.  Produción,  en formato papel  ou
dixital, de escritos propios da vida cotiá e das
relacións  sociais:  diarios,  cartas  persoais,
avisos, solicitudes e participación en foros.
    • B2.10. Produción, en formato papel ou
dixital,  de  textos  propios  dos  medios  de
comunicación (noticias).
    • B2.11. Produción, en formato papel ou
dixital,  de  textos  de  carácter  educativo:
cuestionarios,  resumos,  informes de tarefas,
descricións e explicacións sobre contidos das
materias curriculares.
    • B2.12. Produción e síntese, en formato
papel  ou  dixital,  de  textos  de  distinta
tipoloxía,  fundamentalmente,  narrativos  e
descritivos.

    • B2.13. Uso das TIC (procesadores de texto
e  correctores  ortográficos)  tanto  para  a
textualización, como para a revisión e mellora
do escrito.
    • B2.14. Valoración da escritura como fonte
de aprendizaxe e como forma de comunicar
experiencias, ideas e coñecementos propios.

dicionarios, glosarios e enciclopedias.

    • B2.5. Seleccionar a información que se
obtén  nas  bibliotecas,  nas  TIC  e  outras
fontes  e  integrar  os  coñecementos
adquiridos  non  proceso  de  aprendizaxe
continua.

    • B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e
crítica ante a lectura que permita identificar
usos  lingüísticos  discriminatorios  e
manifestar  posturas  de  acordo  ou
desacordo  e  respecto  ás  mensaxes
expresadas.

    •  B2.7.  Ler  en  voz  alta  co  dicción,
entoación  e  ritmo  adecuados  á  situación
comunicativa e á súa función.

    •  B2.8.  Usar  procedementos  de
planificación  e  revisión  para  conseguir  a
adecuación,  coherencia,  cohesión  e
corrección  dos  contidos  nas  relacións
internas e externas do texto.

    •  B2.9.  Producir,  en formato papel  ou
dixital,  textos  propios  da  vida  cotiá  e  das
relacións  sociais:  diarios,  cartas  persoais,
avisos, solicitudes e participación en foros.
    • B2.10. Producir, en soporte impreso ou
dixital,  textos  propios  dos  medios  de
comunicación  a  partir  dun  modelo
(noticias).
    • B2.11. Producir, en formato papel ou
dixital,  textos  de  carácter  educativo:
cuestionarios, resumos, informes de tarefas,
descricións  e  explicacións  sobre  contidos
das materias curriculares.
    • B2.12. Producir e sintetizar, en formato
papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía,
fundamentalmente,  narracións  e
descricións.

    •  B2.13.  Usar  as  TIC  para  textualizar,
revisar e mellorar os escritos: procesadores
de  texto,  programas  de  presentación  e
dicionarios electrónicos.
    • B2.14. Valorar a escritura como fonte de
aprendizaxe  e  como  unha  forma  de
comunicar  experiencias,  ideas  e
coñecementos propios.

    •  LGB2.2.1.  Comprende e interpreta a
información  máis  relevante  de  textos
propios da vida cotiá e das relacións sociais:
diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.
    •  LGB2.2.2.  Comprende  instrucións
escritas  de  certa  complexidade  que  lle
permiten  desenvolverse  en  situacións  da
vida cotiá.
    •  LGB2.2.3.  Comprende  e  interpreta
normas  de  convivencia,  regras  de  xogos,
correspondencia escolar.
    •  LGB2.3.1.  Comprende  e  interpreta
textos propios dos medios de comunicación
(noticias).
    •  LGB2.3.2.  Localiza  a  información
destacada de textos propios dos medios de
comunicación: portadas e titulares.
    •  LGB2.4.1.  Comprende  e  interpreta
textos  propios  da  vida  educativa,
especialmente, os instrutivos e expositivos:
webs  educativas,  dicionarios,  glosarios  e
enciclopedias.
    •  LGB2.4.2.  Identifica as  características
específicas de todo tipo de textos nos que
se  expoñan  feitos  e  se  expliquen  ideas  e
conceptos  das  distintas  materias
curriculares.
    •  LGB2.5.1.  Utiliza,  de  forma
progresivamente autónoma, diversas fontes
de información e integra os coñecementos
adquiridos  nos  seus  discursos  orais  e
escritos.
    •  LGB2.5.2.  Coñece  e  utiliza
habitualmente  dicionarios  impresos  ou  en
versión dixital.
    • LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das
bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e
é quen de solicitar libros e vídeos de xeito
autónomo.
    •  LGB2.6.1.  Detecta  mensaxes  que
transmiten  prexuízos  e  evita  usos
lingüísticos discriminatorios.
    • LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas
de  acordo  e  desacordo  sobre  aspectos
parciais ou globais dun texto.
    •  LGB2.6.3.  Elabora  a  súa  propia
interpretación sobre o significado dun texto.
    •  LGB2.6.4.  Respecta  as  opinións  dos
demais.
    • LGB2.7.1.  Le en voz alta con dicción,
entoación e ritmo adecuados (interpreta os
signos  de  puntuación)  á  situación
comunicativa e á función da mensaxe.
    •  LGB2.7.2.  Usa  recursos  audiovisuais
para rexistrar a voz.
    •  LGB2.8.1.  Elabora esquemas sinxelos
para ordenar as ideas e estruturar o texto.
    • LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao
rexistro formal e educativo.
    • LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos
e discursivos de cohesión interna do texto
(a  deíxe,  as  referencias  internas  de  tipo
léxico e os conectores).
    • LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación
do  texto  en  relación  coa  organización
oracional  e  coa  forma  do  texto  (os
parágrafos e a distribución e ordenación das
ideas expresadas)
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    • LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con
respecto  polas  regras  ortográficas  e
morfolóxicas.
    • LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento
textual  coas  TIC:  procesadores  de  texto,
programas  de  presentación,  dicionarios
electrónicos e correctores.
    • LGB2.8.7. Complementa as producións
con  elementos  textuais  e  paratextuais:
ilustracións e gráficos.
    •  LGB2.9.1.  Produce textos propios da
vida cotiá e das relacións persoais: diarios,
cartas  persoais,  avisos,  solicitudes  e
participación en foros.
    • LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso
ou  dixital,  textos  propios  dos  medios  de
comunicación  a  partir  dun  modelo
(noticias).
    • LGB2.11.1. Produce, en formato papel
ou  dixital,  textos  de  carácter  educativo:
cuestionarios, resumos, informes de tarefas,
descricións  e  explicacións  sobre  contidos
das materias curriculares.
    • LGB2.12.1. Produce, en formato papel
ou  dixital,  escritos  de  distinta  tipoloxía  a
partir  dun  modelo,  fundamentalmente,
narrativos e descritivos.
    •  LGB2.12.2.  Sintetiza  e  resume
narracións e  descricións  sen parafrasear  o
texto resumido.
    • LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento
textual  coas  TIC:  procesadores  de  texto,
programas  de  presentación,  dicionarios
electrónicos,  e correctores para textualizar
e revisar e mellorar os escritos.
    •  LGB.2.14.1.  Describe  os  valores  da
escritura  como  instrumento  de
comunicación  social  fundamental  para
comunicar  experiencias  e  para  adquirir  e
transmitir coñecementos.

3     • 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.
    • B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego,
con  especial  atención  a  posibles
interferencias.
    • B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras
fontes  de  consulta  en  calquera  soporte,
especialmente  sobre  flexión,  relación
semántica e normativa.
    • B3.4. Coñecemento, comparación, uso e
valoración das normas que regulan os textos
orais e escritos, propios e alleos.
    • B3.5. Aplicación e valoración das normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

    •  B3.6.  Análise  e  uso  reflexivo  da
puntuación en relación coa cohesión textual.
    •  B3.7.  Recoñecemento da estrutura de
substantivos e verbos e da súa caracterización
morfolóxica para a mellora da comprensión e
produción textuais.

    • B3.8. Recoñecemento, uso e explicación
dos nexos e conectores textuais (espaciais, de
oposición  e  contraste)  e  dos  principais

    • B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico
amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía
e vocabulario traballado na aula.
    • B3.2. Recoñecer e usar a fonética da
lingua galega.
    • B3.3. Usar eficazmente os dicionarios
ou  calquera  outra  fonte  de  consulta,  en
papel  ou  en  soporte  electrónico,  para
resolver  dúbidas  e  para  progresar  na
aprendizaxe autónoma.
    • B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas
que regulan os textos orais e escritos.
    •  B3.5.  Aplicar  e  valorar  as  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

    • B3.6. Analizar e usar correctamente a
puntuación, de acordo coa cohesión textual.
    •  B3.7.  Recoñecer  a  estrutura  de
substantivos  e  verbos  e  da  súa
caracterización morfolóxica para mellorar a
comprensión e produción textuais.

    •  B3.8.  Recoñecer  e  usar  os  nexos
textuais  de  espazo,  oposición  e  contraste,
así  como  os  mecanismos  gramaticais  e
léxicos de cohesión interna.

    •  B3.9.  Coñecer  os  compoñentes

    • LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e
preciso para expresarse  con claridade nun
rexistro axeitado á situación comunicativa.
    •  LGB3.2.1.  Recoñece  e  pronuncia
correctamente  os  fonemas  propios  da
lingua galega.
    • LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo,
información  lingüística  de  todo  tipo  en
dicionarios,  en  diferentes  soportes,  e
noutras obras de consulta.
    •  LGB3.4.1.  Completa,  transforma  e
valora textos orais  ou escritos  de maneira
adecuada e correcta atendendo ás normas.
    •  LGB3.5.1.  Aplica  correctamente  as
normas  ortográficas  e  morfolóxicas  da
lingua galega.
    •  LGB3.5.2.  Aplica  estratexias  para  a
corrección  lingüística,  gramatical  e
ortográfica dos textos.
    • LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a
puntuación para a cohesión textual.
    •  LGB3.7.1.  Coñece  e  utiliza
adecuadamente  substantivos  e  formas
verbais  na  comprensión  e  produción  de
textos orais e escritos.
    • LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio,
utilizando  os  recursos  da  lingua  con
flexibilidade e creatividade.

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-34



Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
mecanismos  de  referencia  interna,  tanto
gramaticais como léxicos.

    •  B3.9.  Coñecemento  dos  compoñentes
sintácticos  no  nivel  da  frase  para  elaborar
enunciados,  orais  e  escritos,  cun  estilo
cohesionado e correcto.
    • B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das
estratexias  necesarias  de  autoavaliación,
aceptando o erro como parte do proceso.
    •  B3.11.  Participación  en  proxectos
(elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos,  carteis,  recensión  de  libros  e
películas,  etc.)  nos  que  se  utilicen  varias
linguas,  tanto  curriculares  como  outras
presentes no centro docente relacionados cos
elementos  transversais  e  nos  que  se  eviten
estereotipos lingüísticos ou culturais.
    •  B3.12.  Identificación  e  progresiva
utilización dos coñecementos sobre as linguas
para  desenvolver  unha  competencia
comunicativa integrada.

sintácticos para elaborar enunciados, orais e
escritos, cun estilo cohesionado e correcto.
    •  B3.10.  Aplicar  progresivamente  o
coñecemento  e  o  uso  das  estratexias  de
autoavaliación e a aceptación do erro como
parte do proceso de aprendizaxe.
    •  B3.11.  Participar  en  proxectos
(elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos,  carteis,  recensión  de  libros  e
películas,  etc.)  nos  que  se  utilicen  varias
linguas,  tanto  curriculares  como  outras
presentes no centro docente, relacionados
cos  elementos  transversais  e  nos  que  se
eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
    • B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as
normas  de  uso  das  linguas,  mediante  a
comparación  e  transformación  de  textos,
enunciados  e  palabras,  e  utilizar  estes
coñecementos  para  solucionar  problemas
de  comprensión  e  para  a  produción  de
textos.

    • LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos
de  conectores  de  espazo,  oposición,
contraste,  así  como  os  mecanismos
gramaticais  e  léxicos de referencia interna
que lle proporcionan cohesión a un texto.
    •  LG3.8.2.  Utiliza  os  elementos
lingüísticos para a cohesión interna.
    •  LG3.9.1.  Completa,  transforma  e
elabora enunciados de maneira axeitada e
correcta  atendendo  aos  compoñentes
sintácticos.
    •  LG3.10.1.  Recoñece  os  erros  nas
producións orais e escritas propias e alleas a
partir  da  avaliación  e  autoavaliación,
propondo solucións para a súa mellora.
    •  LGB3.11.1.  Participa  en  proxectos
(elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos,  carteis,  recensión  de  libros  e
películas, obras de teatro, etc.) nos que se
utilizan  varias  linguas  e  relacionados  cos
elementos  transversais,  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais  e  valora  as
competencias  que  posúe  como  persoa
plurilingüe.
    •  LGB3.12.1.  Utiliza  os  coñecementos
lingüísticos  de  ámbito  contextual,  textual,
oracional  e  da  palabra,  desenvolvidos  no
curso  nunha  das  linguas,  para  mellorar  a
comprensión  e  produción  dos  textos
traballados en calquera das outras.

4     • 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.
    • B4.4. Situación sociolingüística do galego.

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

    • B4.6. Situación legal das linguas do Estado
español.
    • B4.7. Prexuízos lingüísticos.
    •  B4.8.  Recoñecemento  das  variantes
diafásicas  da  lingua  galega  e  da  función  da
lingua estándar, uso normalizado da variante
dialectal  propia  da  zona  e  utilización  e
valoración da variante estándar da lingua en
situacións de carácter formal.

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

 •  B4.2.  Describir  e  analizar  a  situación
sociolingüística  de  Galicia  atendendo  á
presenza da lingua galega no contorno.

    • B4.3. Coñecer as principais iniciativas
normalizadoras  no  ámbito  educativo,
adquirir  vínculos  positivos  cara  ao  uso  do
galego  e  asumir  a  importancia  da
contribución  individual  no
desenvolvemento da lingua galega.

    •  B4.4.  Describir  a  situación  legal  das
linguas do Estado español.
    • B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos
e analizar a situación persoal en relación a
eles.
    • B4.6. Identificar e clasificar as variantes
diafásicas do galego, recoñecer os trazos da
variedade  estándar  da  lingua  galega  e
valorala  como  variante  unificadora,  así
como apreciar a variante diatópica propia.

    •  LGB4.1.1.  Valora  a  lingua  como
instrumento  co  cal  se  constrúen  todos  os
saberes  e  como  medio  de  relación
interpersoal  e  de  sinal  de  identidade  dun
pobo  a  través  da  identificación  de
elementos  lingüísticos  de  noso  en
diferentes contextos.
    •  LGB4.1.2.  Distingue  entre  linguas
maioritarias,  minoritarias  e  minorizadas  e
aplica estes conceptos ao caso galego.
    •  LGB4.1.3.  Coñece as  linguas  que se
falan  en  España  e  valora  a  súa  existencia
como un elemento de riqueza cultural.
    •  LGB4.1.4.  Coñece as  linguas  que se
falan na actualidade en Galicia por mor da
emigración.
    •  LGB4.1.5.  Valora  a  importancia  da
relación  de  Galicia  coa  comunidade
lusófona  e  coñece  os  territorios  que  a
integran.
    • LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de
lecer (literatura de tradición oral, música e
xogos)  e  educativos  en  lingua  galega
adaptados  á  súa  idade  e  compáraos  con
outros similares da lusofonía.
    •  LGB4.2.1.  Describe  a  situación
sociolingüística de Galicia a partir do estudo
do  seu  contorno  (concello  e  comarca),
compáraa coa situación doutros contextos e
analiza as diferenzas.
    • LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos
galegos.
    •  LGB4.3.1.  Coñece  as  principais
iniciativas  normalizadoras  no  ámbito
educativo.
    • LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica
lingüística  e  valora  a  importancia  de
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
contribuír  individual  e  socialmente  á
normalización da lingua galega.
    •  LGB4.4.1.  Coñece  a  lexislación  que
regula  a  utilización  do  galego  e  a  súa
promoción no ámbito educativo e local.
    • LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo.
Detecta e  analiza a  presenza de prexuízos
de carácter estético e socioeconómico cara
ao galego na súa práctica lingüística e na do
seu contorno.
    •  LGB4.6.1.  Identifica  e  clasifica  as
variantes diafásicas do galego.
    •  LGB4.6.2.  Analiza  a  súa  práctica
lingüística e identifica nela os trazos propios
da xerga estudantil.
    •  LGB4.6.3.  Recoñece  os  trazos  da
variedade  estándar  da  lingua  galega  e
valóraa como variante unificadora.
    • LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as
variedades  dialectais  e  utiliza  os  trazos
propios da súa zona.

5     • B5.1. Lectura, con regularidade, de obras
literarias  e  desenvolvemento  dun  criterio
lector; emisión dunha opinión persoal sobre a
lectura dunha obra axeitada á idade, relación
do  seu  sentido  coa  propia  experiencia  e
outros coñecementos adquiridos e valoración
do uso dos elementos propios de cada xénero
literario, o punto de vista empregado e o uso
estético da linguaxe.

    • B5.2. Lectura expresiva e comprensiva e
audición  de  poemas  recitados  ou  cantados;
determinación do tema principal, a estrutura
xeral e os principais recursos estilísticos.
    • B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de
textos  narrativos  breves  e  localización  e
descrición  dos  elementos  estruturais  e
formais  máis  salientables:  punto  de  vista,
tempo, espazo e personaxes principais.
    • B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva,
visionado de pezas teatrais e recoñecemento
dos  compoñentes  e  procedementos  que
caracterizan os subxéneros.
    •  B5.5.  Comparación  de  textos
pertencentes  a  diferentes  xéneros  e
subxéneros,  sinalando  as  coincidencias  e
diferenzas, tanto estruturais coma formais.

    •  B5.6.  Análise  de  textos  literarios,  de
maneira guiada, identificación dos trazos dos
subxéneros  e  a  funcionalidade  dos  recursos
retóricos.
    • B5.7. Produción de textos de intención
estética  servíndose  dos  coñecementos
literarios adquiridos e dos recursos retóricos
traballados na aula.
    •  B5.8.  Descrición  e  caracterización  dos
trazos  definitorios  básicos  da  linguaxe
cinematográfica.

    •  B5.9.  Aproveitamento,  baixo guía,  dos
fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas,
incluídas  as  virtuais,  para  a  realización  de
traballos e cita axeitada destes.

    •  B5.1.  Ler  con  regularidade  obras
literarias e desenvolver criterio lector; expor
unha opinión persoal sobre a lectura dunha
obra  axeitada  á  idade,  relacionar  o  seu
sentido  coa  propia  experiencia  e  outros
coñecementos  adquiridos  e  valorar  o  uso
dos  elementos  propios  de  cada  xénero
literario,  o  punto de vista empregado e  o
uso estético da linguaxe.

    • B5.2. Ler expresiva e comprensivamente
e facer  audicións de poemas  recitados ou
cantados,  determinar  o  tema  principal,  a
estrutura xeral e pór de relevo os principais
recursos estilísticos.
    • B5.3. Ler expresiva e comprensivamente
textos  narrativos  breves,  localizando  e
describindo  os  elementos  estruturais  e
formais  máis  salientables:  punto  de  vista,
tempo, espazo e personaxes principais.
    •  B5.4.  Ler  dramatizada  e
comprensivamente, visionar pezas teatrais e
recoñecer  os  compoñentes  e
procedementos  que  caracterizan  os
subxéneros.
    •  B5.5. Comparar textos pertencentes a
diferentes xéneros e subxéneros, sinalando
as  coincidencias  e  diferenzas,  tanto
estruturais coma formais.

    •  B5.6.  Analizar  textos  literarios,  de
maneira  guiada,  identificar  os  trazos  dos
subxéneros e a funcionalidade dos recursos
retóricos.
    •  B5.7.  Escribir  textos  de  intención
estética  servíndose  dos  coñecementos
literarios  adquiridos  e  dos  recursos
retóricos traballados na aula.
    • B5.8. Describir e caracterizar os trazos
definitorios  básicos  da  linguaxe
cinematográfica.

    • B5.9. Servirse, seguindo unhas pautas
orientadoras,  dos  fondos  e  recursos  que
ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais,
para  a  realización  de  traballos  e  cita
axeitada destes.

    • LGLB5.1.1. Le con regularidade obras
literarias e desenvolve criterio lector; expón
unha opinión persoal sobre a lectura dunha
obra  axeitada  á  idade  e  relaciona  o  seu
sentido  coa  propia  experiencia  e  outros
coñecementos adquiridos.
    •  LGLB5.1.2.  Describe  o  uso  dos
elementos propios de cada xénero literario,
o punto de vista empregado e o uso estético
da linguaxe nos textos literarios.
    •  LGLB5.2.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  e  fai  audicións  de
poemas recitados ou cantados, determina o
tema principal,  a estrutura xeral e pon de
relevo os principais recursos estilísticos.
    •  LGLB5.3.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  textos  narrativos
breves,  localiza  e  describe  os  elementos
estruturais  e  formais  máis  salientables:
punto de vista, tempo, espazo e personaxes
principais.
    •  LGLB5.4.1.  Le  dramatizada  e
comprensivamente, visiona pezas teatrais e
recoñece  os  compoñentes  e
procedementos  que  caracterizan  os
subxéneros.
    •  LGLB5.5.1.  Compara  textos
pertencentes  aos  diferentes  xéneros,
sinalando  as  coincidencias  e  diferenzas,
tanto estruturais coma formais.
    •  LGLB5.5.2.  Compara  textos
pertencentes  ao  mesmo  xénero  pero  a
diferentes  subxéneros,  sinalando  as
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais
coma formais.
    • LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de
maneira  guiada,  identifica  os  trazos  dos
subxéneros e a funcionalidade dos recursos
retóricos.
    • LGLB5.7.1. Escribe textos de intención
estética  servíndose  dos  coñecementos
literarios  adquiridos  e  dos  recursos
retóricos traballados na aula.
    •  LGLB5.8.1.  Describe e  caracteriza  os
trazos  definitorios  básicos  da  linguaxe
cinematográfica.
    •  LGB5.8.2.  Identifica  e  describe  os
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
principais  trazos  da  linguaxe
cinematográfica nunha ou varias secuencias
fílmicas.
    •  LGLB5.9.1.  Sérvese,  seguindo  unhas
pautas orientadoras, dos fondos e recursos
que  ofrecen  as  bibliotecas,  incluídas  as
virtuais, para a realización de traballos e cita
axeitada destes.

1.2.3.1.- Temporalización

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
GRAMÁTICA:  Os  fonemas,  As  palabras,  O
substantivo, O adxectivo.
ORTOGRAFÍA:  A  sílaba,  Os  ditongos,  Os
tritongos  e  hiatos.  Casos  especiais  de
acentuación. O acento diacrítico.
LINGUA E SOCIEDADE: A diversidade lingüística,
As linguas da península,  A situación legal  das
linguas, A lusofonía.
LITERATURA: As características da literatura, Os
xéneros literarios, O conto, A novela.

GRAMÁTICA:  O  pronome  persoal,  O  verbo,
Verbos regulares e irregulares, A oración.
ORTOGRAFÍA: O punto, coma e punto e coma,
Os dous puntos, puntos suspensivos, comiñas e
raias. Uso do b e do v. Uso do h.
LINGUA  E  SOCIEDADE:  O  galego  hoxe,  A
valoración  social  da  lingua,  Normalización  e
normativización, Os préstamos.
LITERATURA:  O  narrador,  Os  personaxes,  O
espazo e o tempo, A poesía lírica e As formas
poéticas.

GRAMÁTICA:  Suxeito  e  predicado,  Os
complementos, As modalidades oracionais.
ORTOGRAFÍA: Uso de s e de x.  Uso do n e do ñ.
Uso correcto das vogais. Os grupos cultos.
LINGUA E SOCIEDADE:  Os estranxeirismos,  Os
castelanismos,  As  variedades  lingüísticas,  As
variedades xeográficas.
LITERATURA:  A  linguaxe  poética,  O  xénero
dramático,  A  representación  teatral,  A
Literatura, Cine e música.

1.2.4.- Perfil competencial de Lingua Galega e Literatura para 2º ESO

Comp.
Clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

CCL 1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de actualidade).
2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo.
4.1.  Diferencia as  ideas principais  e as secundarias e identifica a  intención comunicativa de programas de carácter informativo:
noticias, reportaxes e crónicas.
6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia,
cohesión e corrección.
9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata,
progresivamente, de evitalos.
10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide
e dá indicacións ou instrucións sinxelas.
1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos.
2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil,  de correo
electrónico, normas e instrucións de uso.
3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura
descritiva e secuencial.
7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola puntuación do texto.
9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.
10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou
dixital.
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.
12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos.
1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación.
4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
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.
9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de concordancia.
1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia.
2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar e a do resto do alumnado.
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.
.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultural.
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Clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

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.
2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e similitudes.
2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais.
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.
4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos.
5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os seus compoñentes e procedementos máis relevantes.
6.1.  Escribe  textos  sinxelos  de  intención  estética,  servíndose  dos  coñecementos  literarios  adquiridos  e  dos  recursos  retóricos
traballados na aula.

CAA

1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos.
2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo.
2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía.
4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e
diferenzas atopadas.
6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia da lingua galega.
9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves.
9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos.

CD

5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións.
5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente atractivas.
1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de distintos recursos: xornais,  revistas,  libros,
enciclopedias, buscadores de Internet.
5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos de composición escrita.
13.1.  Utiliza,  con  progresiva autonomía,  as  funcións  básicas  dun procesador  de textos  para organizar  os  contidos  e  mellorar  a
presentación.

CSC

3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da linguaxe non
verbal.
4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións.
7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia,
cohesión e corrección.
8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras de interacción.
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
9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa.
10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo.
6.1.  Manifesta  unha  actitude  crítica  ante  as  mensaxes  que  transmiten  prexuízos  e  reflexiona  sobre  os  usos  lingüísticos
discriminatorios.
3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua
galega.
4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais.
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.

CCEC

10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide
e dá indicacións ou instrucións sinxelas.
6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e cultural.
6.1.  Escribe  textos  sinxelos  de  intención  estética,  servíndose  dos  coñecementos  literarios  adquiridos  e  dos  recursos  retóricos
traballados na aula.
7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe artística.
7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como linguaxe artística.

CSIEE

7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia,
cohesión e corrección.
8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras de interacción.
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
9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa.
10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo.
6.1.  Manifesta  unha  actitude  crítica  ante  as  mensaxes  que  transmiten  prexuízos  e  reflexiona  sobre  os  usos  lingüísticos
discriminatorios.
3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua
galega.
4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais.
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.
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1.2.5.- Criterios de promoción de Lingua Galega e literatura para 2º ESO
Estándares de aprendizaxe avaliables IMPRESCINDIBLES

1. Comprensión de textos orais e escritos utilizados no ámbito académico, en situacións da vida cotiá e nos
edios de comunicación.
2. Produción de textos sinxelos; orais e escritos; adecuados, coherentes e cohesionados; propios dos me -
dios de comunicación, de situacións da vida cotiá 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, desenvolvendo sinxelos comentarios. Su-
bliado das ideas principais e elaboración de esquemas e resumos a partir das mesmas.
5. Lectura en voz alta, con dicción, entoación e ritmo e velocidade correctos, incidindo especialmente na
adecuación aos patróns fonéticos de cada lingua e aos signos de puntuación. 6. Planificación, revisión e boa
presentación de textos escritos, con respecto polas normas gramaticais e ortográficas e seguindo as pautas
sinaladas desde o TIL.
7. Recoñecemento das categorías gramaticais básicas(substantivos, adxectivos, pronomes, verbos, adver-
bios). Respecto polas normas ortográficas. Adquisición de novo vocabulario. 8. Comprensión e respecto
pola realidade plurilingüe na que habitamos, evitando prexuízos lingüísticos.
9. Uso das TIC para obter información e para a realización de tarefas académicas.
10. Uso das estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do proceso de
aprendizaxe.
Outros criterios:
-O aprobado considerarase en 5. Nunca en menos. Debe chegarse a esa nota a partir da media das distintas
porcentaxes.
-As recuperacións poden facer ó final do curso, ou ó longo das avaliación, dependendo do criterio do do -
cente.
-Se se suspenden máís de 2 avaliacións, o alumno fará un exame final.
1.2.6.Criterios de avaliación
-Aprobará aquel que consiga chegar ó 5 de media.
-Faranse dous exames, e onde se combinará práctica, teoría e bloque textual. Acharase a media destes.
-Descontarase por faltas ata 1 punto.
-Os exames puntuarán entre o 60-70%.
-O libro entre 10-20%.
-Tarefas, traballos e exposicións o restante.
As porcentaxes poden variar lixeiramente ó longo do curso dependendo dos traballos esixidos por avalia-
ción. Sempre se avisará o alumnado con antelación.
-Pódese pedir un traballo do libro de lectura se non se demostra a súa lectura.
Non haberá exame de recuperación pois esta é materia de contido progresivo. Se o alumno suspenso nunha
avaliación aproba as seguintes e consegue unha media de 5 puntos,  a  materia estará aprobada.  Se se
suspenden dúas avaliacións haberá que realizar exame final de xuño con toda a materia.

A nota final xuño e setembro:
A nota final será a nota media das tres avaliacións ou da 3ª se se considera e beneficia ao alumno,

sempre que sume un mínimo de 5 puntos e sexan de carácter progresivo. Quen non supere a materia por
non acadar media de 5 puntos ou suspenda dúas avaliacións terá que realizar o exame final de toda a mate -
ria en xuño. Se un alumno non acada un 5 de media e só lle queda unha avaliación poderáselle dar a opción
de ir só con esa avaliación (pois o exame final está estruturado por avaliacións) Quen non logre superar a
materia en xuño fará un exame en setembro de toda a materia e semellante ao final de xuño.
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1.2.7.Contidos mínimos
1. Comprensión de textos orais e escritos utilizados no ámbito académico, en situacións da vida cotiá e nos
medios de comunicación.
2. Produción de textos sinxelos; orais e escritos; adecuados, coherentes e cohesionados; propios dos me -
dios de comunicación, de situacións da vida cotiá 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, desenvolvendo sinxelos comentarios. Subli -
ñado das ideas principais e elaboración de esquemas e resumos a partir das mesmas.
5. Lectura en voz alta, con dicción, entoación e ritmo e velocidade correctos, incidindo especialmente na
adecuación aos patróns fonéticos de cada lingua e aos signos de puntuación.
6. Planificación, revisión e boa presentación de textos escritos, con respecto polas normas gramaticais e or -
tográficas.
7. Recoñecemento das categorías gramaticais básicas(substantivos, adxectivos, pronomes, verbos, adver-
bios). Respecto polas normas ortográficas. Adquisición de novo vocabulario. 8. Comprensión e respecto
pola realidade plurilingüe na que habitamos, evitando prexuízos lingüísticos. 9. Uso das TIC para obter in-
formación e para a realización de tarefas académicas.
10. Uso das estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do proceso de
aprendizaxe.

1.2.8.Metodoloxía
A actividade construtiva da alumna/o é o factor decisivo na realización das aprendizaxes escolares. É

o  alumno/a  quen  modifica  e  reelabora  os  seus  esquemas  de  coñecemento,  construíndo  a  súa
propiaaprendizaxe. A aprendizaxe dunha lingua progresa en espiral,  o quesignifica que a adquisición de
novas habilidades debe ir paralela ao mantementoe á activación das dos cursos anteriores, pois sobre elas
se asenta. Nesteproceso o profesorado actuará como guía e mediador para facilitar a construción desa
aprendizaxe.  O  profesorado  ha  de  proporcionar  oportunidades  para  poñer  en  práctica  eses  novos
coñecementos. O proceso de ensino ha de estar presidido pola necesidade de garantir a funcionalidade
desas  aprendizaxes,  que  non  só  sonconstrución  de  coñecementos  senón  tamén  desenvolvemento  de
habilidades e estratexias de planificación da propia actividade de aprendizaxe.  Será preciso integrar na
práctica da aula  tanto procedementos,  conceptos e actitudes como o traballo  das  capacidades básicas
(escoitar, falar, ler e escribir) así como todos os bloques de contidos sempre en articulación cos demais.  

Pretendemos, desde esta programación reforzar os aspectos prácticos. Cómpre, polo tanto, poñer
especial atención na oralidade e nas competencias activas: aproveitar os recursos que ofrece a biblioteca,
así como fomentar as tecnoloxías da información e da comunicación, e fom
entar a investigación 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 galega e, desde ela, á cultura universal.
O sistema educativo ha de lles proporcionar as ferramentas e estratexias que lles permitan desenvolvérense
na vida adulta e exerceren os seus dereitos como cidadáns e cidadás.
O  alumno/a  ten  que  ser  o  protagonista  fundamental  dentro  da  aula  e  non  un  mero  receptor.  En
consecuencia, debemos procurarprescindir 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 aprendizaxeindutiva, entrando noutra máis orixinal, reflexiva e
lúdica, a aprendizaxe interactiva, que lle permita alcanzar a madureza lingüística propia da súa etapa.

LIÑAS METODOLÓXICAS
Como conclusión a todo o dito anteriormente respecto á metodoloxía didáctica sérvennos as liñas

metodolóxicas enumeradas no Decreto 133/2007, que son as seguintes:
•Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal.
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•Operar non só sobre o concreto, senón tamén sobre conceptos, ideas.
•Fomentar a formulación de hipótesis
•Buscar, seleccionar e tratar a información.
•Fomentar a confrontación clara e respectuosa.
•Insistir na ordenación, comparación e xerarquización das ideas.
•Elaborar percorridos ordenados desde a formulación da hipótese até a comprobación dos resultados.
•Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados.
•Comprobar a aprendizaxe noutros contextos diferentes ao utilizado.
•Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias
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1.3. 3º ESO

MATERIA: Lingua Galega e Literatura

DOCENTES: Hortensia Arcos Fernández

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

Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
1 1.  Comprensión  e  interpretación  de

textos  orais  propios  dos  medios  de
comunicación  audiovisual,  con  especial
atención  ás  entrevistas,  noticias,
crónicas e reportaxes.

2.  Escoita  crítica  e  reflexiva  ante  as
mensaxes  discriminatorias  dos  medios
de comunicación, con especial atención
aos programas de carácter informativo:
noticias reportaxes e crónicas.

5.  Desenvolvemento  de  habilidades  de
escoita  cunha  actitude  de  interese,
cooperación  e  respecto  ante  as
intervencións  orais,  sobre  todo  en
exposicións do profesorado ou do alum-
nado.

6.  Valoración  das  producións  orais
emitidas cunha fonética galega correcta
e actitude crítica ante os prexuízos que
se poidan asociar a ela.

7.  Participación  activa  en  situacións
propias  do  ámbito  educativo  e  de
interese  para  o  alumnado  que  xeren
intercambio de opinión.

8.  Coñecemento,  uso  e  aplicación  de
técni-  cas  e estratexias  necesarias  para
falar  en  público:  planificación  do
discurso  nas  prácticas  orais  formais  e
informais.

9. Construción de discursos adecuados a
distintos  rexistros,  coherentes  e  ben
organizados  sobre  temas  de  interese
persoal  ou  social  da  vida  cotiá  e
educativa.

10.  Coñecemento  e  aplicación,  con
axuda das TIC, de técnicas e estratexias
para a produción de textos orais sobre
temas de actualidade.

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

2. Identificar o propósito comunicativo
en  textos  orais  dos  medios  de
comunicación, analizar criticamente os
seus  contidos  e  interpretar  as
connotacións  e  mensaxes
discriminatorias implícitas.

5.  Coñecer  e  usar  as  normas  de
cortesía nas intervencións orais propias
e alleas da actividade educativa, tanto
espontáneas como planificadas.

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

7. Participar activamente en situacións
propias  do  ámbito  educativo  e  de
interese  para  o  alumnado  que  xeren
intercambio de opinión.

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

9.  Producir  discursos  breves  e
comprensi-  bles,  nun  rexistro  neutro,
informal ou máis culto, sobre temas da
vida cotiá ou educativa.

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

1.1.  Comprende  o  sentido  global  e
identi- fica a intención comunicativa e
a estrutura detextos orais propios dos
medios  de  comunicación  audiovisual
(entrevistas,  noticias,  crónicas  e
reportaxes). (CCL)
1.2. Interpreta textos orais e traslada a
información relevante a esquemas ou
resumos. (CCL)
2.1. Diferencia as ideas principais e as
secundarias  e  identifica  a  intención
comunicativa de programas de carácter
informativo:  noticias,  reportaxes  e
crónicas. (CCL e CAA)
2.3.  Reflexiona  sobre  as  mensaxes  e
rexeita  usos  lingüísticos  que  levan
implícitos  prexuízos e discriminacións.
(CCL e CSC)
5.1.  Coñece, aprecia e usa as normas
que rexen a cortesía na comunicación
oral  (intervén  na  quenda  que  lle
corresponde,  respecta  as  opinións  e
rexeita  a  linguaxe  discriminatoria).
(CCL, CSC e CSIEE)
6.1.  Aprecia  a  emisión  dunha
pronuncia galega correcta, recoñece os
erros de produción oral propia e allea a
partir  da  práctica  habitual  de
autoavaliación e propón solucións para
melloralas. (CCL e CAA)
6.2. Comprende, interpreta e rexeita os
prexuízos  que  se  poidan  asociar  á
maneira de pronunciar a lingua galega.
(CAA)

7.1.  Participa activamente en debates
ou  coloquios,  respecta  as  regras  de
interacción,  intervención  e  cortesía,
manifesta as súas opinións e respecta
as dos demais. (CCL e CSC)
8.1.  Elabora  guións  para  organizar  os
contidos  de  exposicións  formais  ou
informais breves. (CAA)
8.2.  Participa  con  fluidez  nas
intervencións  orais  espontáneas  ou
formais  respectando  as  regras
morfosintácticas  desta  lingua,  en
especial  a  colocación  do  pronome
átono,  así  como  a  fonética  galega
(pronuncia  das  sete  vogais,  n  velar  e
fonema fricativo palatal xordo). (CCL)
8.3.  Emprega  nas  intervencións  orais
expresións propias do galego: infinitivo
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)

conxugado  e  fraseoloxía  adecuada.
(CCL)
8.5.  Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas un  léxico rico  e variado.
(CCL)
8.6.  Adecúa  a  súa  pronuncia  á
finalidade da práctica oral. (CCL e CAA)
8.7.  Recoñece  a  avalía  erros
(repeticións  de  conectores,  pobreza
léxica  e  castelanismos)  nos  discursos
orais  propios  e  alleos  e  trata,
progresivamente,  de  evitalos.  (CAA  e
CCL)
9.1.  Participa  en  conversas  informais
nos  que  intercambia  información  e
expresa a súa opinión. (CCL, CSC, CSIEE
e CCEC)
10.1.  Consulta  os  medios  de
información  dixitais  para  seleccionar
contidos  relevantes  e  incorporalos  ás
súas producións. (CD, CAA e CSIEE)

2 1.Uso de técnicas de análise do contido
e  estratexias  que  facilitan  a  lectura
comprensiva e crítica de textos.

3.  Comprensión  e  interpretación  de
textos  propios  dos  medios  de
comunicación e distinción dos contidos
informativos  e  das  opinións  en
entrevistas, crónicas e reportaxes.

4.  Comprensión  e  interpretación  dos
textos  propios  do  ámbito  educativo,
especialmente  os  expositivos  e
explicativos  (enciclopedias,  webs
educativas  e  outros  materiais  de
consulta).

5.  Identificación  do  tema  e  dos
subtemas, a estrutura comunicativa das
mensaxes e  a  intención do emisor  dos
textos expositivos e explicativos.

8. Lectura fluída en voz alta respectando
os patróns fonéticos do galego.

10.  Produción,  en  soporte  impreso  ou
dixital, de textos propios dos medios de
comunicación,  fundamentalmente,
entrevistas, crónicas e reportaxes.

11.  Produción,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  de textos expositivos do ámbito
educativo a partir da información obtida
na  biblioteca  ou  outras  fontes  de
documentación.

12.  Planificación,  produción  e  revisión

1.  Aplicar  técnicas  e  estratexias  que
facilitan a lectura comprensiva e crítica
de textos.

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

4. Comprender e interpretar textos de
carác- ter educativo, especialmente os
expositivos  e  explicativos:
enciclopedias,  webs  educativas  e
outros materiais de consulta.

5. Identificar o tema, os subtemas e a
estru-  tura  comunicativa  dos  textos
expositivos e explicativos.

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

10.  Producir,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  textos  xornalísticos
informativos  e  de  opinión,
fundamentalmente,  entrevistas,
crónicas e reportaxes.

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

12. Planificar producir e revisar textos
con adecuación,  coherencia,  cohesión

1.1. Usa técnicas de síntese do contido
dos  textos:  subliñados,  esquemas  e
resumos. (CCL e CAA)
1.3.  Busca  e  asimila  o  significado  de
palabras  do  rexistro  formal  e
incorpóraas  progresivamente  ao  seu
vocabulario. (CCL e CAA)
1.4. Relaciona a información explícita e
implícita  dun  escrito  en  función  do
contexto. (CCL e CAA)
3.1.  Comprende  e  interpreta  textos
xorna-  lísticos,  fundamentalmente  en
entrevistas, crónicas e reportaxes. (CCL
e CSC)
3.2.  Distingue  entre  os  contidos
informati-  vos  e  as  opinións  que  se
expresan nos textos xornalísticos. (CCL
e CSC)
4.1.  Comprende  e  interpreta  textos
propios  do  ámbito  educativo,
especialmente  os  ex-  positivos  e
explicativos  elaborados  a  partir  da
información  obtida  nas  bibliotecas.
(CCL e CAA)
4.2.  Consulta  fontes  xerais
(enciclopedias)  e  especializadas
(monográficos e webs temáti- cas) para
ampliar  a  información  e  mellorar  o
coñecemento da mensaxe. (CCL, CAA e
CD)
5.1.  Interpreta  o  sentido  global  e
compón o  esquema xerarquizado das
ideas  de  textos  expositivos  e
explicativos. (CCL e CAA)
5.2. Identifica a estrutura comunicativa
das mensaxes escritas e a intención do
emisor. (CCL)
8.1.  Le  en voz  alta,  de  xeito  fluído  e
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Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)

do  texto  con  adecuación,  coherencia,
cohesión  e  respecto  polas  normas
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

13. Utilización das TIC para organizar os
contidos,  mellorar  a  presentación  e
corrixir erros.

e  con  respecto  polas  normas
morfolóxicas,  ortográficas  e
tipográficas.

13.  Utilizar  as  TIC  para  organizar  os
conti-  dos,  mellorar  a  presentación  e
corrixir as producións escritas.

respecta a fidelidade ao texto. (CCL)
8.2.  Respecta os patróns fonéticos do
galego (fonética sintáctica e entoación)
e emprega a dicción e o ritmo axeitado
á lectura do texto. (CCL)
10.1. Produce, en soporte impreso ou
dixital,  textos  xornalísticos,
fundamentalmente,  entrevistas,
crónicas, reportaxes. (CCL e CD)
11.1. Produce, en soporte impreso ou
dixital, textos expositivos e explicativos
sobre  distintas  materias  curriculares
elaborados  a  partir  de  información
obtida  en  bibliotecas  e  outras  fontes
de información. (CCL e CD)
12.1.  Planifica  a  composición  dos
escritos en función do tipo de texto e
da  situación  comunicativa  para
redactar textos adecuados, coherentes
e ben cohesionados. (CCL e CAA)
12.4.  Utiliza  o  rexistro  lingüístico
adecua-  do  en  función  da  situación
comunicativa e do ámbito de uso. (CCL
e CSC)
12.6. Revisa os textos de xeito gradual
para  resolver  dificultades  de  contido
(temática  e  estrutura)  e  de  forma
(cuestións  tipográficas,  ortográficas  e
gramaticais). (CCL e CAA)
13.1.  Usa  as  TIC  (procesadores  de
textos e correctores ortográficos) para
organizar  os  contidos,  mellorar  a
presentación  e  facilitar  a  corrección
dos textos escritos. (CCL e CD)

3 1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso
deléxico  amplo  e  preciso,  con
incorporación  de  fraseoloxía  e  de
vocabulario temático.

2.  Recoñecemento  e  identificación  das
categorías gramaticais.

3. Recoñecemento, explicación e uso dos
procedementos de creación de palabras
(derivación e composición).

6. Coñecemento, aplicación e valoración
das normas ortográficas para conseguir
unha comunicación eficaz.

7.  Uso  reflexivo  da  puntuación  en
relación coa cohesión textual.

8.  Recoñecemento  das  funcións
sintácticas  e  das  unidades  que  as
desempeñan  de  cara  á  mellora  da
construción  de  textos  orais  e  escritos
con  emprego  dunha  terminoloxía
axeitada.

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

2.  Aplicar  os  coñecementos  sobre  as
distin-tas  categorías  gramaticais  na
elaboración de textos escritos e orais.

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

6.  Aplicar  as  normas  ortográficas  e
morfoló- xicas da lingua galega.

7.  Analizar  e  usar  correctamente  a
puntua- ción.

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

10. Sintetizar o contido e identificar a
estrutura  de  textos.  Elaborar
producións  propias  segundo  estes

1.1. Selecciona o léxico e as expresións
axeitadas  en  contextos  comunicativos
de uso formal da lingua. (CCL)
2.1. Produce textos orais e escritos de
diferentes  xéneros  cun  correcto  uso
das  distintas  categorías  gramaticais.
(CCL e CCA)
2.2.  Identifica  e  explica  os  usos  e
valores  das  categorías  gramaticais
relacionándoas  coa  intención
comunicativa e a tipoloxía textual. (CCL
e CCA)
3.1.  Recoñece  e  explica  os
procedementos  de  creación  de
palabras. (CCL e CCA)
3.2. Crea palabras novas utilizando os
procedementos  de  creación.  (CCL  e
CCA)
6.1. Emprega textos orais e escritos e
respecta as normas gramaticais. (CCL e
CAA)
7.1.  Revisa  os  textos  para  puntuar
correc- tamente. (CCL)
8.1.  Recoñece e explica  nos textos as
funcións  sintácticas  oracionais  e
diferenza  os  elementos  que  as
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10. Identificación da estrutura dun texto,
a  construción  dos  parágrafos  e  a
vinculación  e  progresión  temáticas  en
textos  alleos  e  propios.  Elaboración  de
textos tendendo a estes valores.

11.  Recoñecemento  e  delimitación  na
inten- ción comunicativa expresada.

parámetros.

11.  Comprender o  sentido global  e a
inten-  ción  comunicativa  de  textos
orais e escritos.

desempeñan. (CCL e CAA)
10.1.  Determina  o  tema,  delimita  a
estrutura  e  identifica  a  progresión
temática  en  produ-  cións  propias  e
alleas.  Elabora textos nos que ten en
conta os parámetros anteriores. (CCL)
11.1.  Interpreta  o  sentido  de  textos
orais  e escritos,  identifica  a intención
comunicativa  e  a  recoñece  a  postura
de cada emisor. (CCL e CSC)

4

Bloque 4. Lingua e sociedade
6. A orixe e formación da lingua galega.
Etapas da historia social da lingua galega
desde os seus inicios ata 1916, e análise
e  comprensión  das  causas  e
consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes.

9.  Recoñecemento  e  valoración  dos
princi- pais fenómenos que caracterizan
as variedades xeográficas, diastráticas e
diafásicas da lingua galega e da función
da lingua estándar, uso normalizado da
variante  dialectal  propia  da  zona  e
utilización  e  valoración  da  variante
estándar  da  lingua  en  situacións  de
carácter formal.

4.  Recoñecer  os  principias  elementos
na orixe e formación da lingua galega,
así  como  identificar  as  causas  e
consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes da historia social  da lingua
desde os seus inicios ata 1916.

7.  Identificar  e  clasificar  as  variantes
diastrá-ticas  do  galego,  recoñecer  os
trazos da variedade estándar da lingua
galega,  valorala  como  variante
unificadora  e  apreciar  a  variante
diatópica propia.

4.1. Recoñece os principias elementos
na orixe e formación da lingua galega
desde os seus inicios ata 1916. (CCL)
4.2. Recoñece os acontecementos rele-
vantes  da  historia  social  da  lingua
galega desde os seus inicios ata 1916.
(CCL e CSC)
4.3. Identifica as causas dos feitos máis
relevantes da historia social da lingua
galega desde os seus inicios ata 1916.
(CCL e CSC)
4.4.  Identifica  as  consecuencias  dos
feitos máis relevantes da historia social
da lingua galega desde os seus inicios
ata 1916. (CCL e CSC)
4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos
e  información  dos  medios  e  das  TIC,
relacionados  coa  historia  social  da
lingua galega desde os seus inicios ata
1916. (CCL, CSC e CD)
7.1.  Identifica  e  clasifica  as  variantes
diastráticas do galego. (CCL)
7.2.  Recoñece os  trazos da  variedade
estándar  da  lingua  galega  e  valóraa
como variante unificadora. (CCL e CSC)
7.3.  Rexeita  os  prexuízos  sobre  as
varie-  dades  dialectais  e  utiliza  os
trazos propios da súa zona. (CCL e CSC)

5 Bloque 5. Educación literaria
1.  Identificación  e  comprensión  das
distintas épocas e períodos da literatura
galega  desde  as  súas  orixes  na  Idade
Media ata 1916.
2.  Selección,  lectura  autónoma  e
comentario de textos representativos da
literatura  galega  desde  a  Idade  Media
ata 1916.

3.  Lecturas  expresivas  e  comprensivas
audicións  e  lecturas  dramatizadas  de
textos  narrativos,  poéticos,  teatrais  e
ensaísticos representativos da literatura
galega desde a Idade Media ata 1916.

4.  Elaboración  de  traballos  individuais
e/ou en grupo, nos que se describan e
analicen textos literarios representativos
da literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.

1. Identificar e comprender as distintas
épocas e períodos da literatura galega
desde as  súas orixes  na Idade Media
ata 1916.

2.  Seleccionar,  ler  autonomamente  e
comentar  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916 e relacionar o seu contido co
contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.
3. Ler expresiva e comprensivamente,
facer   audicións  e  ler
dramatizadamente  textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e  ensaísticos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.

4.  Elaborar  traballos  individuais  e/ou
en  grupo,  nos  que  se  describan  e
analicen  textos  representativos  da

1.1  Identifica  as  distintas  épocas  e
períodos da literatura galega desde as
súas orixes na Idade Media ata 1916.
(CCL)
1.2.  Comprende  e  explica
razoadamente  as  distintas  épocas  e
períodos da literatura galega  desde a
Idade Media ata 1916 e sinala os seus
principais trazos característicos. (CCL)
2.1.  Selecciona,  seguindo  criterios
razoados,  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916 para a súa lectura. (CCL)
2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos  representativos  da  literatura
galega desde a Idade Media ata 1916,
resume o  seu  contido,  sinala  os  seus
trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaos  co  contexto  histórico,
cultural  e  sociolingüístico  do  período
da  literatura  galega  correspondente.

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-46



Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)

5.  Consulta  de  fontes  básicas  de
información  e  familiarización  coas  TIC
para  a  realización  de  traballos  e  cita
axeitada destas.

6.  Creación  ou  recreación  de  textos
sinxelos  de  intención  literaria  partindo
das  características  dos  traballados  na
aula co fin de desenvolver o gusto pola
escrita e a capacidade de expresión dos
sentimentos e xuízos.

literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.

5.   Consultar  fontes  básicas  de
información  e  familiarizarse  cos
recursos das TIC para a realización de
traballos e cita axeitada destas.

6. Crear ou recrear textos sinxelos de
inten-  ción  literaria  partindo  das
características dos traballados na aula
co  fin  de  desenvolver  o  gusto  pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión
dos sentimentos e xuízos.

(CCL)
2.3. Comenta, de forma guiada, textos
de obras da Literatura galega desde a
Idade Media ata  1916,  sinala os  seus
trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaos  co  contexto  histórico,
cultural  e  sociolingüístico  do  período
da  literatura  galega  correspondente.
(CCL)
2.4.  Compara  textos  literarios  dunha
mesma  época  ou  período  ou  de
diferentes  épocas  e  períodos
atendendo  aos  seus  principais
contidos,  sinala  os  seus  trazos
característicos definitorios e pon todo
en  relación  co  contexto  histórico,
cultural  e  sociolingüístico  da(s)
época(s) ou do(s) período(s). (CCL)
3.1.  Le  expresiva,  comprensiva  e/ou
dramatizadamente  textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e  ensaísticos
representativos  da  literatura  galega
desde a Idade Media ata 1916. (CCL)
4.1.  Elabora  traballos  individual  e/ou
colectivamente, nos que se describen e
analizan  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916. (CCL)
5.1.  Consulta  fontes  de  información
básicas para a realización de traballos
sinxelos e cita axeitada destas. (CCL)
5.2.  Emprego  de  diferentes  recursos
básicos  das  TIC  para  a  realización  de
traballos  sinxelos  e  cita  axeitada
destes. (CCL e CD)
6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de
intención  literaria  partindo  das
características dos traballados na aula.
(CCL e CCEC)
6.2.  Desenvolve  o  gusto  pola  escrita
como  instrumento  de  comunicación
capaz  de  analizar  e  regular  os
sentimentos e xuízos. (CCL e CCEC)

Segundo trimestre: Unidades didácticas 5, 6, 7 e 8

Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
1 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e

falar
1.  Comprensión  e  interpretación  de
textos  orais  propios  dos  medios  de
comunicación  audiovisual,  con  especial
atención  ás  entrevistas,  noticias,
crónicas e reportaxes.

2.  Escoita  crítica  e  reflexiva  ante  as
mensaxes  discriminatorias  dos  medios
de comunicación, con especial atención

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

2. Identificar o propósito comunicativo
en  textos  orais  dos  medios  de
comunicación, analizar criticamente os
seus  contidos  e  interpretar  as

1.1.  Comprende  o  sentido  global  e
identi- fica a intención comunicativa e
a estrutura detextos orais propios dos
medios  de  comunicación  audiovisual
(entrevistas,  noticias,  crónicas  e
reportaxes). (CCL)
1.2. Interpreta textos orais e traslada a
información relevante a esquemas ou
resumos. (CCL)
2.1. Diferencia as ideas principais e as
secundarias  e  identifica  a  intención
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aos programas de carácter informativo:
noticias reportaxes e crónicas.

5.  Desenvolvemento  de  habilidades  de
escoita  cunha  actitude  de  interese,
cooperación  e  respecto  ante  as
intervencións  orais,  sobre  todo  en
exposicións do profesorado ou do alum-
nado.

6.  Valoración  das  producións  orais
emitidas cunha fonética galega correcta
e actitude crítica ante os prexuízos que
se poidan asociar a ela.

7.  Participación  activa  en  situacións
propias  do  ámbito  educativo  e  de
interese  para  o  alumnado  que  xeren
intercambio de opinión.

8.  Coñecemento,  uso  e  aplicación  de
técni-  cas  e estratexias  necesarias  para
falar  en  público:  planificación  do
discurso  nas  prácticas  orais  formais  e
informais.

9. Construción de discursos adecuados a
distintos  rexistros,  coherentes  e  ben
organizados  sobre  temas  de  interese
persoal  ou  social  da  vida  cotiá  e
educativa.

10. Coñecemento e aplicación, con axu-
da das TIC, de técnicas e estratexias para
a produción de textos orais sobre temas
de actualidade.

connotacións  e  mensaxes
discriminatorias implícitas.

5.  Coñecer  e  usar  as  normas  de
cortesía nas intervencións orais propias
e alleas da actividade educativa, tanto
espontáneas como planificadas.

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

7. Participar activamente en situacións
propias  do  ámbito  educativo  e  de
interese  para  o  alumnado  que  xeren
intercambio de opinión.

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

9.  Producir  discursos  breves  e
comprensi-  bles,  nun  rexistro  neutro,
informal ou máis culto, sobre temas da
vida cotiá ou educativa.

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

comunicativa de programas de carácter
informativo:  noticias,  reportaxes  e
crónicas. (CCL e CAA)
2.3.  Reflexiona  sobre  as  mensaxes  e
rexeita  usos  lingüísticos  que  levan
implícitos  prexuízos e discriminacións.
(CCL e CSC)
5.1.  Coñece, aprecia e usa as normas
que rexen a cortesía na comunicación
oral  (intervén  na  quenda  que  lle
corresponde,  respecta  as  opinións  e
rexeita  a  linguaxe  discriminatoria).
(CCL, CSC e CSIEE)
6.1.  Aprecia  a  emisión  dunha
pronuncia galega correcta, recoñece os
erros de produción oral propia e allea a
partir  da  práctica  habitual  de
autoavaliación e propón solucións para
melloralas. (CCL e CAA)
6.2. Comprende, interpreta e rexeita os
prexuízos  que  se  poidan  asociar  á
maneira de pronunciar a lingua galega.
(CAA)
7.1.  Participa activamente en debates
ou  coloquios,  respecta  as  regras  de
interacción,  intervención  e  cortesía,
manifesta as súas opinións e respecta
as dos demais. (CCL e CSC)
8.1.  Elabora  guións  para  organizar  os
contidos  de  exposicións  formais  ou
informais breves. (CAA)
8.2.  Participa  con  fluidez  nas
intervencións  orais  espontáneas  ou
formais  respectando  as  regras
morfosintácticas  desta  lingua,  en
especial  a  colocación  do  pronome
átono,  así  como  a  fonética  galega
(pronuncia  das  sete  vogais,  n  velar  e
fonema fricativo palatal xordo). (CCL)
8.3.  Emprega  nas  intervencións  orais
expresións propias do galego: infinitivo
conxugado  e  fraseoloxía  adecuada.
(CCL)
8.5.  Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas un  léxico rico  e variado.
(CCL)
8.6.  Adecúa  a  súa  pronuncia  á
finalidade da práctica oral. (CCL e CAA)
8.7.  Recoñece  a  avalía  erros
(repeticións  de  conectores,  pobreza
léxica  e  castelanismos)  nos  discursos
orais  propios  e  alleos  e  trata,
progresivamente,  de  evitalos.  (CAA  e
CCL)
9.1.  Participa  en  conversas  informais
nos  que  intercambia  información  e
expresa a súa opinión. (CCL, CSC, CSIEE
e CCEC)
10.1.  Consulta  os  medios  de
información  dixitais  para  seleccionar
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contidos  relevantes  e  incorporalos  ás
súas producións. (CD, CAA e CSIEE)

2 Bloque  2.  Comunicación  escrita.  Ler  e
escribir
1.Uso de técnicas de análise do contido
e  estratexias  que  facilitan  a  lectura
comprensiva e crítica de textos.

3.  Comprensión  e  interpretación  de
textos  propios  dos  medios  de
comunicación e distinción dos contidos
informativos  e  das  opinións  en
entrevistas, crónicas e reportaxes.

4.  Comprensión  e  interpretación  dos
textos  propios  do  ámbito  educativo,
especialmente  os  expositivos  e
explicativos  (enciclopedias,  webs
educativas  e  outros  materiais  de
consulta).

5.  Identificación  do  tema  e  dos
subtemas, a estrutura comunicativa das
mensaxes e  a  intención do emisor  dos
textos expositivos e explicativos.

8. Lectura fluída en voz alta respectando
os patróns fonéticos do galego.

10.  Produción,  en  soporte  impreso  ou
dixital, de textos propios dos medios de
comunicación,  fundamentalmente,
entrevistas, crónicas e reportaxes.

11.  Produción,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  de textos expositivos do ámbito
educativo a partir da información obtida
na  biblioteca  ou  outras  fontes  de
documentación.

12.  Planificación,  produción  e  revisión
do  texto  con  adecuación,  coherencia,
cohesión  e  respecto  polas  normas
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

13. Utilización das TIC para organizar os
contidos,  mellorar  a  presentación  e
corrixir erros.

1.  Aplicar  técnicas  e  estratexias  que
facilitan a lectura comprensiva e crítica
de textos.

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

4. Comprender e interpretar textos de
carác- ter educativo, especialmente os
expositivos  e  explicativos:
enciclopedias,  webs  educativas  e
outros materiais de consulta.

5. Identificar o tema, os subtemas e a
estru-  tura  comunicativa  dos  textos
expositivos e explicativos.

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

10.  Producir,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  textos  xornalísticos
informativos  e  de  opinión,
fundamentalmente,  entrevistas,
crónicas e reportaxes.

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

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

13.  Utilizar  as  TIC  para  organizar  os
conti-  dos,  mellorar  a  presentación  e
corrixir as producións escritas.

1.1. Usa técnicas de síntese do contido
dos  textos:  subliñados,  esquemas  e
resumos. (CCL e CAA)
1.3.  Busca  e  asimila  o  significado  de
palabras  do  rexistro  formal  e
incorpóraas  progresivamente  ao  seu
vocabulario. (CCL e CAA)
1.4. Relaciona a información explícita e
implícita  dun  escrito  en  función  do
contexto. (CCL e CAA)
3.1.  Comprende  e  interpreta  textos
xorna-  lísticos,  fundamentalmente  en
entrevistas, crónicas e reportaxes. (CCL
e CSC)
3.2.  Distingue  entre  os  contidos
informati-  vos  e  as  opinións  que  se
expresan nos textos xornalísticos. (CCL
e CSC)
4.1.  Comprende  e  interpreta  textos
propios  do  ámbito  educativo,
especialmente  os  ex-  positivos  e
explicativos  elaborados  a  partir  da
información  obtida  nas  bibliotecas.
(CCL e CAA)
4.2.  Consulta  fontes  xerais
(enciclopedias)  e  especializadas
(monográficos e webs temáti- cas) para
ampliar  a  información  e  mellorar  o
coñecemento da mensaxe. (CCL, CAA e
CD)
5.1.  Interpreta  o  sentido  global  e
compón o  esquema xerarquizado das
ideas  de  textos  expositivos  e
explicativos. (CCL e CAA)
5.2. Identifica a estrutura comunicativa
das mensaxes escritas e a intención do
emisor. (CCL)
8.1.  Le  en voz  alta,  de  xeito  fluído  e
respecta a fidelidade ao texto. (CCL)
8.2.  Respecta os patróns fonéticos do
galego (fonética sintáctica e entoación)
e emprega a dicción e o ritmo axeitado
á lectura do texto. (CCL)
10.1. Produce, en soporte impreso ou
dixital,  textos  xornalísticos,
fundamentalmente,  entrevistas,
crónicas, reportaxes. (CCL e CD)
11.1. Produce, en soporte impreso ou
dixital, textos expositivos e explicativos
sobre  distintas  materias  curriculares
elaborados  a  partir  de  información
obtida  en  bibliotecas  e  outras  fontes
de información. (CCL e CD)
12.1.  Planifica  a  composición  dos
escritos en función do tipo de texto e
da  situación  comunicativa  para
redactar textos adecuados, coherentes
e ben cohesionados. (CCL e CAA)
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12.4.  Utiliza  o  rexistro  lingüístico
adecuado  en  función  da  situación
comunicativa e do ámbito de uso. (CCL
e CSC)
12.6. Revisa os textos de xeito gradual
para  resolver  dificultades  de  contido
(temática  e  estrutura)  e  de  forma
(cuestións  tipográficas,  ortográficas  e
gramaticais). (CCL e CAA)
13.1.  Usa  as  TIC  (procesadores  de
textos e correctores ortográficos) para
organizar  os  contidos,  mellorar  a
presentación  e  facilitar  a  corrección
dos textos escritos. (CCL e CD)

3

Bloque 3. Funcionamento da lingua
1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso
deléxico  amplo  e  preciso,  con
incorporación  de  fraseoloxía  e  de
vocabulario temático.

4. A fonética e a fonoloxía do galego con
especial  atención  a  posibles
interferencias.

6. Coñecemento, aplicación e valoración
das normas ortográficas para conseguir
unha comunicación eficaz.

7.  Uso  reflexivo  da  puntuación  en
relación coa cohesión textual.

8.  Recoñecemento  das  funcións
sintácticas  e  das  unidades  que  as
desempeñan  de  cara  á  mellora  da
construción  de  textos  orais  e  escritos
con  emprego  dunha  terminoloxía
axeitada.

9.  Recoñecemento  e  uso  reflexivo  dos
nexos  e  conectores  textuais  máis
comúns, en particular os presentativos,
secuenciadores  de  adición,  e  mais  dos
mecanismos de cohesión textual como a
referencia interna de tipo léxico.

10. Identificación da estrutura dun texto,
a  construción  dos  parágrafos  e  a
vinculación  e  progresión  temáticas  en
textos  alleos  e  propios.  Elaboración  de
textos tendendo a estes valores.

11.  Recoñecemento  e  delimitación  na
inten- ción comunicativa expresada.

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

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

4. Recoñecer e usar adecuadamente a
fonética da lingua galega.

6.  Aplicar  as  normas  ortográficas  e
morfoló- xicas da lingua galega.

7.  Analizar  e  usar  correctamente  a
puntua- ción.

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

9.  Recoñecer  en  textos  de  diversa
natureza e usar nas producións propias
os diferentes conectores textuais e os
principais mecanismos de cohesión.

10. Sintetizar o contido e identificar a
estrutura  de  textos.  Elaborar
producións  propias  segundo  estes
parámetros.

11.  Comprender o  sentido global  e a
inten-  ción  comunicativa  de  textos
orais e escritos.

1.1. Selecciona o léxico e as expresións
axeitadas  en  contextos  comunicativos
de uso formal da lingua. (CCL)
4.1. Recoñece e usa adecuadamente a
fonética da lingua galega. (CCL e CAA)
6.1. Emprega textos orais e escritos e
respecta as normas gramaticais. (CCL e
CAA)
7.1.  Revisa  os  textos  para  puntuar
correc- tamente. (CCL)
8.1.  Recoñece e explica  nos textos as
funcións  sintácticas  oracionais  e
diferenza  os  elementos  que  as
desempeñan. (CCL e CAA)
9.1.  Identifica,  explica  e  usa  distintos
conectores,  así  como  outros
mecanismos que lle achegan cohesión
a un texto. (CCL)
10.1.  Determina  o  tema,  delimita  a
estrutura  e  identifica  a  progresión
temática  en  produ-  cións  propias  e
alleas.  Elabora textos nos que ten en
conta os parámetros anteriores. (CCL)
11.1.  Interpreta  o  sentido  de  textos
orais  e escritos,  identifica  a intención
comunicativa  e  a  recoñece  a  postura
de cada emisor. (CCL e CSC)

4 Bloque 4. Lingua e sociedade
6. A orixe e formación da lingua galega.
Etapas da historia social da lingua galega
desde os seus inicios ata 1916, e análise
e  comprensión  das  causas  e
consecuencias  dos  feitos  máis

4.  Recoñecer  os  principias  elementos
na orixe e formación da lingua galega,
así  como  identificar  as  causas  e
consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes da historia social  da lingua
desde os seus inicios ata 1916.

4.1. Recoñece os principias elementos
na orixe e formación da lingua galega
desde os seus inicios ata 1916. (CCL)
4.2. Recoñece os acontecementos rele-
vantes  da  historia  social  da  lingua
galega desde os seus inicios ata 1916.
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relevantes.

9.  Recoñecemento  e  valoración  dos
princi- pais fenómenos que caracterizan
as variedades xeográficas, diastráticas e
diafásicas da lingua galega e da función
da lingua estándar, uso normalizado da
variante  dialectal  propia  da  zona  e
utilización  e  valoración  da  variante
estándar  da  lingua  en  situacións  de
carácter formal.

7.  Identificar  e  clasificar  as  variantes
diastrá-ticas  do  galego,  recoñecer  os
trazos da variedade estándar da lingua
galega,  valorala  como  variante
unificadora  e  apreciar  a  variante
diatópica propia.

(CCL e CSC)
4.3. Identifica as causas dos feitos máis
relevantes da historia social da lingua
galega desde os seus inicios ata 1916.
(CCL e CSC)
4.4.  Identifica  as  consecuencias  dos
feitos máis relevantes da historia social
da lingua galega desde os seus inicios
ata 1916. (CCL e CSC)
4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos
e  información  dos  medios  e  das  TIC,
relacionados  coa  historia  social  da
lingua galega desde os seus inicios ata
1916. (CCL, CSC e CD)
7.1.  Identifica  e  clasifica  as  variantes
diastráticas do galego. (CCL)
7.2.  Recoñece os  trazos da  variedade
estándar  da  lingua  galega  e  valóraa
como variante unificadora. (CCL e CSC)
7.3.  Rexeita  os  prexuízos  sobre  as
varie-  dades  dialectais  e  utiliza  os
trazos propios da súa zona. (CCL e CSC)

5 Bloque 5. Educación literaria
1.  Identificación  e  comprensión  das
distintas épocas e períodos da literatura
galega  desde  as  súas  orixes  na  Idade
Media ata 1916.
2.  Selección,  lectura  autónoma  e
comentario de textos representativos da
literatura  galega  desde  a  Idade  Media
ata 1916.

3.  Lecturas  expresivas  e  comprensivas
audicións  e  lecturas  dramatizadas  de
textos  narrativos,  poéticos,  teatrais  e
ensaísticos representativos da literatura
galega desde a Idade Media ata 1916.

4.  Elaboración  de  traballos  individuais
e/ou en grupo, nos que se describan e
analicen textos literarios representativos
da literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.

5.  Consulta  de  fontes  básicas  de
información  e  familiarización  coas  TIC
para  a  realización  de  traballos  e  cita
axeitada destas.

6.  Creación  ou  recreación  de  textos
sinxelos  de  intención  literaria  partindo
das  características  dos  traballados  na
aula co fin de desenvolver o gusto pola
escrita e a capacidade de expresión dos
sentimentos e xuízos.

1. Identificar e comprender as distintas
épocas e períodos da literatura galega
desde as  súas orixes  na Idade Media
ata 1916.

2.  Seleccionar,  ler  autonomamente  e
comentar  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916 e relacionar o seu contido co
contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.
3. Ler expresiva e comprensivamente,
facer   audicións  e  ler
dramatizadamente  textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e  ensaísticos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.

4.  Elaborar  traballos  individuais  e/ou
en  grupo,  nos  que  se  describan  e
analicen  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.

5.   Consultar  fontes  básicas  de
información  e  familiarizarse  cos
recursos das TIC para a realización de
traballos e cita axeitada destas.

6. Crear ou recrear textos sinxelos de
inten-  ción  literaria  partindo  das
características dos traballados na aula
co  fin  de  desenvolver  o  gusto  pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión
dos sentimentos e xuízos.

1.1  Identifica  as  distintas  épocas  e
períodos da literatura galega desde as
súas orixes na Idade Media ata 1916.
(CCL)
1.2.  Comprende  e  explica
razoadamente  as  distintas  épocas  e
períodos da literatura galega  desde a
Idade Media ata 1916 e sinala os seus
principais trazos característicos. (CCL)
2.1.  Selecciona,  seguindo  criterios
razoados,  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916 para a súa lectura. (CCL)
2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos  representativos  da  literatura
galega desde a Idade Media ata 1916,
resume o  seu  contido,  sinala  os  seus
trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaos  co  contexto  histórico,
cultural  e  sociolingüístico  do  período
da  literatura  galega  correspondente.
(CCL)
2.3. Comenta, de forma guiada, textos
de obras da Literatura galega desde a
Idade Media ata  1916,  sinala os  seus
trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaos  co  contexto  histórico,
cultural  e  sociolingüístico  do  período
da  literatura  galega  correspondente.
(CCL)
2.4.  Compara  textos  literarios  dunha
mesma  época  ou  período  ou  de
diferentes  épocas  e  períodos
atendendo  aos  seus  principais
contidos,  sinala  os  seus  trazos
característicos definitorios e pon todo
en  relación  co  contexto  histórico,
cultural  e  sociolingüístico  da(s)
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época(s) ou do(s) período(s). (CCL)
3.1.  Le  expresiva,  comprensiva  e/ou
dramatizadamente  textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e  ensaísticos
representativos  da  literatura  galega
desde a Idade Media ata 1916. (CCL)
4.1.  Elabora  traballos  individual  e/ou
colectivamente, nos que se describen e
analizan  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916. (CCL)
5.1.  Consulta  fontes  de  información
básicas para a realización de traballos
sinxelos e cita axeitada destas. (CCL)
5.2.  Emprego  de  diferentes  recursos
básicos  das  TIC  para  a  realización  de
traballos  sinxelos  e  cita  axeitada
destes. (CCL e CD)
6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de
intención  literaria  partindo  das
características dos traballados na aula.
(CCL e CCEC)
6.2.  Desenvolve  o  gusto  pola  escrita
como  instrumento  de  comunicación
capaz  de  analizar  e  regular  os
sentimentos e xuízos. (CCL e CCEC)

Terceiro trimestre: Unidades didácticas 9, 10, 11 e 12

Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
1 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e

falar
1.  Comprensión  e  interpretación  de
textos  orais  propios  dos  medios  de
comunicación  audiovisual,  con  especial
atención  ás  entrevistas,  noticias,
crónicas e reportaxes.

2.  Escoita  crítica  e  reflexiva  ante  as
mensaxes  discriminatorias  dos  medios
de comunicación, con especial atención
aos programas de carácter informativo:
noticias reportaxes e crónicas.

3.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  expositivos  e
argumentativos.

5.  Desenvolvemento  de  habilidades  de
escoita  cunha  actitude  de  interese,
cooperación  e  respecto  ante  as
intervencións  orais,  sobre  todo  en
exposicións do profesorado ou do alum-
nado.

6.  Valoración  das  producións  orais
emitidas cunha fonética galega correcta

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

2. Identificar o propósito comunicativo
en  textos  orais  dos  medios  de
comunicación, analizar criticamente os
seus  contidos  e  interpretar  as
connotacións  e  mensaxes
discriminatorias implícitas.

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

5.  Coñecer  e  usar  as  normas  de
cortesía nas intervencións orais propias
e alleas da actividade educativa, tanto
espontáneas como planificadas.

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

1.1.  Comprende  o  sentido  global  e
identi- fica a intención comunicativa e
a estrutura detextos orais propios dos
medios  de  comunicación  audiovisual
(entrevistas,  noticias,  crónicas  e
reportaxes). (CCL)
1.2. Interpreta textos orais e traslada a
información relevante a esquemas ou
resumos. (CCL)
2.1. Diferencia as ideas principais e as
secundarias  e  identifica  a  intención
comunicativa de programas de carácter
informativo:  noticias,  reportaxes  e
crónicas. (CCL e CAA)
2.3.  Reflexiona  sobre  as  mensaxes  e
rexeita  usos  lingüísticos  que  levan
implícitos  prexuízos e discriminacións.
(CCL e CSC)
5.1.  Coñece, aprecia e usa as normas
que rexen a cortesía na comunicación
oral  (intervén  na  quenda  que  lle
corresponde,  respecta  as  opinións  e
rexeita  a  linguaxe  discriminatoria).
(CCL, CSC e CSIEE)
6.1.  Aprecia  a  emisión  dunha
pronuncia galega correcta, recoñece os
erros de produción oral propia e allea a

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-52



Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)

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

7.  Participación  activa  en  situacións
propias  do  ámbito  educativo  e  de
interese  para  o  alumnado  que  xeren
intercambio de opinión.

8.  Coñecemento,  uso  e  aplicación  de
técni-  cas  e estratexias  necesarias  para
falar  en  público:  planificación  do
discurso  nas  prácticas  orais  formais  e
informais.

9. Construción de discursos adecuados a
distintos  rexistros,  coherentes  e  ben
organizados  sobre  temas  de  interese
persoal  ou  social  da  vida  cotiá  e
educativa.

10. Coñecemento e aplicación, con axu-
da das TIC, de técnicas e estratexias para
a produción de textos orais sobre temas
de actualidade.

7. Participar activamente en situacións
propias  do  ámbito  educativo  e  de
interese  para  o  alumnado  que  xeren
intercambio de opinión.

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

9.  Producir  discursos  breves  e
comprensi-  bles,  nun  rexistro  neutro,
informal ou máis culto, sobre temas da
vida cotiá ou educativa.

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

partir  da  práctica  habitual  de
autoavaliación e propón solucións para
melloralas. (CCL e CAA)
6.2. Comprende, interpreta e rexeita os
prexuízos  que  se  poidan  asociar  á
maneira de pronunciar a lingua galega.
(CAA)
7.1.  Participa activamente en debates
ou  coloquios,  respecta  as  regras  de
interacción,  intervención  e  cortesía,
manifesta as súas opinións e respecta
as dos demais. (CCL e CSC)
8.1.  Elabora  guións  para  organizar  os
contidos  de  exposicións  formais  ou
informais breves. (CAA)
8.2.  Participa  con  fluidez  nas
intervencións  orais  espontáneas  ou
formais  respectando  as  regras
morfosintácticas  desta  lingua,  en
especial  a  colocación  do  pronome
átono,  así  como  a  fonética  galega
(pronuncia  das  sete  vogais,  n  velar  e
fonema fricativo palatal xordo). (CCL)
8.3.  Emprega  nas  intervencións  orais
expresións propias do galego: infinitivo
conxugado  e  fraseoloxía  adecuada.
(CCL)
8.5.  Emprega  nas  intervencións  orais
espontáneas un  léxico rico  e variado.
(CCL)
8.6.  Adecúa  a  súa  pronuncia  á
finalidade da práctica oral. (CCL e CAA)
8.7.  Recoñece  a  avalía  erros
(repeticións  de  conectores,  pobreza
léxica  e  castelanismos)  nos  discursos
orais  propios  e  alleos  e  trata,
progresivamente,  de  evitalos.  (CAA  e
CCL)
9.1.  Participa  en  conversas  informais
nos  que  intercambia  información  e
expresa a súa opinión. (CCL, CSC, CSIEE
e CCEC)
10.1.  Consulta  os  medios  de
información  dixitais  para  seleccionar
contidos  relevantes  e  incorporalos  ás
súas producións. (CD, CAA e CSIEE)

2 Bloque  2.  Comunicación  escrita.  Ler  e
escribir
1.Uso de técnicas de análise do contido
e  estratexias  que  facilitan  a  lectura
comprensiva e crítica de textos.

3.  Comprensión  e  interpretación  de
textos  propios  dos  medios  de
comunicación e distinción dos contidos
informativos  e  das  opinións  en
entrevistas, crónicas e reportaxes.

4.  Comprensión  e  interpretación  dos

1.  Aplicar  técnicas  e  estratexias  que
facilitan a lectura comprensiva e crítica
de textos.

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

4. Comprender e interpretar textos de
carác- ter educativo, especialmente os
expositivos  e  explicativos:
enciclopedias,  webs  educativas  e

1.1. Usa técnicas de síntese do contido
dos  textos:  subliñados,  esquemas  e
resumos. (CCL e CAA)
1.3.  Busca  e  asimila  o  significado  de
palabras  do  rexistro  formal  e
incorpóraas  progresivamente  ao  seu
vocabulario. (CCL e CAA)
1.4. Relaciona a información explícita e
implícita  dun  escrito  en  función  do
contexto. (CCL e CAA)
3.1.  Comprende  e  interpreta  textos
xorna-  lísticos,  fundamentalmente  en
entrevistas, crónicas e reportaxes. (CCL
e CSC)
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textos  propios  do  ámbito  educativo,
especialmente  os  expositivos  e
explicativos  (enciclopedias,  webs
educativas  e  outros  materiais  de
consulta).

5.  Identificación  do  tema  e  dos
subtemas, a estrutura comunicativa das
mensaxes e  a  intención do emisor  dos
textos expositivos e explicativos.

8. Lectura fluída en voz alta respectando
os patróns fonéticos do galego.

10.  Produción,  en  soporte  impreso  ou
dixital, de textos propios dos medios de
comunicación,  fundamentalmente,
entrevistas, crónicas e reportaxes.

11.  Produción,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  de textos expositivos do ámbito
educativo a partir da información obtida
na  biblioteca  ou  outras  fontes  de
documentación.

12.  Planificación,  produción  e  revisión
do  texto  con  adecuación,  coherencia,
cohesión  e  respecto  polas  normas
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

13. Utilización das TIC para organizar os
contidos,  mellorar  a  presentación  e
corrixir erros.

outros materiais de consulta.

5. Identificar o tema, os subtemas e a
estru-  tura  comunicativa  dos  textos
expositivos e explicativos.

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

10.  Producir,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  textos  xornalísticos
informativos  e  de  opinión,
fundamentalmente,  entrevistas,
crónicas e reportaxes.

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

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

13.  Utilizar  as  TIC  para  organizar  os
conti-  dos,  mellorar  a  presentación  e
corrixir as producións escritas.

3.2.  Distingue  entre  os  contidos
informati-  vos  e  as  opinións  que  se
expresan nos textos xornalísticos. (CCL
e CSC)
4.1.  Comprende  e  interpreta  textos
propios  do  ámbito  educativo,
especialmente  os  ex-  positivos  e
explicativos  elaborados  a  partir  da
información  obtida  nas  bibliotecas.
(CCL e CAA)
4.2.  Consulta  fontes  xerais
(enciclopedias)  e  especializadas
(monográficos e webs temáti- cas) para
ampliar  a  información  e  mellorar  o
coñecemento da mensaxe. (CCL, CAA e
CD)
5.1.  Interpreta  o  sentido  global  e
compón o  esquema xerarquizado das
ideas  de  textos  expositivos  e
explicativos. (CCL e CAA)
5.2. Identifica a estrutura comunicativa
das mensaxes escritas e a intención do
emisor. (CCL)
8.1.  Le  en voz  alta,  de  xeito  fluído  e
respecta a fidelidade ao texto. (CCL)
8.2.  Respecta os patróns fonéticos do
galego (fonética sintáctica e entoación)
e emprega a dicción e o ritmo axeitado
á lectura do texto. (CCL)
10.1. Produce, en soporte impreso ou
dixital,  textos  xornalísticos,
fundamentalmente,  entrevistas,
crónicas, reportaxes. (CCL e CD)
11.1. Produce, en soporte impreso ou
dixital, textos expositivos e explicativos
sobre  distintas  materias  curriculares
elaborados  a  partir  de  información
obtida  en  bibliotecas  e  outras  fontes
de información. (CCL e CD)
12.1.  Planifica  a  composición  dos
escritos en función do tipo de texto e
da  situación  comunicativa  para
redactar textos adecuados, coherentes
e ben cohesionados. (CCL e CAA)
12.4.  Utiliza  o  rexistro  lingüístico
adecuado  en  función  da  situación
comunicativa e do ámbito de uso. (CCL
e CSC)
12.6. Revisa os textos de xeito gradual
para  resolver  dificultades  de  contido
(temática  e  estrutura)  e  de  forma
(cuestións  tipográficas,  ortográficas  e
gramaticais). (CCL e CAA)
13.1.  Usa  as  TIC  (procesadores  de
textos e correctores ortográficos) para
organizar  os  contidos,  mellorar  a
presentación  e  facilitar  a  corrección
dos textos escritos. (CCL e CD)

3 Bloque 3. Funcionamento da lingua
1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso

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

1.1. Selecciona o léxico e as expresións
axeitadas  en  contextos  comunicativos

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-54



Bloq Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)

deléxico  amplo  e  preciso,  con
incorporación  de  fraseoloxía  e  de
vocabulario temático.

6. Coñecemento, aplicación e valoración
das normas ortográficas para conseguir
unha comunicación eficaz.

8.  Recoñecemento  das  funcións
sintácticas  e  das  unidades  que  as
desempeñan  de  cara  á  mellora  da
construción  de  textos  orais  e  escritos
con  emprego  dunha  terminoloxía
axeitada.

9.  Recoñecemento  e  uso  reflexivo  dos
nexos  e  conectores  textuais  máis
comúns, en particular os presentativos,
secuenciadores  de  adición,  e  mais  dos
mecanismos de cohesión textual como a
referencia interna de tipo léxico.

10. Identificación da estrutura dun texto,
a  construción  dos  parágrafos  e  a
vinculación  e  progresión  temáticas  en
textos  alleos  e  propios.  Elaboración  de
textos tendendo a estes valores.

11.  Recoñecemento  e  delimitación  na
inten- ción comunicativa expresada.

6.  Aplicar  as  normas  ortográficas  e
morfoló- xicas da lingua galega.

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

9.  Recoñecer  en  textos  de  diversa
natureza e usar nas producións propias
os diferentes conectores textuais e os
principais mecanismos de cohesión.

10. Sintetizar o contido e identificar a
estrutura  de  textos.  Elaborar
producións  propias  segundo  estes
parámetros.

11.  Comprender o  sentido global  e a
inten-  ción  comunicativa  de  textos
orais e escritos.

de uso formal da lingua. (CCL)
6.1. Emprega textos orais e escritos e
respecta as normas gramaticais. (CCL e
CAA)
8.1.  Recoñece e explica  nos textos as
funcións  sintácticas  oracionais  e
diferenza  os  elementos  que  as
desempeñan. (CCL e CAA)
9.1.  Identifica,  explica  e  usa  distintos
conectores,  así  como  outros
mecanismos que lle achegan cohesión
a un texto. (CCL)
10.1.  Determina  o  tema,  delimita  a
estrutura  e  identifica  a  progresión
temática  en  produ-  cións  propias  e
alleas.  Elabora textos nos que ten en
conta os parámetros anteriores. (CCL)
11.1.  Interpreta  o  sentido  de  textos
orais  e escritos,  identifica  a intención
comunicativa  e  a  recoñece  a  postura
de cada emisor. (CCL e CSC)

4 Bloque 4. Lingua e sociedade

4.  Situación  sociolingüística  do  galego,
observación da situación sociolingüística
en canto a usos e actitudes no contorno
máis  próximo  (aula  e  barrio),  con
aproximación  aos  prexuízos  lingüísticos
máis evidentes.

5.  Proceso  de  normalización.
Desenvolve-  mento  de  actitudes
positivas  cara  ao  proceso  de
recuperación do galego,  favorecemento
do xurdimento de vínculos positivos cara
ao seu uso e consciencia da necesidade
e  das  potencialidades  de
enriquecemento persoal  e  colectivo  do
uso normalizado da lingua galega.

6. A orixe e formación da lingua galega.
Etapas da historia social da lingua galega
desde os seus inicios ata 1916, e análise
e  comprensión  das  causas  e
consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes.

9.  Recoñecemento  e  valoración  dos
princi- pais fenómenos que caracterizan
as variedades xeográficas, diastráticas e

2.  Describir  e  analizar  a  situación
sociolingü- ística de Galicia atendendo
á presenza da lingua galega.

3.  Coñecer  as  principais  iniciativas
normali-  zadoras,  adquirir  vínculos
positivos  cara  ao  uso  do  galego  e
asumir  a  importancia  da contribución
individual  no  desenvolvemento  da
lingua galega.

4.  Recoñecer  os  principais  elementos
na orixe e formación da lingua galega,
así  como  identificar  as  causas  e
consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes da historia social  da lingua
desde os seus inicios ata 1916.

7.  Identificar  e  clasificar  as  variantes
diastrá-ticas  do  galego,  recoñecer  os
trazos da variedade estándar da lingua
galega,  valorala  como  variante
unificadora  e  apreciar  a  variante
diatópica propia.

2.1.  Describe  e  analiza  a  situación
socio- lingüística de Galicia. (CCL e CSC)
2.3.  Identifica  os  castelanismos  nas
producións lingüísticas e depura estes
elementos  no  seu  propio  discurso.
(CCL)
3.1.  Coñece  as  principais  iniciativas
normalizadoras da lingua galega. (CCL e
CSC)
3.2.  Comprende  o  concepto
normalización  e  explica  o  proceso
normalizador do galego. (CCL)
3.3.  Analiza  a  súa  propia  práctica
lingüís- tica e valora a importancia de
contribuír  individual  e  socialmente  á
normalización da lingua galega. (CCl e
CSC)
4.1. Recoñece os principais elementos
na orixe e formación da lingua galega
desde os seus inicios ata 1916. (CCL)
4.2. Recoñece os acontecementos rele-
vantes  da  historia  social  da  lingua
galega desde os seus inicios ata 1916.
(CCL e CSC)
4.3. Identifica as causas dos feitos máis
relevantes da historia social da lingua
galega desde os seus inicios ata 1916.
(CCL e CSC)
4.4.  Identifica  as  consecuencias  dos
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diafásicas da lingua galega e da función
da lingua estándar, uso normalizado da
variante  dialectal  propia  da  zona  e
utilización  e  valoración  da  variante
estándar  da  lingua  en  situacións  de
carácter formal.

feitos máis relevantes da historia social
da lingua galega desde os seus inicios
ata 1916. (CCL e CSC)
4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos
e  información  dos  medios  e  das  TIC,
relacionados  coa  historia  social  da
lingua galega desde os seus inicios ata
1916. (CCL, CSC e CD)
7.1.  Identifica  e  clasifica  as  variantes
diastráticas do galego. (CCL)
7.2.  Recoñece os  trazos da  variedade
estándar  da  lingua  galega  e  valóraa
como variante unificadora. (CCL e CSC)
7.3.  Rexeita  os  prexuízos  sobre  as
varie-  dades  dialectais  e  utiliza  os
trazos propios da súa zona. (CCL e CSC)

5 Bloque 5. Educación literaria
1.  Identificación  e  comprensión  das
distintas épocas e períodos da literatura
galega  desde  as  súas  orixes  na  Idade
Media ata 1916.
2.  Selección,  lectura  autónoma  e
comentario de textos representativos da
literatura  galega  desde  a  Idade  Media
ata 1916.

3.  Lecturas  expresivas  e  comprensivas
audicións  e  lecturas  dramatizadas  de
textos  narrativos,  poéticos,  teatrais  e
ensaísticos representativos da literatura
galega desde a Idade Media ata 1916.

4.  Elaboración  de  traballos  individuais
e/ou en grupo, nos que se describan e
analicen textos literarios representativos
da literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.

5.  Consulta  de  fontes  básicas  de
información  e  familiarización  coas  TIC
para  a  realización  de  traballos  e  cita
axeitada destas.

6.  Creación  ou  recreación  de  textos
sinxelos  de  intención  literaria  partindo
das  características  dos  traballados  na
aula co fin de desenvolver o gusto pola
escrita e a capacidade de expresión dos
sentimentos e xuízos.

1. Identificar e comprender as distintas
épocas e períodos da literatura galega
desde as  súas orixes  na Idade Media
ata 1916.

2.  Seleccionar,  ler  autonomamente  e
comentar  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916 e relacionar o seu contido co
contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.
3. Ler expresiva e comprensivamente,
facer   audicións  e  ler
dramatizadamente  textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e  ensaísticos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.

4.  Elaborar  traballos  individuais  e/ou
en  grupo,  nos  que  se  describan  e
analicen  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.

5.   Consultar  fontes  básicas  de
información  e  familiarizarse  cos
recursos das TIC para a realización de
traballos e cita axeitada destas.

6. Crear ou recrear textos sinxelos de
inten-  ción  literaria  partindo  das
características dos traballados na aula
co  fin  de  desenvolver  o  gusto  pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión
dos sentimentos e xuízos.

1.1  Identifica  as  distintas  épocas  e
períodos da literatura galega desde as
súas orixes na Idade Media ata 1916.
(CCL)
1.2.  Comprende  e  explica
razoadamente  as  distintas  épocas  e
períodos da literatura galega  desde a
Idade Media ata 1916 e sinala os seus
principais trazos característicos. (CCL)
2.1.  Selecciona,  seguindo  criterios
razoados,  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916 para a súa lectura. (CCL)
2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos  representativos  da  literatura
galega desde a Idade Media ata 1916,
resume o  seu  contido,  sinala  os  seus
trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaos  co  contexto  histórico,
cultural  e  sociolingüístico  do  período
da  literatura  galega  correspondente.
(CCL)
2.3. Comenta, de forma guiada, textos
de obras da Literatura galega desde a
Idade Media ata  1916,  sinala os  seus
trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaos  co  contexto  histórico,
cultural  e  sociolingüístico  do  período
da  literatura  galega  correspondente.
(CCL)
2.4.  Compara  textos  literarios  dunha
mesma  época  ou  período  ou  de
diferentes  épocas  e  períodos
atendendo  aos  seus  principais
contidos,  sinala  os  seus  trazos
característicos definitorios e pon todo
en  relación  co  contexto  histórico,
cultural  e  sociolingüístico  da(s)
época(s) ou do(s) período(s). (CCL)
3.1.  Le  expresiva,  comprensiva  e/ou
dramatizadamente  textos  narrativos,
poéticos,  teatrais  e  ensaísticos
representativos  da  literatura  galega
desde a Idade Media ata 1916. (CCL)
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4.1.  Elabora  traballos  individual  e/ou
colectivamente, nos que se describen e
analizan  textos  representativos  da
literatura galega desde a Idade Media
ata 1916. (CCL)
5.1.  Consulta  fontes  de  información
básicas para a realización de traballos
sinxelos e cita axeitada destas. (CCL)
5.2.  Emprego  de  diferentes  recursos
básicos  das  TIC  para  a  realización  de
traballos  sinxelos  e  cita  axeitada
destes. (CCL e CD)
6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de
intención  literaria  partindo  das
características dos traballados na aula.
(CCL e CCEC)
6.2.  Desenvolve  o  gusto  pola  escrita
como  instrumento  de  comunicación
capaz  de  analizar  e  regular  os
sentimentos e xuízos. (CCL e CCEC)

 Contidos mínimos 3º ESO
Lectura: lectura fluída e comprensiva dun texto e comentario do mesmo seguindo as pautas dadas. Lectura
das obras programadas.
Expresión:  elaborar  textos  orais  e escritos  axeitados ao seu nivel.  Sintetizar  en resumos e esquemas a
información esencial dun texto discriminando as ideas principais e as secundarias.
Ortografía: emprego correcto das distintas grafías,signos de puntuación e acentos.
Gramática:  identificar  e  empregar  correctamenteas  distintas  clases  de  palabras.  Conxugar  osverbos
regulares  irregulares de uso frecuente.
Sociolingüística: coñecera historia da lingua galega dende as orixes ata a actualidade.Identificar os trazos
principais que definen a actual situación sociolingüística do galego.Coñecer a proximidade entre galego e
portugués.
Sintaxe: distinguir entre frase, cláusula e oración. Coñecer as principais funcións sintácticas.
Vocabulario: recoñecer e elaborar ocampo semántico ea familia léxica dunha palabra dada. Coñecer os
distintos procedementos de formación e enriquecemento do léxico.Dominar o vocabulario  mínimo dos
distintos campos semánticos estudados. Distinguir entre palabras patrimoniais, cultas e semicultas.
Literatura:Coñecer  os  trazos  xerais  da  lírica  medieval  identificando  as  cantigas  de  amigo,  amor  e
escarnio.Amosar  nocións  básicas  do  contexto  histórico-literario  dos  Séculos  Escuros  e  do
Rexurdimento.Coñecere valorar a obra de Rosalía de Castro, CurrosEnriquez e Eduardo Pondal dentro da
historia da literatura galega e universal.
Fonética: recoñecer a fonética galega.

1.3.3.1.- Temporalización
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

O  tema 1 desenvolve  o texto narrativo,léxico,
a  orixe  e  formación  do  galego,  as  regras  de
acentuación,  clasificacación  de  unidades
morfosintácticas,  propiedades  textuais,
literatura: periodización; a literatura medieval.
O  tema  2:  A  noticia,  os  prefixos,  o  galego
antigo, o acento diacrítico, a frase nominal e a
preposicional,  a  adecuación  textual,  a  cantiga
de amigo.
O tema 3: A reportaxe, a derivación, sufixos, os
medios  de  comunicación,  o  uso  do  punto,  a
coma e o puntoe coma, as frases substantivas,
adxectivas e adverbiais, a coherencia textual, a

Tema 5:  A crítica periodística, a parasíntese, os
rexistros  lingüísticos,  ,  outros  signos  de
puntuación  (as  comiñas  e  a  paréntese),  a
análise  morfosintáctica,  mecanismos  de
cohesión textual I, Os xéneros menores e lírica
relixiosa.
Tema 6: A entrevista, palabras patrimoniais e os
cultismos, as bibliotecas, o galego medio, o uso
do “b”,  as cláusulas coordinadas,  mecanismos
de  cohesión  textual  II  –  deíxe,  anáfora  e
catáfora, a prosa medieval.
Tema  7:  O  blog,  as  familias  léxicas,  as  novas
tecnoloxías, o galego moderno, o uso do “v”, as

Tema  9:   O  texto  argumentativo,  a
antroponimia,  linguas  en  contacto:
normalización e normativización, o uso do “x”,
cláusulas  complexas:  assubordinadas
adverbiais,  conectores  textuaisI:  aditivos  e
opositivos,  o  Rexurdimento: Rosalía de Castro.
Tema  10:  O  texto  expositivo,  os  préstamos
lingüísticos, interferencias lingüísticas, Palabras
con  “l”  –“ll”  e  “n”  –“ñ”,  as  oracións  causais,
concesivas  e  consecutivas,  conectores
textuaisII: causais- consecutivos, A literatura de
Eduardo Pondal.
Tema  11.  A  crónica,   as  causas  dos  cambios
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cantiga de amor.
O tema 4: O folleto, a composición, os niveis de
lingua,  uso  dos  dous  puntos,  as  cláusulas
simples e complexas e as función sintácticas, a
cohesión textual, a cantiga satírica.

cláusulas  complexas:  as  subordinadas
substantivas,  mecanismos de cohesión textual
III:  a  substitución  (sinonimia,  antonimia,
hiperonimia,  metáfora,  metonimia,  paráfrase,
circunloquio),  a  literatura  do  galego  medio:
séculos escuros.
Tema 8: O relato, os xentilicios e os topónimos,
linguas  en  contacto:  diglosia  e  bilingüismo,  o
uso  do  “h”,  as  cláusulas  complexas:
subordinadas  adxectivas  e  de  relativo,
mecanismos de cohesión textual IV: a elipse, o
prerrexurdimento.

semánticos, linguas en contacto: alternancia e
mestura de códigos,  grupos consonánticos,  as
oracións  condicionais  ,  adversativas  e
comparativas, conectores textuais temporais e
espaciais, Curros Enríquez.
Tema  12:  O  texto  teatral,  oscambios
semánticos: tabú e eufemismo, a linguaxe non
sexista, palabras con “cc” e con “c” e con “ct”
ou “t”,   conectores textuais:  os organizadores
do  discurso,   a  narrativa  e  o  teatro  no
Rexurdimento.

1.3.4-.  Perfil  competencial  de  Lingua  Galega  e  Literatura  de  Terceiro  curso.
Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Comp.
Clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

CCL 1.1.  Comprende  o  sentido  global  e  identifica  a  intención  comunicativa  e  a  estrutura  de  textos  orais  propios  dos  medios  de
comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes).
2.1.  Diferencia as  ideas principais  e as secundarias e identifica a  intención comunicativa de programas de carácter informativo:
noticias, reportaxes e crónicas.
3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido na variante
estándar ou en calquera das variedades dialectais.
4.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  tese  e  os  argumentos  dos  debates,  relatorios  e  mesas  redondas  dentro  do  ámbito
educativo e elabora un esquema ou resumo.
8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en
especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal
xordo).
8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.
8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata,
pro- gresivamente, de evitalos.
9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa opinión.
1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario.
3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes.
4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir da
información obtida nas bibliotecas.
5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos.
9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais,  segundo os modelos propostos na aula:
convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros.
10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes.

11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares elaborados a partir
de información obtida en bibliotecas e outras fontes de información.
1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da lingua.
2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais.
2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual.
3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.
3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación.
4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega.
8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as desempeñan.
9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a un texto.
10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos que
ten en conta os parámetros anteriores.
3.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das
linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras.
1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa
postura.
1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á realidade galega.
2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia.
2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso.
3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego.
4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.
4.4. Identifica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata
1916.
7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego.
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Comp.
Clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os
seus principais trazos característicos.
2.3.  Comenta,  de  forma  guiada,  textos  de  obras  da  Literatura  galega  desde  a  Idade  Media  ata  1916,  sinala  os  seus  trazos
característicos  definitorios  e  relaciónaos  co  contexto  histórico,  cultural  e  sociolingüístico  do  período  da  literatura  galega
correspondente.
4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente,  nos que se describen e analizan textos representativos da literatura galega
desde a Idade Media ata 1916.
6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula.

CAA

2.1. Diferencia as  ideas principais  e as secundarias e identifica a  intención comunicativa de programas de carácter informativo:
noticias, reportaxes e crónicas.
6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega.
7.3. Avalía as intervencións propias e alleas.
8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais breves.
5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos.
12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seus escritos.

CSC

4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra.
8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta auto-
control das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade.
9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen solicitar unha información ou un servizo.
12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso.
11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor.
1.5 Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e económica galega.
3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua
galega.
5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa promoción.
6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na
súa práctica lingüística e na do seu contorno.
7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona.

CD

10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente.
6.1.  Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e  nos buscadores de Internet para obter,  organizar  e  seleccionar
información.
13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a
corrección dos textos escritos.
5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes.

1.3.5.- Criterios de promoción de Lingua Galega e literatura para 3º ESO e outros
puntos

a. Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindíbeis

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Lingua Galega e Literatura. Terceiro curso

Competencias clave

 

1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura de
textos  orais  e escritos  propios  dos medios  de comunicación audiovisual  (entrevistas,
noticias, crónicas e reportaxes).

CCL

3.1.  Identifica  as  ideas  principais  e  secundarias  dun  texto  oral  expositivo  ou
argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das
variedades dialectais.

CCL

8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as
regras morfosintácticas desta lingua,  en especial a colocación do pronome átono, así

CCL
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como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal
xordo).

9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a súa
opinión.

CCL

5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos
expositivos e explicativos.

CCL

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

CCL

10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente,
entrevistas, crónicas, reportaxes.

CCL

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

CCL

2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas
categorías gramaticais.

CCL

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

CCL

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

CCL

9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle
achegan cohesión a un texto.

CCL

10.1.  Determina  o  tema,  delimita  a  estrutura  e  identifica  a  progresión  temática  en
producións  propias  e  alleas.  Elabora  textos  nos  que  ten  en  conta  os  parámetros
anteriores.

CCL

1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun
pobo e amósase capaz de explicar a súa postura

CCL

2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. CCL

4.4. Identifica as causas e as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social
da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.

CCL
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2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade Media
ata  1916,  sinala  os  seus  trazos  característicos  definitorios  e  relaciónaos  co  contexto
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.

CCL

Criterios xerais: 

1.  Traballo  autónomo
(aula e outros espazos)

• Realización sen axuda externa.

• Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.

• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.

• Orde e limpeza na presentación.

• Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia.

• Emprego de esquemas.

• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.

• Valoración do traballo na clase e na casa.

• Creatividade. 

2. Probas orais e escritas • Valoración da aprendizaxe dos contidos.

• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados.

•  Expresión  oral  do  procedemento  seguido  ao  resolver  unha  actividade.
Coherencia e adecuación.

•  Valoración  do  tempo  investido  e  o  tempo  necesario  para  resolver  unha
actividade.

• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.

• Caligrafía adecuada.

• Tempo de realización.

• Destrezas.

3. Actividades TIC • Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática.

•  Utilización  de  Internet,  de  forma  responsable  e  con  axuda,  para  buscar
información sinxela ou para resolver unha actividade.

• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).

• Grao de elaboración da resposta.

• Interese, motivación.

• Destrezas.

• Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de Internet.

4.  Participación  e  seguimento
das clases

• Nivel e adecuación das intervencións.
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• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes.

• Uso de vocabulario adecuado.

• Comportamento en clase. 

• Interese e esforzo.

5.  Traballo  cooperativo.
Valoración individual e grupal

• Capacidade de traballar de forma colaborativa.

• Comunicación adecuada cos compañeiros.

• Resolución de conflitos.

• Interese e motivación.

• Iniciativa.

• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.

6.  Dossier  de  traballo
individual.

• Presentación clara e ordenada.

• Actualizado.

• Xustificación dos traballos seleccionados no arquivo.

Metodoloxía

Na ESO, a materia de Lingua Galega e Literatura busca profundar nos coñecementos xa adquiridos durante a
Educación  Primaria.  Igualmente,  pretende  favorecer  as  competenciasque  lle  permitan  ao  alumnado
escoitar,  falar,  ler  e  escribir  con  adecuación,  corrección  e  creatividade.  Para  responder  a  estes  retos
proponse unha metodoloxía focalizada no desenvolvemento das competencias clave:

Traballo e actualización dos coñecementos 

1. previos. 
2. Comprensión e produción de textos orais e escritos. 
3. Organización e exposición de contidos seguindo unha secuencia lóxica e con rigor científico, con

exemplos cotiáns, actividades prácticas e experienciais e soporte gráfico. 
4. Actividades  diversificadas  e  organizadas  por  niveis  de  dificultade  que  traballan  competencias,

intelixencias  múltiples,  o  desenvolvemento  de  habilidades  científicas,  o  pensamento  crítico  e
creativo,  o  traballo  cooperativo,  as  TIC,  a  aprendizaxe-investigación  fóra  da  aula,  a  iniciativa
emprendedora nun proxecto real e os valores para unha nova sociedade. 

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 grado de protagonismo. É necesario introducir
cambios e ser conscientes diso.

Perseguirase  a participación do alumnado cunha metodoloxía activa e participativa.

É necesario estimular o traballo reflexivo dos alumnos/as.

A aprendizaxe ha de ser significativa.

Estimular a  autonomía de aprendizaxe e a resolución de problemas e dificultades.

Desenvolver actividades múltiples para acadar os obxectivos.

Desenvolver tarefas competenciais.

Fomentar a aprendizaxe activa e o traballo colaborativo.
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Crear un clima adecuado que favoreza o traballo reflexivo individual.Cada alumno e alumna debe seguir un
proceso de aprendizaxe que responda ás súas características diferenciais.

Promover un ambiente distendido para que se expresen oralmente e vaian coñecéndose e relacionándose.

Escribir textos e lelos despois para que os demais valoren a creatividade e favorecer o xuízo crítico.

Propiciar situacións de debate.

Elaborar guións, esquemas.

Prácticas de lingua oral e escrita: debate, exposicións, redaccións, composicións, resumos, sínteses...

Lecto-escrita.

Exposicións orais do contido de textos escritos.

Traballar os comentarios de texto.

Realizar moitos exercicios prácticos sobre cada un dos temas estudados, especialmente de morfoloxía.

Elaborar diferentes textos: cartas, avisos, notas...

Analizar diferentes textos: xornalísticos, literarios...

Elaboración de textos narrativos, teatrais e poéticos.

Lectura, recitado e dramatización de textos literarios.

Manipulación de textos (supresión, ampliación, corrección...)

Ler en público textos diversos, con entoación e ritmo adecuados.

Fomentar a curiosidade e o gusto pola lectura.
Evidencias para o portfolio.

A  partir  do  traballo  cos  desempeños  competenciais,  obteranse  diversas  evidencias  de  aprendizaxe,
vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para rexistralas, utilizaremos portfolios de
aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao longo das distintas unidades didácticas, se planifiquen a
realización  e  a  recollida  de  probas  que  mostren  o  nivel  de  consecución  do  estándar,  así  como a  súa
evolución ao longo do curso. 

No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización. 

As evidencias que podemos recoller na área de Lingua Galega e Literatura poden ser:

-  Actividades do libro, da Proposta didáctica ou dos recursos dixitais que traballen explicitamente sobre os
estándares definidos na unidade.

-  Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas.

-  Documentos e material multimedia realizados polo alumnado.

-  Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe.

-  Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.

Criterios de cualificación e promoción.

            Realizaranse dous exames como mínimo por avaliación. En cada exercicio marcarase a puntuación.

            A nota de avaliación desagrégase como segue:

            -  Os exames contan un  70%
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            - Libro de lectura 20% (exame oral ou escrito)

            - O traballo diario e/ou  o caderno e/ ou alguna proba oral suporá un 10%.

            

O profesor tomará nota das tarefas realizadas polos alumnos diariamente, tanto na aula como na casa. Se
estas tarefas non foron presentadas ou a súa calidade é deficiente, repercutirá negativamente na nota de
avaliación. 

Terase en conta a corrección do uso oral da lingua na aula.

Os alumnos traerán diariamente á clase o material necesario: libro, caderno etc.

Os alumnos teñen que ler obrigatoriamente o libro de lectura que o profesor propoña en cada avaliación e
demostrar a súa lectura mediante exame , e se non for así os alumnos terán que facer un traballo sobre o
libro coa extensión e contido que o profesor determine, escrito a man.

Nos exames e traballos escritos baixarase a nota por faltas de ortografía e acentuación e interferencias na
lingua a razón de 0.10 puntos por erro.(Ata 1.5 puntos)

A puntuación mínima para realizar nota media de exames e libros de lectura será 3 puntos se a proba se
puntúa  sobre  10 puntos,  e  se  non será  o  30% da  nota  sobre a  que  se  valore  cada  unha  das  probas
realizadas.

Unha avaliación apróbase se se obteñen 5 puntos de nota media dos tres apartados sinalados arriba.

            Recuperacións:

            Non  haberá  exame  de  recuperación  pois  esta  é  materia  de  contido  progresivo.  Se  o  alumno
suspenso nunha avaliación aproba as seguintes e consegue unha media de 5 puntos,  a  materia estará
aprobada. Se se suspenden dúas avaliacións haberá que realizar exame final de xuño con toda a materia.

A nota final:

            A nota final será a nota media das tres avaliacións ou da 3ª se beneficia ao alumno, sempre que
sume un mínimo de 5 puntos e sexan de carácter progresivo.

            A partir de 3 puntos de nota nunha avaliación farase media para a nota final de curso en avaliación
ordinaria. Quen non supere a materia por non acadar media de 5 puntos ou suspenda dúas avaliacións terá
que realizar o exame final de toda a materia do curso en xuño. 

No exame final de xuño  o alumno terá que sacar un mínimo de 5 puntos para aprobar a materia. Isto
mesmo é válido para oexame de avaliación extrao rdinaria en caso de non aprobar a materia en xuño o
alumno.

 Instrumentos de avaliación:

            Exames (70% da nota)

            En cada avaliación dous exames escritos teórico- prácticos, referentes a todos os contidos: ortografía,
morfosintaxe, literatura, sociolingüística,léxico-semántica… Na valoración destas probas terase en conta a
corrección e a xusteza dos contidos e a corrección da lingua empregada. A nota final será a media de todos
os exames e suporá o 70% do total.

            En  cada  avaliación  realizaranse,  oralmente  ou  por  escrito,  un  exame sobre  os  libros  de  lectura
obrigatoria.  As  preguntas  centraranse  en  aspectos  sinxelos  que  demostren  a  lectura  e  a  comprensión
(personaxes,  tema,  argumento,espazo,  tempo,  narrador,  identificación dun fragmento,  valoración crítica
persoal…) 20% da nota.

            Traballo diario (10% da nota).
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            O  alumno realizará  e presentará  as  tarefas  encomendadas polo profesor:  exercicios,  esquemas,
comentarios, exposicións, traballos escritos…

            O profesor revisará os cadernos e comprobará a realización de todas as actividades propostas, así
como  a  inclusión  das  posibles  explicacións  complementarias  do  profesor.  Valorarase  a  organización,
pulcritude, caligrafía e presentación.

            O alumno traerá á clase todo o material preciso: libro, caderno, bolígrafos…

Materiais e recursos didácticos: Libro do Alumno 3.º Lingua e Literatura.

Libro Dixital Interactivo.

Biblioteca de Recursos.

Recursos para a aula: 

·        Ferramentas TIC.

·        Dicionarios e enciclopedias.

·        Libros de lectura: (Poden ser os seguintes ou outros que o profesor vaia propoñendo durante o curso)

-      Os vellos non deben de namorarse (Castelao)

-      Material para traballar a Educación emocional.

Xerador de avaliacións.

Portfolio.

Ordenador.

Encerado dixital.

Material manipulable e experimental propio da materia.

•  A  Proposta didáctica para Lingua Galega e Literatura 3.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. 

•  Cadernos complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita. 

.   Dicionarios.

.   Prensa.

.   Obras literarias diversas.

.    Ordenador.

.    Magnetófono.

Procedementos para valorar o axuste entre a Programación Didáctica e os resultados  (Como 
avaliar  o  proceso  de  ensino  e  a  práctica  docente  e  mecanismos  de  revisión,  avaliación  e
modificación da programación didáctica)
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O departamento dedicará unha reunión mensual a avaliar o desenvolvemento do curso. Esta reunión 
deberá  realizarse  na  primeira  semana  do  mes  respectivo.  Analizaremos  resultados  ,  procedementos,
metodoloxía,  clima  de  aula  ,  interese  do  alumnado  e  circunstancias  diversas  que  inflúan  no  ensino-
aprendizaxe.

Ao finalizar o curso farase unha enquisa aos alumnos para  constatar e analizar todo o referente ao
curso,  e unha avaliación no dpto.e para saber o funcionamento da programación e introducir os cambios
necesarios.

Atención aos alumnos /as repetidores.

A profesora  prestará  especial  atención ao alumnado repetidor,  estranxeiro  ou procedente doutra
comunidade  de  España  para  que  a  súa  integración  lingüística  sexa  real.  Esa  atención  manifestarase
individualmente aos alumnos na propia aula con exercicios específicos se fose preciso.

Materiais e Recursos Didácticos

Libro do alumno 3.º Lingua e literatura

Biblioteca de Recursos.

Recursos para a aula: 

-       Ferramentas TIC.

-       Dicionarios  de lingua galega,  impresos e dixitais,  e enciclopedias.

 

-       Libros de lectura: (A escoller de entre os seguintes) ( Poden ser outros  segundo vaia avanzando o
curso)

-       Dieste, Rafael: Dos arquivos do trasno (E. Galaxia)

-       Castelao, Daniel: Os vellos non deben de namorarse (Galaxia)

-       Vázquez Freire, Miguel: Anxos en tempo de chuvia

-       Manuel Lourenzo González: Irmán do vento (Vigo:Xerais)

-       Casal, Uxía: O faro de Arealonga  (Vigo: Xerais)

-       Aleixandre, Marilar: A banda sen futuro (Vigo: Xerais)

-       Núñez Singala: En galego por que non

-       Pepe Carreiro: Historia da lingua galega: do latín ao galego cordial, A Nosa Terra

-       O pintor do sombreiro de malvas,  M. Calveiro

Material para traballar a Educación emocional.

Proxectos de Aprendizaxe e servizo.

Xerador de avaliacións.

Portfolio e e-portfolio.
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Ordenador.

Material manipulable e experimental propio da materia.

Atención á diversidade 

Para  traballar  a  diversidade de niveis,  estilos  e  ritmos de aprendizaxe,  de  intereses  e capacidades dos
alumnos para este curso, sirva como exemplo a seguinte relación:

 ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 (BÁSICA): os contidos nucleares da Unidade Didáctica preséntanse de forma pautada, con

apoio  gráfico,  seguindo  unha  secuencia  de  aprendizaxe  que  facilita  a  adquisición  de
Competencias por parte dos alumnos. 

 (AMPLIACIÓN): fichas fotocopiables con actividades de maior dificultade na súa resolución,
polo tratamento doutros contidos relacionados cos do curso etc. 
 

 COMPETENCIAS E INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: contémplase a diversidade de estilos cognitivos e de
intelixencias  en  aprendizaxes  coa  lectura,  o  movemento,  a  representación  plástica,  a
dramatización... 

 PLANS  INDIVIDUAIS  dirixidos  a  alumnos  que  o  requiren  (estranxeiros,  incorporación  tardía,
necesidades educativas especiais e altas capacidades intelectuais). 

 

 ACTIVIDADES MULTINIVEL: posibilita que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento dun
contido,  actividades que se axusten ao seu nivel  de competencia curricular,  aos seus intereses,
habilidades e motivacións. Deste xeito, nunha mesma clase posibilítase traballar a diferentes niveis,
segundo as habilidades de cada alumno/a. 

 TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN: traballos que permiten o afondamento na temática. 
 LECTURAS E CONSULTAS DE FORMA LIBRE que espertan o interese do alumnado por ampliar o

coñecemento, aínda que facéndoo ao seu propio ritmo. A aproximación a diversos temas mediante
curiosidades e feitos sorprendentes estimula que os alumnos poidan continuar o traballo máis aló
da aula e de maneira totalmente adaptada ás súas necesidades ou habilidades. 

Estratexias  para  estimular  o  interese  e  o  hábito  da  lectura  e  a  mellora  da  expresión  oral  e  escrita. 
Contribución ao plan lector

Lectura

 Lectura  de obras da literatura galega e universal e da literatura xuvenil como fonte de pracer, de
enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo para lograr o desenvolvemento dos seus
propios gustos e intereses literarios e a autonomía lectora. 

 Lectura comentada e recitación de poemas. Identificación polos seus caracteres formais dun poema
lírico, popular ou culto. 

 Lectura e dramatización de textos teatrais. Identificación das características formais de toda obra
dramática. 
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 Lectura,  comprensión,  interpretación  e  valoración  de  textos  escritos  de  ámbito  persoal,
académico/escolar e social (instrucións varias, normas sociais, correspondencia comercial etc.). 

 Lectura  de  información  diversa  procedente  de  páxinas  web  propostas  para  obter  ou  ampliar
información, investigar e acceder a recursos de lingua online. 

 Utilización de estratexias de comprensión lectora: 
 Lectura silenciosa (autorregulación da comprensión). 
 Elaboración de sínteses, esquemas, resumos (conciencia da propia comprensión). 

Expresión

 Exposición oral  e  escrita  en razoamentos,  en actividades e  traballos  individuais,  actividades en
grupo etc. 

 Expresión adecuada oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso. 
 Exposición oral e escrita con diferentes finalidades: informar, instruír, compartir etc. 

Estratexias para incorporar o TIC na aula.  Contribución ao plan TIC.

Iniciativa emprendedora

A iniciativa emprendedora, nun sentido amplo, é a «habilidade de transformar as ideas en actos». Require
dúas calidades fundamentais:  actitude proactiva,  para ir  máis aló do xa establecido, e  constancia para
alcanzar os obxectivos que un se propuxo.

Proponse para fomentar e desenvolver as capacidades emprendedoras:

-       A capacidade de análise; planificación, organización, xestión e toma de decisións; resolución de
problemas; habilidade para traballar individual e colaborativamente en equipo; responsabilidade;
avaliación e autoavaliación.
-       A  capacidade  creadora  e  de  innovación:  creatividade  e  imaxinación;  autocoñecemento  e
autoestima; autonomía e independencia; esforzo, constancia e disciplina; iniciativa e innovación.
-       A capacidade de comprensión e asunción de riscos e manexo da incerteza.
-       A capacidade de liderar e delegar.
-       A capacidade de sentido crítico, compromiso e responsabilidade.

Os alumnos traballan as seguintes competencias/intelixencias:
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Actividades interactivas O  alumno/a  responde  seleccionando  a  opción  correcta,  clasificando  elementos  de  diferentes
grupos ou situándoos na súa posición correcta etc. Ao finalizar, o programa informa os acertos e
erros, e dáse a oportunidade de corrixilos.

Ligazóns a Internet Colección de ligazóns a Internet:, simulación de modelos, recursos de lingua online, explicacións
complementarias, actividades, curiosidades etc.

Vídeos

 

Colección de fragmentos de vídeos que serven de soporte a contidos do Libro do Alumno.

Animacións Favorecen unha maior comprensión dos contidos pola súa visualización.



-       Lingüística-verbal: a través da investigación sobre o tema, da choiva de ideas, os debates en
equipo e a preparación dunha presentación pública.
-       Visual-espacial: deseñando e planificando como podemos axudar.
-       Interpersoal:  traballando  en  grupo,  asumindo  responsabilidades  e  tomando  decisións  en
grupo.
-       Intrapersoal: reflexionando sobre accións, as súas necesidades e sentimentos.
-       Lóxico-matemática: calculando os custos de cada un dos elementos, así como controlando un
orzamento.

Actividades complementarias e extraescolares

Relación das  actividades complementarias  e extraescolares  planificadas  polo centro e relacionadas coa
materia de Lingua Galega e Literatura.

Exemplo:

 Participación na semana cultural organizada polo centro educativo (Por exemplo a das letras galegas) e noutras efemérides ou eventos
sociais e culturais da súa contorna. 

 Asistencia a xornadas, conferencias etc., interesantes desde o punto de vista da área. 
 Participación en obradoiros organizados polo Concello ou outros organismos, relacionados con aspectos literarios e culturais. 
 Visita a bibliotecas, medios de comunicación, empresas, institutos de investigación e centros oficiais nos que se desenvolvan labores

relacionados coa contidos da área. 
 Visita a exposicións temporais relacionadas cos temas estudados. 
 Visita a casa-museo de escritores (Curros, Rosalía…) 
 Asistencia a representacións teatrais.
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CONCRECIÓNS DA MATERIA DE LINGUA( RESUMO)

O curso consta de clases prácticas e clases teóricas. As clases teóricas consisten na explicación dos
diferentes temas que compoñen o programa da materia.  Nas clases prácticas exercítanse as destrezas
requiridas nos obxectivos da materia e danse orientacións precisas para as probas de avaliación.

Metodoloxía participativa baseada sobre todo nas intervencións do alumnado.

Traballo en grupos flexibles.

Enfoque comunicativo.

Traballase a oralidade: gravación de conversas e audición.

Audición de poemas musicados.

Proxección de vídeos.

Elección  e realización de textos de natureza diversa en diferentes formatos e soportes.

Elaboración de esquemas e resumos.

Elaboración de cartas persoais e instancias.Proporcionar situacións de debate.

Contidos mínimos

1.         Comunicación. Os xéneros periodísticos. Características da comunicación oral e escrita.

2.         Dominio da lectura, da exposición oral e da escrita.

3.         Análise morfolóxica. Dominio das clases de palabras. 

4.         Análise sintáctica da frase e cláusula. Dominio das unidades sintácticas.

5.         Uso das técnicas de traballo científico.

6.         Léxico:  formación de palabras.  Relacións  semánticas.  Dominio do léxico dos campos semánticos
estudados.

7.         Literatura. Coñecemento das etapas da literatura galega: É.  Medieval,  Séculos Escuros  e  s.  XIX.
Caracterización de cada etapa,  dos autores e  xéneros literarios máis significativos. Comentario de texto. 

8.         Lectura obrigatoria dos libros propostos polo Departamento.

9. Corrección lingüística axeitada ao nivel tanto na exposición oral como escrita.

10. Comentario de textos literarios.

Exames

Periodización máxima dun mes e medio.

Así mesmo deben dar conta  mediante exame da lectura dos libros propostos polo Seminario. En cada
avaliación  faranse  preguntas  sobre  o  libro  de  lectura  obxecto  de  exame.  Os  alumnos  están
obrigados  a  respoder  as  cuestións  que  se  formulen  sobre  os  mesmos  e  superar  de  forma
satisfactoria o exame.  Se non demostran ter lido  o libro terán que facer un traballo sobre el.

Se un alumno suspenso non acode ao exame de setembro na data e hora prevista,  o profesor decidirá
facerlle  o  exame  ou  non  facerllo  en  función  das  circunstancias  que  lle  impediron  ao  alumno
presentarse  á  proba.  Non  serán  válidos  o  despistedo  alumno,  ou  non  terse  informado  con
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antelación sobre o calendario de exames de setembro elaborado pola Dirección, ou estar aínda de
viaxe ou vacacións na data do exame da materia. Constará na avaliación como Non Presentado.

              Os  exames  constarán  de  preguntas  sobre  a  comprensión  lectora,  sobre  a  expresión
escrita, sobre lingua e literatura (de carácter teórico-práctico),  dunha proba oral e/ou comentario
de texto. O profesor/a determinará a puntuación de cada pregunta no propio exame.
Os exames durante o curso poden contar cunha ou outra porcentaxe de puntuación, segundo o
criterio do profesor, que o establecerá por escrito. Globalmente serán  dez puntos por avaliación.
Toda a materia explicada na aula será obxecto de avaliación , así como todo o que o alumno teña
que realizar ou estudar pola súa conta.
Ademais:

Avaliaranse todas as aportacións do alumno: traballo de aula, intervencións...

Examinaranse da materia estudada. Os exercicios deben realizarse cunha periodización máxima dun mes e
medio. Así mesmo deben dar conta  mediante exame da lectura dos libros propostos polo Seminario.

Realizarán traballos específicos de determinados temas con carácter obrigatorio.

Valorarase especialmente a calidade (oral/escrita) da lingua.

Metodoloxía

Teoría + práctica ao  50%. Ás explicacións teóricas sobre un tema débeselles acompañar a elaboración de
exercicios prácticos sobre o mesmo.

Lectura, recitado e dramatización de textos literarios.

Elaboración de textos narrativos, teatrais e poéticos.

Comentario de textos creados polos propios alumnos.

Resumo e síntese de textos.

Elaboración dun pequeno xornal de aula.

Comentario de textos literarios.

Manipulación de textos (supresión, ampliación, corrección..).

Realización de exercicios prácticos de cada tema, especialmente de morfoloxía e sintaxe.

Realización de debates.

Explicación teórica dos temas que os alumnos deben respoder recollendo as ideas fundamentais expostas
polo profesor.  

Ter unha nota mínima de 3 ptos. en calquera dos exames da avaliación

Traballamos os comentarios destes textos e vemos as especificidads dos mesmos. 

O  curso  consta  de  clases  prácticas  e  clases  teóricas.  As  clases  teóricas  consisten  na  explicación  dos
diferentes temas que compoñen o programa da materia.  Nas  clases  prácticas exercítanse as destrezas
requiridas nos obxectivos da materia e danse orientacións precisas para as probas de avaliación.

Traballamos os comentarios de texto.

Traballamos  en equipo.

Proporcionamos situacións de debate.

Valoramos obxectivamente as linguas.
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Realizamos resumos do tema.

Avaliacións: tres, as que determina o Centro.

Actividades de reforzo para  a recuperación de pendentes de cursos anteriores.

O departamento atenderá  estes alumnos dun xeito personalizado. Manteranse reunións periódicas entre
profesores e alumnos para aclarar as dúbidas e programar a materia.O ideal é que estes alumnos teñan
clases específicas, aínda que fóra do horario lectivo, pero mentres isto non exista teremos que ir realizando
actividades  de  acordo  coas  necesidades  máis  salientables  dos  alumnos.O  departamento  ofertará  aos
alumnos con materias pendentes un plan de traballo individualizado, temporalizado por avaliacións, que
consistirá na realización dun traballo sobre un libro de lectura previamente acordado.  Os alumnos que
realicenos traballos satisfactoriamente aprobarán a materia. Aprobarán así mesmo se aproban a segunda
avaliación do curso actual. Aqueles alumnos que polos criterios anteriores non aproben a materia pendente
terán a posibilidade de asistir a unha proba final ordinaria en maio e a unha extaraordinaria en setembro.

Materiais e recursos didácticos

Dicionarios

Prensa escrita.

Obras literarias.

Libros de texto e exercicios.

Magnetófono.

Vídeo e televisión, radio e ordenador.  

Temas transversais:

1.         Educación para a saúde e a calidade de vida. Estudar a resposta axeitada que o alumno debe dar
ante temas como a droga,  alcol,  etc.  Debemos procurar libros de lectura axeitados para abordar estes
temas.

2.         Educación ambiental. O alumno debe comprender a importancia deste tema nunha sociedade como
a actual na que hai lixo por tadas as partes, incendios,..., e o nivel de contaminación é moi alto.

3.         Educación para a paz.O alumno debe comprender que significa a paz, para iso podémonos valer de
noticias, comentarios, reportaxes, de actos violentos concretos para estudar o tema.

4.         Educación  para  a  igualdade.Lograr  entre  os  alumnos  o  respecto  por  todos,  especialmente  por
aqueles que son diferentes. Pero, dun xeito particular, o alumno debe aprender a respectar o compañeiro
que ten ao lado, pois a abstracción non serve para nada.

5.         Educación  do  consumidor.Aprender  a  vivir  en  saúde  leva  consigo  respectarse  a  si  mesmos  e
renunciar a todo aquilo que prexudique a saúde.

6.         Educación para o lecer. Aprender a xogar en deportes colectivos, descubrir a importancia que teñen
os compañeiros nestes xogos colectivos. A harmonía é necesaria entre todos para lograr os fins perseguidos 

Actividades complementarias:

·         Presenciar representacións teatrais.

·         Asistir a conferencias onde se expoñan temas de interese.

·         Participación en concursos literarios.
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·         Excursións para  coñecer lugares e museos (Casa-museo de Rosalía), entre outros.

·         Participar na recollida de contos, lendas, refráns, etc.,  de tradición oral.

·         Redacción da revista do centro.

Medidas de atención á diversidade:

Entendemos que non se poden elaborar medidas sen termos coñecemento das necesidades educativas
deses alumnos. Coñecidos os informes do Departamento de orientación o profesorado seguirá as pautas
sinaladas no informe.

Procedementos para avaliar a aplicación da programación

O departamentos dedicará unha reunión semanal a avaliar o desenvolvemento do curso. Esta reunión
deberá realizarse na primeira semana do mes respectivo.

Atención aos alumnos repetidores.

Os  profesores  /as  prestarán  especial  atención  ao  alumnado  repetidor,  e  tamén  estranxeiro  ou
procedente doutra comunidade de España para que a súa integración lingüística sexa real.

Criterios de recuperación

Recuperación dunha avaliación

— Cada avaliación suspensa recupérase coa avaliación seguinte. segundo os mecanismos que estableza o
profesor/a.Se esta resulta aprobada queda polo tanto aprobada a anterior. Se resultar tamén suspensa a
anterior estaría suspensa. 

— No caso de que non se superase a materia,  realizarase unha  proba final  escrita sobre contidos  da
avaliación ou as avaliacións en cuestión.

— Valorarase a presentación dun arquivo de traballo con actividades referidas aos contidos mínimos do
curso.

Materia pendente do curso anterior

— Entrega trimestral,  segundo datas  establecidas,  de  actividades e traballos  propostos  e  guiados polo
profesor/a responsable da materia de Lingua Galega e Literatura.

— Exercicio escrito de contidos mínimos. (Exame)

Ensinos Transversais

Na  Educación  Secundaria  Obrigatoria  elementos  como  a  comprensión  lectora,  a  expresión  oral,  a
comunicación  audiovisual,  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación,  o  emprendemento  e  a
educación  cívica  e  constitucional  trabállanse  en  todas  as  materias.  Da  mesma  maneira,  foméntase  o
desenvolvemento de valores como a igualdade entre homes e mulleres e a non discriminación por calquera
condición ou circunstancia persoal ou social. Tamén se traballa a prevención da violencia de xénero, da
violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia.

 

O ensino transversal tamén inclúe a educación na resolución pacífica de conflitos e valores que sustente a
liberdade, a xustiza, o pluralismo político, a paz, a democracia e o respecto aos dereitos humanos. De entre
estes ensinos transversais, Lingua Galega e Literatura de 3.º traballa especialmente:

 

-      Actitude emprendedora: desenvolver procesos creativos e en colaboración que fomenten a
iniciativa persoal. 
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-      Educación cívica e cidadá: implicarse nos diálogos e debates manifestando respecto e tolerancia
e valorando as intervencións dos outros.

1.4. 4º ESO

MATERIA: Lingua Galega e Literatura

DOCENTES: Carmen Trigo Estévez

1.4.2.- Concreción de obxectivos para o curso de 4º ESO

1. Comprender e interpretar textos propios da comunicación audiovisual, con especial atención aos de
carácter argumentativo e publicitario.

2. Comprender e interpretar textos orais de distinta natureza, con especial atención aos de carácter
expositivo e argumentativo do ámbito educativo.

3. Escoitar  e  producir  textos  orais  cunha  actitude  crítica  cara  aos  prexuízos  e  aplicando  os
coñecementos gramaticais para unha mellor expresión.

4. Producir textos orais adecuados á situación e á intención comunicativa, utilizando as estratexias
necesarias para falar en público, así como as TIC.

5. Participar activamente en debates propostos sobre temas de interese e valorar a lingua oral como
instrumento de relación social.

6. Utilizar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos.
7. Comprender  e  interpretar  textos  propios  da  vida  cotiá,  relacionados  co  ámbito  laboral,

administrativo, comercial e educativo.
8. Comprender,  interpretar  e  redactar  (en  papel  ou  en  formato  dixital)  textos  argumentativos,

xornalísticos e publicitarios.
9. Ler de maneira reflexiva e crítica para identificar usos lingüísticos discriminatorios.
10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información complementaria.
11. Utilizar técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e cohesionados, e

valorar a escritura como fonte de enriquecemento persoal.
12. Utilizar as TIC para mellorar a presentación dos escritos, difundir textos propios, coñecer outros

alleos e intercambiar opinións.
13. Producir  textos  propios,  en  soporte  impreso  ou  dixital,  tanto  da  vida  cotiá  como  de  carácter

xornalístico (cartas ao director ou columnas de opinión).
14. Utilizar un léxico amplo e adecuado, e identificar as relacións semánticas entre as palabras.
15. Recoñecer e utilizar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais.
16. Recoñecer e usar a fonética do galego.
17. Aplicar  correctamente  as  normas  ortográficas  e  morfolóxicas  do  galego,  e  utilizar  manuais  de

consulta de maneira eficaz.
18. Identificar  a  oración  como  un  tipo  de  enunciado  e  analizar  as  relacións  sintácticas  entre  os

elementos que constitúen o predicado.
19. Recoñecer  en  textos  propios  e  alleos  a  estrutura  dun  texto,  así  como  a  súa  adecuación  e  os

conectores que permiten cohesionar ideas e parágrafos.
20. Identificar  os  trazos  que  definen  diferentes  tipoloxías  textuais,  especialmente  os  textos

argumentativos.
21. Desenvolver unha competencia lingüística integrada, utilizando os coñecementos dunha lingua para

mellorar no uso doutras e participando en proxectos onde se usen distintas linguas.
22. Valorar as linguas como sinal de identidade dos pobos, apreciar o plurilingüismo e coñecer o ámbito

da lusofonía.
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23. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer o proceso de normalización e
evitar os prexuízos.

24. Coñecer  os  acontecementos  relevantes  da  historia  social  da  lingua  galega  desde  1916  ata  a
actualidade.

25. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
26. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante unificadora.
27. Identificar os distintos períodos e xeracións da literatura galega desde 1916 ata a actualidade.
28. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da literatura

galega desde 1916 ata a actualidade.
29. Elaborar traballos individuais ou en grupo, coa axuda das TIC, relacionados coa literatura galega

desde 1916 ata a actualidade.
30. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados na clase.

1.4.3.- Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos relacionados
con cada estándar.

Primeiro trimestre: Unidades didácticas 1, 2, 3 e 4
Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
Ud. 1 B1.4.  Comprensión,  interpretación  e

valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B2.1.  Comprensión,  interpretación  e  análise
dun texto narrativo.
B3.1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de
léxico,  suficientemente  amplo  e  preciso,  co
apoio do dicionario.
B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras
fontes de consulta,  tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre
cuestións de uso e de normativa.
B3.6. Aplicación e valoración das normas de
acentuación.
B3.4.  A  fonética  e  a  fonoloxía  do  galego:
vocalismo.
B4.6.  Análise  e  compresión  dos  feitos  máis
relevantes  da  historia  social  do  galego  no
primeiro terzo do século xx.
B5.1.  Identificación  e  comprensión   das
etapas  na produción  literaria  en galego  nos
comezos do século xx.
B5.3.  Lecturas  comprensivas  e  expresivas  e
audicións de textos poéticos representativos
da literatura galega nos comezos do século xx.
B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras representativas da literatura galega de
comezos do século xx.
B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  TIC  para  obter  información
complementaria.
B2.9.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  para
producir  textos  escritos  adecuados,
coherentes  e  ben  cohesionados  desde  o
punto  de  vista  comunicativo  (planificación,
organización, redacción e revisión).
B2.10.  Utilización  das  TIC  para  corrixir  e
mellorar a presentación dos escritos.
B5.5.  Consulta  de  fontes  de  información

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B2.1.Empregar  estratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.
B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B3.6.Aplicar  correctamente  as  regras  de
acentuación.
B3.4.  Coñecer  o  sistema  fonolóxico  e  a
fonética do galego, con especial atención ás
vogais.
B4.4.  Coñecer  e  describir  os
acontecementos máis relevantes da historia
social da lingua galega no primeiro terzo do
século xx.
B5.1.Coñecer  o  panorama  literario  a
comezos do século xx, así como a obra dos
principais autores.
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente e
facer  audicións  de  textos  poéticos
representativos  da  literatura  galega  nos
comezos do século xx.
B5.2. Ler autonomamente e comentar obras
representativas  da  literatura  galega  de
comezos do século xx.
B2.8. Usar e seleccionar información obtida
na Rede.
B2.9.  Empregar  estratexias  e  técnicas
axeitadas para producir escritos adecuados,
coherentes  e  ben  cohesionados  desde  o
punto de vista comunicativo (planificación,
organización, redacción e revisión).

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
facilitan  a  análise  do  contido,  como  o
resumo.
LGB2.1.2.  Aplica  os  coñecementos  léxicos
propios e  recursos alleos  (dicionario)  para
solucionar problemas de comprensión.
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente sobre cuestións de uso e de
normativa,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
ampliar o seu vocabulario.
LGB3.6.1. Aplica correctamente as regras de
acentuación nos seus escritos.
LGB3.4.1Recoñece e usa adecuadamente a
fonética  da  lingua  galega,  con  especial
atención  á  entoación  e  ás  vogais  de  grao
medio.
LGB4.4.2.Recoñece  os  acontecementos
relevantes da historia social da lingua galega
no primeiro terzo do século xx.
LGB4.4.3.  Analiza  a  situación  da  lingua
galega no primeiro terzo do século xx.
LGLB5.1.2.  Comprende e explica as  etapas
na  produción  literaria  en  galego  nos
comezos do século xxe coñece a obra dos
principais autores.
LGLB5.3.1.Le  expresiva  e
comprensivamente  textos  poéticos
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
variadas  e  de  recursos  das  TIC  para  a
realización de traballos e cita axeitada destes.
B5.6. Creación de textos de intención literaria
partindo  das  características  dos  traballados
na aula,  co fin  de desenvolver  o gusto pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión  dos
sentimentos e xuízos.

B2.10.  Empregar  as  TIC  para  corrixir  e
mellorar a presentación dos escritos.
B5.5.  Consultar  fontes  de  información
variadas  e  de  recursos  das  TIC  para  a
realización  de  traballos  e  cita  axeitada
destes.
B5.6.  Crear  textos  de  intención  literaria
partindo das características dos traballados
na aula co fin de desenevolver o gusto pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión  dos
sentimentos e xuízos.

representativos  da  literatura  galega  de
comezos do século xx.
LGLB5.3.2.  Participa  con  proveito  de
audicións  de  textos  poéticos
representativos  da  literatura  galega  de
comezos do século xx.
LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
poemas representativos da literatura galega
de  comezos  do  século  xx,  resume  o  seu
contido, sinala os seus trazos característicos
definitorios  e  relaciónaos  co  contexto
histórico,  cultural  e  sociolingüístico  da
época.
LGLB5.2.3.Comenta de forma guiada textos
poéticos  representativos  da  literatura
galega de comezos do século xx.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
información obtida na Rede.
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen
as  TIC  para  integrar  os  coñecementos
adquiridos nos seus escritos.
LGB2.9.1.  Utiliza  distintas  técnicas  de
planificación para organizar o seu discurso.
LGB2.9.5.  Revisa  o  texto  para  comprobar
que a organización dos contidos é correcta
e que  non se  cometen erros ortográficos,
gramaticais, de formato ou de presentación.
LGB2.10.2.  Usa  as  TIC  para  mellorar  a
presentación  dos  seus  escritos,
especialmente  na  presentación  dos  seus
traballos educativos.
LGLB5.5.1.  Consulta fontes  de información
variadas  para  a  realización  de  traballos  e
cita axeitada destas.
LGLB5.6.1. Crea textos de intención literaria
partindo das características dos traballados
na aula.
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita
como instrumento  de comunicación  capaz
de  analizar  e  regular  os  sentimentos  e
xuízos.

Ud. 2 B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B2.1.  Comprensión,  interpretación  e
análisedun texto narrativo.
B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  TIC  para  obter  información
complementaria.
B3.1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de
léxico  referido  ao  tempo  cronolóxico,
suficientemente amplo e preciso, co apoio do
dicionario.
B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras
fontes de consulta,  tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre
cuestións de uso e de normativa.
B3.6.  Aplicación  e  valoración  das  normas
morfolóxicas da lingua galega.
B3.4.  A  fonética  e  a  fonoloxía  do  galego:
consonantismo.
B4.9.  Recoñecemento  e  valoración  dos

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B2.1.  Empregar  estratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.

B2.8. Usar e seleccionar información obtida
na Rede.
B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais, sobre o tempo cronolóxico.
B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B3.6.  Aplicar  correctamente  as  normas
morfolóxicas  da  lingua galega referidas ao
correcto uso do xénero.
B3.4.  Coñecer  o  sistema  fonolóxico  e  a

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias  de  calquera  texto  oral,
producido  na  variante  estándar  ou  en
calquera das variedades dialectais.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
facilitan  a  análise  do  contido,  como  o
resumo, o guión de traballo, as táboas...
LGB2.1.2.  Aplica  os  coñecementos  léxicos
propios e  recursos alleos  (dicionario)  para
solucionar problemas de comprensión.
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
información obtida na Rede.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais, sobre o tempo cronolóxico.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
principais  fenómenos  que  caracterizan  as
variedades xeográficas da lingua galega. Uso
normalizado  da  variante  dialectal  propia  da
zona.

B2.3. Comprensión e interpretación de textos
relacionados  co  ámbito  educativo,  tanto
manuais de consulta, como libros de texto e
recursos de temas especializados en Internet.
B5.1.  Identificación  e  comprensión  dos
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.
B5.3. Lecturas comprensivas e expresivas de
textos  narrativos  representativos de autores
do Grupo Nós.
B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras  representativas  de  autores  do  Grupo
Nós.

B4.1. Valoración das linguas como medios de
relación interpersoal e de sinal de identidade
dun pobo.
B2.9.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  para
producir  textos  escritos  adecuados,
coherentes  e  ben  cohesionados  desde  o
punto  de  vista  comunicativo  (planificación,
organización, redacción e revisión).

B2.13.  Composición  en  soporte  impreso  ou
dixital de textos argumentativos, redactados a
partir  da  información  obtida  de  distintas
fontes.
B5.6. Creación de textos de intención literaria
partindo  das  características  dos  traballados
na aula,  co fin  de desenvolver  o gusto pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión  dos
sentimentos e xuízos.

fonética do galego, con especial atención ás
consoantes.
B4.7.  Coñecer  e  valorar  os  principais
fenómenos que caracterizan as  variedades
xeográficas da lingua galega.

B2.3.  Comprender  e  interpretar  textos
relacionados  co  ámbito  educativo,  tanto
manuais de consulta, como libros de texto e
recursos  de  temas  especializados  en
Internet.
B5.1.Identificar  e  comprender  os  distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega
desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Ler  expresiva  e  comprensivamente
textos narrativos representativos de autores
do Grupo Nós.
B5.2. Ler autonomamente e comentar obras
representativas de autores do Grupo Nós.

B4.1.  Valorar  as  linguas  como  medios  de
relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade dun pobo.
B2.9.  Empregar  estratexias  e  técnicas
axeitadas para producir escritos adecuados,
coherentes  e  ben  cohesionados  desde  o
punto de vista comunicativo (planificación,
organización, redacción e revisión).

B2.13.  Producir  en  soporte  impreso  ou
dixital  textos argumentativos  redactados a
partir  fa  información  obtida  de  distintas
fontes.
B5.6.  Crear  textos  de  intención  literaria
partindo das características dos traballados
na aula co fin de desenvolver o gusto pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión  dos
sentimentos e xuízos.

outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente sobre cuestións de uso e de
normativa,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
ampliar o seu vocabulario.
LGB3.6.1.  Aplica  correctamente as  normas
morfolóxicas de formación do feminino e de
concordancia de xénero.
LGB3.4.1Recoñece e usa adecuadamente a
fonética  da  lingua  galega,  con  especial
atención ás consoantes e, en concreto, ao n
velar.
LGB4.7.1.Recoñece os principais fenómenos
que caracterizan as  variedades  xeográficas
da lingua galega.
LGB4.7.4.  Valora  as  variedades  xeográficas
da lingua galega como símbolo de riqueza
lingüística e cultural.
LGB2.3.2.  Interpreta  a  información  de
mapas.
LGLB5.1.2.  Comprende  e  explica
razoadamente  a  relevancia  do  Grupo  Nós
no  panorama  literario  galego  e  sinala  os
principais trazos característicos da obra de
Risco e Otero Pedrayo.
LGLB5.3.1.Le  expresiva  e
comprensivamente  textos  narrativos  de
Vicente Risco e Otero Pedrayo.
LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos representativos de autores do Grupo
Nós,  resume o seu contido,  sinala os  seus
trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaos co contexto histórico, cultural e
sociolingüístico da época.
LGLB5.2.3.Comenta de forma guiada textos
narrativos  de  Vicente  Risco  e  Otero
Pedrayo.
B4.1.1.  Valora  a  lingua  como  medio  de
relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade  dun  pobo  e  argumenta
fundamentadamente e cun discurso propio
a súa postura.
LGB2.9.1.  Utiliza  distintas  técnicas  de
planificación para organizar o seu discurso.
LGB2.9.5.  Revisa  o  texto  para  comprobar
que a organización dos contidos é correcta
e que  non se  cometen erros ortográficos,
gramaticais, de formato ou de presentación.
LGB2.13.2.  Crea  un  texto  argumentativo
propio a partir dunhas viñetas dadas.
LGLB5.6.1. Crea textos de intención literaria
partindo das características dos traballados
na aula.
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita
como instrumento  de comunicación  capaz
de  analizar  e  regular  os  sentimentos  e
xuízos.

Ud. 3 Contidos

B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.

Criterios  
de avaliación

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B2.1.  Empregar  estratexias  e  técnicas  que

Estándares de aprendizaxe avaliables

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
B2.1.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  que
facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.

B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  TIC  para  obter  información
complementaria.

B3.1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario
temático.

B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras
fontes de consulta,  tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre
cuestións de uso e de normativa.
B3.6.  Aplicación  e  valoración  das  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
B3.8.  As  principais  regras  de  combinación
sintáctica; estruturas sintácticas.

B4.9.  Recoñecemento  e  valoración  dos
principais  fenómenos  que  caracterizan  as
variedades diastráticas da lingua galega.
B5.1.  Identificación  e  comprensión  dos
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Lecturas  expresivas  e  comprensivas,
audicións  e  lecturas  dramatizadas  de  textos
narrativos,  teatrais  e  ensaísticos
representativos de Castelao.

B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras representativas da literatura galega de
1916 ata a actualidade.

B5.6. Creación de textos de intención literaria
partindo  das  características  dos  traballados
na aula,  co fin  de desenvolver  o gusto pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión  dos
sentimentos e xuízos.

B2.10.  Utilización  das  TIC  para  corrixir  e
mellorar a presentación dos escritos.

faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.

B2.8. Usar e seleccionar información obtida
na Rede.

B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais, así como da fraseoloxía.

B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B3.6.Aplicar  correctamente  as  normas
morfolóxicas  da  lingua galega referidas ao
correcto  uso  do  número  e  as  regras  de
acentuación.
B3.8.  Recoñecer  e  usar  enunciados,
identificando  as  principais  regras  de
combinación sintáctica.

B4.7.  Coñece  re  valorar  os  principais
fenómenos que caracterizan as  variedades
diastráticas da lingua galega.
B5.1. Identificar e comprender os distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega
desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Ler  expresiva  e  comprensivamente,
facer  audicións  e  ler  dramatizadamente
textos narrativos,  teatrais  e ensaísticos  de
Castelao.

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras
representativas da literatura galega de 1916
ata a actualidade e relacionar o seu contido
co  contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.

B5.6.  Crear  textos  de  intención  literaria
partindo das características dos traballados
na aula co fin de desenevolver o gusto pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión  dos
sentimentos e xuízos.

B2.10.  Empregar  as  TIC  para  corrixir  e
mellorar a presentación dos escritos.

desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
facilitan a análise do contido, como o guión,
as táboas...
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras
propias do rexistro culto.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
información obtida na Rede.
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen
as  TIC  para  integrar  os  coñecementos
adquiridos nos seus escritos.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
LGB3.1.2.  Recoñece,  explica  e  usa
fraseoloxía diversa da lingua galega.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente sobre cuestións de uso e de
normativa,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
ampliar o seu vocabulario.
LGB3.6.1.  Aplica  correctamente as  normas
morfolóxicas  de  formación  do  plural  e  de
concordancia de número, así como as regras
de acentuación.
LGB3.8.1.Recoñece  frases  e  identifica  a
palabra nuclear que a organiza sintáctica e
semanticamente.
LGB3.8.5.  Utiliza  a  terminoloxía  sintáctica
correcta.
LGB4.7.5.  Recoñece  as  variedades
diastráticas da lingua galega.
LGLB5.1.2.  Comprende  e  explica
razoadamente a contribución de Castelao á
literatura  e,  en  xeral,  á  cultura  galega,  e
recoñece as principais características tanto
da súa obra como do seu pensamento.
LGLB5.3.1.Le  expresiva,  comprensiva  e
dramatizadamente  textos  narrativos,
teatrais e ensaísticos de Castelao.
LGLB5.3.2.  Participa  con  proveito  da
audición dun poema de Rosalía e dun texto
teatral de Castelao.
LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos representativos de Castelao, resume
o  seu  contido,  sinala  os  seus  trazos
característicos definitorios e relaciónaos co
contexto histórico, cultural e sociolingüístico
da época do Grupo Nós.
LGLB5.2.3.  Comenta,  de  forma  guiada,
textos  de  Castelao,  sinala  os  seus  trazos
característicos definitorios e relaciónaos co
contexto histórico, cultural e sociolingüístico
da época do Grupo Nós.
LGLB5.6.1. Crea textos de intención literaria
partindo das características dos traballados
na aula.
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita
como instrumento  de comunicación  capaz
de  analizar  e  regular  os  sentimentos  e
xuízos.
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
LGB2.10.2.  Usa  as  TIC  para  mellorar  a
presentación  dos  seus  escritos,
especialmente  na  presentación  dos  seus
traballos educativos.

Ud. 4 Contidos

B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B2.1.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  que
facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.

B3.1.  Recoñecemento, explicación e uso de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario
temático.

B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras
fontes de consulta,  tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre
cuestións de uso e de normativa.
B3.6.  Aplicación  e  valoración  das  normas
ortográficas da lingua galega.
B3.8. Estruturas sintácticas e tipos de oración
segundo  a  natureza  do  predicado  e  o
significado.

B4.9.  Recoñecemento  e  valoración  dos
principais  fenómenos  que  caracterizan  as
variedades  diafásicas  da  lingua  galega  e  da
función  da  lingua  estándar.  Utilización  e
valoración da variante estándar da lingua en
situacións de carácter formal.

B5.1.  Identificación  e  comprensión  dos
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.

B5.3.  Lecturas  expresivas  e  comprensivas  e
audicións de textos poéticos representativos
da vangarda galega.

B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras representativas da literatura galega de
1916 ata a actualidade.

B2.9.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  para
producir  textos  escritos  adecuados,
coherentes  e  ben  cohesionados  desde  o
punto  de  vista  comunicativo  (planificación,
organización, redacción e revisión).

B5.6. Creación de textos de intención literaria
partindo  das  características  dos  traballados
na aula,  co fin  de desenvolver  o gusto pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión  dos
sentimentos e xuízos.

Criterios  
de avaliación

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B2.1.  Empregar  estratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.

B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais, así como da fraseoloxía.

B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B3.6.Aplicar  correctamente  as  normas
ortográficas  da  lingua  galega  referidas  ao
correcto uso de b e v.
B3.8.  Identificar  as  principais  regras  de
combinación impostas polos verbos.

B4.7.  Recoñecer  e  valorar  os  principais
fenómenos que caracterizan as  variedades
diafásicas da lingua galega e da función da
lingua estándar.

B5.1.Identificar  e  comprender  os  distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega
desde 1916 ata a actualidade.

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente e
facer audicións de textos poéticos.

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras
representativas da literatura galega de 1916
ata a actualidade e relacionar o seu contido
co  contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.

B2.9. Empregar estratexias  e técnicas para
producir  escritos  adecuados,  coherentes  e
ben cohesionados desde o  punto  de vista
comunicativo  (planificación,  organización,
redacción e revisión).

B5.6.  Crear  textos  de  intención  literaria
partindo das características dos traballados
na aula co fin de desenvolver o gusto pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión  dos
sentimentos e xuízos.

B2.10.  Empregar  as  TIC  para  mellorar  a

Estándares de aprendizaxe avaliables

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
facilitan  a  análise  do  contido,  como  o
resumo.
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras
propias do rexistro culto.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
LGB3.1.2.  Recoñece,  explica  e  usa
fraseoloxía diversa da lingua galega.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outra  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente sobre cuestións de uso e de
normativa,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
ampliar o seu vocabulario.
LGB3.6.1.  Escribe  correctamente  palabras
con b e con v.
LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das
oracións.
LGB3.8.4.  Clasifica  oracións  segundo  a
natureza do predicado e o significado.
LGB3.8.5.  Utiliza  a  terminoloxía  sintáctica
correcta.
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade
estándar da lingua galega.
LGB4.7.3.  Valora  a  lingua  estándar  como
variedade unificadora.
LGB4.7.5. Recoñece as variedades diafásicas
da lingua galega.
LGLB5.1.1.  Recoñece  as  principais  escolas
poéticas e autores de vangarda.
LGLB5.1.2.  Comprende  e  explica
razoadamente os distintos movementos de
vangarda,  sinalando  os  seus  principais
trazos característicos.
LGLB5.3.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  textos  poéticos
representativos da literatura de vangarda.
LGLB5.3.2.  Participa  con  proveito  da
audición  da  versión  musical  do  poema
«Sós».
LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  textos
representativos  da  literatura  de  vangarda,
resume o seu contido, sinala os seus trazos
característicos definitorios e relaciónaos co
contexto histórico, cultural e sociolingüístico
da época.
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
B2.10.  Utilización  das  TIC  para  mellorar  a
presentación dos escritos.

presentación dos escritos. LGLB5.2.3.  Comenta,  de  forma guiada,  un
poema de Manuel Antonio e sinala os seus
trazos vangardistas característicos.
LGLB5.2.4.  Compara  dous  poemas
vangardistas, atendendo ao seu contido e as
seus trazos definitorios.
LGB2.9.3.  Ordena  as  ideas  e  estrutura  os
contidos dos seus escritos.
LGB2.9.5.  Revisa  o  texto  para  comprobar
que a organización dos contidos do texto é
correcta.
LGLB5.6.1. Crea textos de intención literaria
partindo das características dos traballados
na aula.
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita
como instrumento  de comunicación  capaz
de  analizar  e  regular  os  sentimentos  e
xuízos.
LGB2.10.2.  Usa  aplicacións  informáticas
para crear caligramas.

Segundo trimestre: Unidades didácticas 5, 6, 7 e 8

Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
Ud. 5 Contidos

B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B1.9.  Coñecemento  e  uso  progresivamente
autónomo das  estratexias  necesarias  para a
produción de textos orais e de técnicas para
aprender a falar en público.

B2.1.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  que
facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.

B2.14.  Valoración  da  escritura  como  un
instrumento  de  aprendizaxe,  de  relación
social e de enriquecemento persoal.
B3.1.  Recoñecemento, explicación e uso de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario
temático.

B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras
fontes de consulta,  tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre
cuestións de uso e de normativa.
B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego.
B3.6.  Aplicación  e  valoración  das  normas
morfolóxicas da lingua galega.
B3.8.  As  principais  regras  de  combinación
impostas  polos  predicados  en  función  dos
seus argumentos; estruturas sintácticas.

Criterios  
de avaliación

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B1.9. Realizar exposicións orais planificadas
e claras de traballos e de informacións de
actualidade.

B2.1.Empregar  estratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.

B2.14.  Valorar  a  escritura  como  un
instrumento  moi  útil  na  aprendizaxe,  nas
relacións sociais e no desenvolvemento do
individuo.
B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais, así como da fraseoloxía.

B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B3.4.  Recoñecer  e  usar  a  fonética  e  a
fonoloxía da lingua galega.
B3.6.Aplicar  correctamente  as  normas
morfolóxicas  da  lingua galega referidas ao
correcto uso dos pronomes persoais
B3.8.  Identificar  as  principais  regras  de
combinación impostas polos verbos.

Estándares de aprendizaxe avaliables

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB1.9.1.  Planifica  a  produción  oral,
estrutura o contido, revisa os borradores e
esquemas.
LGB1.9.2.  Presenta  os  contidos  de  forma
clara  e  ordenada  e  con  corrección
gramatical.
LGB1.9.3.  Utiliza  o  rexistro  adecuado  á
situación comunicativa.
LGB1.9.4.  Emprega  axeitadamente  os
elementos  prosódicos  (entoación  e
pronuncia  axeitada,  pausas,  ton,  timbre  e
volume),  a  linguaxe  corporal  (mirada  e
posición do corpo), así como o autocontrol
das emocións ao falar en público.
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
facilitan a análise do contido: o esquema.
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras
propias do rexistro culto.
LGB2.14.1.  Identifica e  describe os  valores
da escritura non só como unha ferramenta
para  organizar  os  pensamentos,  senón
tamén  como  un  instrumento  para
relacionarse  cos  demais  e  enriquecerse
como persoa.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)

B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da
historia  social  da  lingua  galega  desde  1916
ata a actualidade. Análise e comprensión das
causas  e  consecuencias  dos  feitos  máis
relevantes.
B5.1.  Identificación  e  comprensión  dos
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Lecturas  expresivas  e  comprensivas  e
audicións  de  textos  representativos  da
literatura galega de posguerra no exilio.

B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras representativas da literatura galega de
1916 ata a actualidade.

B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  TIC  para  obter  información
complementaria.

B2.2. Comprensión e interpretación de textos
propios da vida cotiá relacionados co ámbito
laboral.

B2.10.  Utilización  das  TIC  para  mellorar  a
presentación  dos  escritos,  para  difundir  os
textos propios e coñecer outros alleos.

B4.4. Recoñecer os principais elementos de
evolución  da  lingua  galega,  así  como
identificar causas e consecuencias dos feitos
máis relevantes da súa historia social.
B5.1. Identificar e comprender os distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega
desde 1916 ata a actualidade.
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente e
facer audicións de textos literarios.

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras
representativas da literatura galega de 1916
ata a actualidade e relacionar o seu contido
co  contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.

B2.8. Usar e seleccionar información obtida
na Rede.

B2.2.  Comprender  e  interpretar  textos
escritos propios da vida cotiá, pertencentes
ao ámbito laboral.

B2.10.  Empregar  as  TIC  para  mellorar  a
presentación dos escritos, para difundir os
textos propios e coñecer outros alleos.

LGB3.1.2.  Recoñece,  explica  e  usa
fraseoloxía diversa da lingua galega.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente sobre cuestións de uso e de
normativa,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
ampliar o seu vocabulario.
LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a
fonética e a fonoloxía da lingua galega.
LGB3.6.1.  Aplica  correctamente as  normas
de uso dos pronomes persoais.
LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das
oracións,  identificando  o  verbo  e  os  seus
complementos.

LGB3.8.3.  Respecta  a  orde  correcta  dos
elementos da estrutura sintáctica galega.
LGB3.8.5.  Utiliza  a  terminoloxía  sintáctica
correcta.
LGB4.4.2.  Recoñece  os  acontecementos
relevantes da historia social da lingua galega
nos anos de posguerra.
LGLB5.1.2.  Comprende  e  explica
razoadamente  o  panorama  literario  no
exilio,  sinalando  os  autores  e  obras  máis
destacados.
LGLB5.3.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  textos  representativos
da literatura galega de posguerra no exilio.
LGLB5.3.2.  Participa  con  proveito  da
audición  dun  texto  narrativo  de  Blanco
Amor.
LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  textos
representativos  da  literatura  galega  de
posguerra no exilio, resume o seu contido,
sinala  os  seus  trazos  característicos
definitorios  e  relaciónaos  co  contexto
histórico,  cultural  e  sociolingüístico  da
época.
LGLB5.2.3.  Comenta,  de  forma guiada,  un
texto de Blanco Amor e sinala os seus trazos
característicos.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
información obtida na Rede.
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen
as  TIC  para  integrar  os  coñecementos
adquiridos nas súas producións.
LGB2.2.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  o  tema  e  os  subtemas  de
escritos propios da vida cotiá relacionados
co ámbito laboral.
LGB2.2.2.  Comprende,  interpreta  e  valora
textos  propios da vida  cotiá,  pertencentes
ao ámbito laboral.
LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para
mellorar a presentación dos seus escritos.
LGB2.10.3.  Usa  as  TIC  como  medio  de
divulgación  de  textos  propios  e  de
coñecemento doutros.

Ud. 6 Contidos

B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.8.  Escoita  crítica  e  reflexiva  que  permite

Criterios  
de avaliación

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.8.  Manifesta  unha  actitude  crítica  e

Estándares de aprendizaxe avaliables

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.8.1.  Reflexiona  e  ten  unha  postura
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
identificar  prexuízos  e  mensaxes
discriminatorias.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  TIC  para  obter  información
complementaria.

B1.11. Participación activa e argumentada en
debates nos que se expresen opinións sobre
un tema de actualidade.
B.1.13.  Valoración  da  lingua  oral  como  un
instrumento  de  aprendizaxe  e  de  relación
social.
B2.5. Comprensión e interpretación de textos
xornalísticos de opinión.
B2.1.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  que
facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.

B2.12.  Produción,  en  soporte  impreso  ou
dixital, dun texto xornalístico de opinión.
B3.1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de vocabulario temático.
B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras
fontes de consulta,  tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre
cuestións de uso e de normativa.
B3.6.  Aplicación  e  valoración  das  normas
ortográficas da lingua galega.
B3.8.  As  principais  regras  de  combinación
impostas  polos  predicados  en  función  dos
seus argumentos; estruturas sintácticas.

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

B5.1.  Identificación  e  comprensión  dos
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Lecturas  expresivas  e  comprensivas  e
audicións de textos narrativos da literatura de
posguerra.

B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras representativas da literatura galega de
1916 ata a actualidade.

B2.10.  Utilización  das  TIC  para  corrixir  e
mellorar a presentación dos escritos, difundir
os  textos  propios,  coñecer  outros  alleos  e
intercambiar opinións.
B2.13.  Composición  en  soporte  impreso  ou
dixital de textos argumentativos, redactados a
partir  da  información  obtida  de  distintas
fontes.

reflexiva que permite identificar prexuízos e
mensaxes discriminatorias.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B2.8. Usar e seleccionar información obtida
na Rede.

B1.11.  Participar  activa  e
argumentadamente en debates nos que se
expresen  opinións  acerca  dun  tema  de
actualidade.
B.1.13.  Valorar  a  lingua  oral  como  un
instrumento  útil  na  aprendizaxe  e  nas
relacións sociais.
B2.5.  Comprender  e  interpretar  textos
xornalísticos de opinión.
B2.1.  Empregar  estratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.

B2.12.  Producir,  en  soporte  impreso  ou
dixital, un texto xornalístico de opinión.
B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais.
B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B3.6.  Aplicar  correctamente  as  normas
ortográficas da lingua galega.
B3.8.  Identificar  as  principais  regras  de
combinación impostas polos verbos.

B4.3.  Identificar  os  elementos  do  proceso
normalizador  e  adquirir  vínculos  positivos
cara ao seu uso, asumindo a importancia da
contribución  individual  no
desenvolvemento da lingua galega.

B5.1. Identificar e comprender os distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega
desde 1916 ata a actualidade.
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente e
facer  audicións  de  textos  narrativos  da
literatura de posguerra.

B5.2. Le autonomamente e comentar obras
representativas da literatura galega de 1916
ata a actualidade e relacionar o seu contido
co  contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.

B2.10.  Empregar  as  TIC  para  corrixir  e
mellorar  a  presentación dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,  coñecer  outros
alleos e intercambiar opinións.
B2.13.  Producir  en  soporte  impreso  ou
dixital  textos argumentativos  redactados a
partir  da  información  obtida  de  distintas
fontes.

crítica  ante  as  mensaxes  discriminatorias
que proveñen dos medios de comunicación.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
información obtida na Rede.
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen
as  TIC  para  integrar  os  coñecementos
adquiridos nas súas producións.
LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de
forma  comprensible  e  convincente  e
comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.
LGB1.13.1.  Identifica  os  valores  da  lingua
oral  como  un  instrumento  útil  na
aprendizaxe, así como para relacionarse cos
demais e enriquecerse como persoa.
LGB2.5.1.  Diferencia  os  trazos
característicos  dos  textos  xornalísticos  de
opinión:  artigo  de  opinión,  columna  e
editorial.
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
facilitan  a  análise  do  contido,  como  o
resumo.
LGB2.1.2.  Aplica  os  coñecementos  léxicos
propios e  recursos alleos  (dicionario)  para
solucionar problemas de comprensión.
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.12.1.  Crea,  en  soporte  impreso  ou
dixital, un artigo de opinión.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente sobre cuestións de uso e de
normativa,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
ampliar o seu vocabulario.
LGB3.6.1.  Aplica  correctamente as  normas
ortográficas referidas ao uso do h.
LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das
oracións,  identificando  o  verbo  e  os  seus
complementos.
LGB3.8.5.  Utiliza  a  terminoloxía  sintáctica
correcta.
LGB4.3.1.  Identifica  os  procedementos  de
normalización  e  argumenta  axeitadamente
a necesidade de continuar con este proceso
na lingua galega.
LGB4.3.2.  Distingue  normativización  e
normalización e explica axeitadamente cada
fenómeno.
LGB4.3.4.  Coñece  os  principais  axentes
normalizadores  en  Galicia  e  valora  a  súa
importancia.
LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e
xeracións da literatura galega entre os anos
cincuenta e setenta do século  pasado,  así
como os principais autores e obras.
LGLB5.3.1.  Le  expresiva  e
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
comprensivamente  textos  narrativos  da
literatura dos anos cincuenta.
LGLB5.3.2.  Participa  con  proveito  da
audición  dun  texto  narrativo  de  Álvaro
Cunqueiro.

LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos representativos de Álvaro Cunqueiro
e ÁnxelFole, resume o seu contido, sinala os
seus  trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaos co contexto histórico, cultural e
sociolingüístico dos anos cincuenta.
LGLB5.2.3.  Comenta,  de  forma  guiada,
textos  da  narrativa  dos  anos  cincuenta,
sinala  os  seus  trazos  característicos
definitorios  e  relaciónaosco  contexto
histórico,  cultural  e  sociolingüístico  da
época.
LGB.2.10.3.  Usa  as  TIC  como  medio  de
divulgación  de  textos  propios,  de
coñecemento  doutros  alleos  e  de
intercambio de opinións.
LGB2.13.2.  Crea,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  un  texto  argumentativo  propio  a
partir  dun tema dado sen  documentación
previa.
LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume
textos  argumentativos  sen  repetir  nin
parafrasear o texto de partida.

Ud. 7 Contidos

B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B1.11. Participación activa e argumentada en
debates nos que se expresen opinións acerca
dun tema de actualidade.
B.1.13.  Valoración  da  lingua  oral  como  un
instrumento  de  aprendizaxe  e  de  relación
social.
B2.5. Comprensión e interpretación de textos
xornalísticos de opinión.
B2.4. Comprensión e interpretación de textos
argumentativos.

B2.1.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  que
facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.

B3.9.  Recoñecemento  e  uso  reflexivo  dos
nexos e  conectores textuais  máis  comúns  e
mais dos mecanismos de cohesión textual.
B2.13.  Composición,  en soporte  impreso ou
dixital, de textos argumentativos, redactados
a  partir  da  información  obtida  de  distintas
fontes.

B3.1.  Recoñecemento, explicación e uso de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de vocabulario temático.
B3.2.  Recoñecemento  e  uso  das  formas

Criterios  
de avaliación

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B1.11.  Participar  activa  e
argumentadamente en debates nos que se
expresen  opinións  acerca  dun  tema  de
actualidade.
B.1.13.  Valorar  a  lingua  oral  como  un
instrumento  útil  na  aprendizaxe  e  nas
relacións sociais.
B2.5.  Comprender  e  interpretar  textos
xornalísticos de opinión.
B2.4.  Comprender  e  interpretar  textos
argumentativos.

B2.1.Empregar  estratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.

B3.9.  Recoñecer,  explicar  e  usar  nexos
textuais,  así  como  os  mecanismos
gramaticais e léxicos de cohesión interna.
B2.13.  Producir,  en  soporte  impreso  ou
dixital, textos argumentativos redactados a
partir  da  información  obtida  de  distintas
fontes.

B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais.
B3.2.  Recoñecer  e  usar  correctamente  as

Estándares de aprendizaxe avaliables

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de
forma  comprensible  e  convincente  e
comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.
LGB1.13.1.  Identifica  os  valores  da  lingua
oral  como  un  instrumento  útil  na
aprendizaxe, así como para relacionarse cos
demais e enriquecerse como persoa.
LGB2.5.2.  Valora  a  intención  comunicativa
dun  texto  xornalístico  e  distingue  entre
información, opinión e persuasión.
LGB2.4.1.  Identifica  o  tema  e  a  intención
comunicativa de textos argumentativos.

LGB2.4.2.  Elabora  a  súa  propia
interpretación  a  partir  dos  argumentos
expresados nun texto.
LGB2.1.2.  Aplica  os  coñecementos  léxicos
propios e  recursos alleos  (dicionario)  para
solucionar problemas de comprensión.
LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado
de ideas dun texto.
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras
propias  do rexistro culto e incorpóraas ao
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
verbais da lingua galega e das perífrases.
B3.6.  Aplicación  e  valoración  das  normas
ortográficas da lingua galega.
B3.8.  As  principais  regras  de  combinación
impostas  polos  predicados  en  función  dos
seus  argumentos;  estruturas  sintácticas  e
tipos de oración.

B4.3.  A  lusofonía  nas  linguas  do  mundo no
século XXI

B2.3. Comprensión e interpretación de textos
relacionados  co  ámbito  educativo,  tanto
manuais de consulta, como libros de texto e
recursos de temas especializados en Internet.
B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras
fontes de consulta,  tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre
cuestións de uso e de normativa.
B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  TIC  para  obter  información
complementaria.

B2.10.  Utilización  das  TIC  para  corrixir  e
mellorar a presentación dos escritos.
B3.14.  Identificación  e  progresiva  utilización
dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver unha competencia comunicativa
integrada.
B5.1.  Identificación  e  comprensión  dos
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Lecturas  expresivas  e  comprensivas  e
audicións  de  textos  narrativos  da  literatura
dos anos sesenta.

B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras representativas da literatura galega de
1916 ata a actualidade.

B2.11.  Produción,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  de  textos  propios  da  vida  cotiá
pertencentes ao ámbito administrativo.

formas  verbais  e  as  perífrases  verbais  da
lingua galega.
B3.6.  Aplicar  correctamente  as  normas
ortográficas da lingua galega.
B3.8.  Recoñecer  e  usar  enunciados  e
oracións,  identificando as  principais  regras
de combinación impostas polos verbos.

B4.2.  Valorar  as  linguas  como  medios  de
relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade dun pobo, e coñecer e describir
o papel da lusofonía nas linguas do mundo
no século XXI

B2.3.  Comprender  e  interpretar  textos
relacionados  co  ámbito  educativo,  tanto
manuais de consulta, como libros de texto e
recursos  de  temas  especializados  en
Internet.
B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B2.8. Usar e seleccionar información obtida
na Rede.

B2.10.  Empregar  as  TIC  para  corrixir  e
mellorar a presentación dos escritos.
B3.14.  Reflexionar  sobre  o  sistema  e  as
normas  de  uso  das  linguas,  mediante  a
comparación  e  transformación  de  textos,
enunciados  e  palabras,  e  utilizar  estes
coñecementos  para  solucionar  problemas
de  comprensión  e  para  a  produción  de
textos.
B5.1. Identificar e comprender os distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega
desde 1916 ata a actualidade.
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente e
facer  audicións  de  textos  narrativos  da
literatura dos anos sesenta.

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras
representativas da literatura galega de 1916
ata a actualidade e relacionar o seu contido
co  contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.

B2.11.  Producir,  respectando  as  súas
características formais e de contido, textos
propios  da  vida  cotiá  pertencentes  ao
ámbito administrativo.

seu discurso.
LGB3.9.1.  Recoñece,  explica  e  usa  nexos
textuais,  así  como  os  mecanismos
gramaticais e léxicos de cohesión interna.
LGB2.13.2. Elabora, en soporte impreso ou
dixital, textos argumentativos, redactados a
partir  dun tema dado sen  documentación
previa.
LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume
textos  argumentativos  sen  repetir  nin
parafrasear o texto de partida.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as
formas  verbais  e  as  perífrases  verbais  da
lingua galega e distingue os diversos tipos.
LGB3.6.1. Aplica correctamente as regras de
formación do plural.
LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica
a palabra nuclear que o organiza sintáctica e
semanticamente.
LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das
oracións,  identificando  o  verbo  e  os  seus
complementos.
LGB3.8.4. Clasifica oracións.
LGB3.8.5.  Utiliza  a  terminoloxía  sintáctica
correcta.
LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman
parte  da  comunidade  lusófona  e  sabe
describir  a  súa  importancia  dentro  das
linguas do mundo no século XXI.
LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os
principais recursos da Rede en portugués.
LGB2.3.2.  Interpreta  a  información  de
mapas e gráficas.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente sobre cuestións de uso e de
normativa,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
ampliar o seu vocabulario.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
información obtida na Rede.
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen
as  TIC  para  integrar  os  coñecementos
adquiridos nas súas producións.
B2.10.2.  Usa  procesadores  de  textos  para
mellorar  a  presentación  dos seus  escritos,
especialmente  na  presentación  dos  seus
traballos educativos.
LGB3.14.1.  Utiliza  os  coñecementos
lingüísticos desenvoltos no curso nunha das
linguas  para  mellorar  a  comprensión  e
produción  dos  textos  traballados  en
calquera das outras.
LGLB5.1.1. Identifica os principais autores e
obras da narrativa galega dos anos sesenta.
LGLB5.3.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  textos  narrativos  da
literatura dos anos sesenta.
LGLB5.3.2.  Participa  con  proveito  da
audición  dun  texto  narrativo  de  Méndez
Ferrín.
LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos  representativos  de  narradores  dos
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
anos sesenta, resume o seu contido e sinala
os seus trazos característicos definitorios.
LGLB5.2.3.  Comenta,  de  forma  guiada,
textos  da  narrativa  dos  anos  sesenta  e
sinala os seus trazos característicos.
LGLB5.2.4.  Compara  textos  literarios  dun
mesmo período ou de diferentes períodos
atendendo  aos  seus  principais  contidos  e
sinala  os  seus  trazos  característicos
definitorios.
LGB.2.11.1.  Produce,  respectando  as  súas
características formais e de contido, textos
propios  da  vida  cotiá  pertencentes  ao
ámbito administrativo: a instancia.

Ud. 8 Contidos

B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B1.11. Participación activa e argumentada en
debates nos que se expresen opinións acerca
dun tema de actualidade.

B.1.13.  Valoración  da  lingua  oral  como  un
instrumento  de  aprendizaxe  e  de  relación
social.
B2.6.  Comprensión  e  interpretación  das
mensaxes  explícitas  e  implícitas  que
transmiten os textos publicitarios dos medios
de comunicación.

B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita
identificar usos lingüísticos discriminatorios.

B2.1.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  que
facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.

B2.10.  Utilización  das  TIC  para  corrixir  e
mellorar  a  presentación  dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,  coñecer  outros
alleos e intercambiar opinións.

B3.1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de vocabulario temático.
B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos
procedementos de creación de palabras.
B3.6.  Aplicación  e  valoración  das  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
B3.8.  As  principais  regras  de  combinación
impostas  polos  predicados  en  función  dos
seus  argumentos;  estruturas  sintácticas  e
tipos de oración.

B4.8. Prexuízos lingüísticos.
B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  TIC  para  obter  información
complementaria.
B5.1.  Identificación  e  comprensión  dos

Criterios  
de avaliación

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B1.11.  Participar  activa  e
argumentadamente en debates nos que se
expresen  opinións  acerca  dun  tema  de
actualidade.

B.1.13.  Valorar  a  lingua  oral  como  un
instrumento  útil  na  aprendizaxe  e  nas
relacións sociais.
B2.6.  Comprender  e  interpretar  as
mensaxes  explícitas  e  implícitas  que
transmiten  os  textos  publicitarios  dos
medios de comunicación.

B2.7.  Identificar  os  usos  lingüísticos  que
conteñan  prexuízos  ou  mensaxes
discriminatorias.

B2.1.  Empregar  estratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.

B2.10.  Empregar  as  TIC  para  corrixir  e
mellorar  a  presentación dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,  coñecer  outros
alleos e intercambiar opinións.

B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais.
B3.3.  Recoñecer  e  explicar  os
procedementos de creación de palabras.
B3.6.  Aplicar  correctamente  as  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
B3.8.  Recoñecer  e  usar  enunciados  e
oracións,  identificando  as  principaisregras
de combinación impostas polos verbos.

B4.6.  Identificar os  prexuízos lingüísticos e
analizar  a  situación  persoal  en  relación  a
eles.
B2.8. Usar e seleccionar información obtida
na Rede.

Estándares de aprendizaxe avaliables

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de
forma  comprensible  e  convincente  e
comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.
LGB1.11.2.  Aplica  as  normas  que  rexen  a
cortesía na comunicación oral,  respecta as
quendas  e  as  opinións  alleas  e  emprega
unha linguaxe non discriminatoria.
LGB1.13.1.  Identifica  os  valores  da  lingua
oral  como  un  instrumento  útil  na
aprendizaxe, así como para relacionarse cos
demais e enriquecerse como persoa.
LGB2.6.1.  Comprende  e  interpreta  as
mensaxes  explícitas  e  implícitas  que
transmiten  os  textos  publicitarios  dos
medios de comunicación (anuncios).

LGB2.6.2.  Reflexiona  e  ten  unha  postura
crítica  ante  as  mensaxes  persuasivas  que
proveñen dos medios de comunicación.
LGB2.7.1.  Reflexiona  sobre  os  usos
lingüísticos  que  levan  implícitos  prexuízos
ou mensaxes discriminatorias.
LGB2.7.2.  Detecta  prexuízos  e  mensaxes
discriminatorias  implícitas  nos  textos  de
medios  de  comunicación,  con  especial
atención á publicidade.
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
facilitan a análise do contido: o resumo.
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras
propias do rexistro culto.
LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para
mellorar  a  presentación  dos seus  escritos,
especialmente  na  presentación  dos  seus
traballos educativos.
LGB2.10.3.  Usa  as  TIC  como  medio  de
divulgación de textos propios.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Lecturas  expresivas  e  comprensivas  e
audicións de textos poéticos da literatura dos
anos cincuenta.

B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras representativas da literatura galega de
1916 ata a actualidade.

B5.1. Identificar e comprender os distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega
desde 1916 ata a actualidade.
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente e
facer  audicións  de  textos  poéticos  da
literatura dos anos cincuenta.

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras
representativas da literatura galega de 1916
ata a actualidade e relacionar o seu contido
co  contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.

procedementos de creación léxica.
LGB3.6.1.  Aplica  correctamente  asnormas
ortográficas e morfolóxicas relativas ao uso
de certos sufixos deverbais.
LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica
a palabra nuclear que o organiza sintáctica e
semanticamente.
LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das
oracións,  identificando  o  verbo  e  os  seus
complementos.
LGB3.8.4. Clasifica oracións.
LGB3.8.5.  Utiliza  a  terminoloxía  sintáctica
correcta.
LGB4.6.1.  Sinala  os  prexuízos  lingüísticos
atribuíbles  a  calquera  lingua  e
especialmente  á  galega  e  rebáteos  cunha
argumentación axeitada.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
información obtida na Rede.
LGLB5.1.1.  Identifica  as  xeracións  poéticas
de posguerra,  así  como os seus autores e
obras máis representativos.
LGLB5.3.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  textos  poéticos  da
literatura dos anos cincuenta.
LGLB5.3.2.  Participa  con  proveito  da
audición  de  poemas  de  autores  das
xeracións de posguerra.
LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos  representativos  de  poetas  das
xeracións  de  posguerra,  resume  o  seu
contido  e  sinala  os  seus  trazos
característicos definitorios.
LGLB5.2.3.  Comenta,  de  forma  guiada,
textos poéticos das xeracións de posguerra
(anos  cincuenta)  e  sinala  os  seus  trazos
característicos.

Terceiro trimestre: Unidades didácticas 9, 10, 11 e 12

Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
Ud. 9 Contidos

B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B1.9.  Coñecemento  e  uso  progresivamente
autónomo das  estratexias  necesarias  para a
produción  de  textos  orais,  de  técnicas  para
aprender a falar en público e uso das TIC.
B2.1.  Uso  de  técnicas  e   estratexias  que
facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.
B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  TIC  para  obter  información
complementaria.
B3.1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de vocabulario temático.
B3.2.  Recoñecemento  e  uso  das  formas

Criterios  
de avaliación

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B1.9. Realizar exposicións orais planificadas
e  clarasde  traballos  e  de  informacións  de
actualidade, coa axuda das TIC.
B2.1.  Empregar  estratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.
B2.8. Usar e seleccionar información obtida
na Rede.
B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais.
B3.2.  Recoñecer  e  usar  correctamente  as
formas  verbais  e  as  perífrases  verbais  da
lingua galega.
B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e

Estándares de aprendizaxe avaliables

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB1.9.4.  Emprega  axeitadamente  os
elementos  prosódicos  (entoación  e
pronuncia  axeitada,  pausas,  ton,  timbre  e
volume),  a  linguaxe  corporal  (mirada  e
posición do corpo), así como o autocontrol
das emocións ao falar en público.
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
información obtida na Rede.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-86



Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
verbais da lingua galega e das perífrases.
B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras
fontes de consulta,  tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre
cuestións de uso e de normativa.
B3.8.  As  principais  regras  de  combinación
impostas  polos  predicados  en  función  dos
seus  argumentos;  estruturas  sintácticas  e
tipos de oración.

B4.4.  Situación  sociolingüística  de  Galicia.
Presenza  da  lingua  galega  nos  principais
ámbitos  e  contextos  sociais  e  privados.
Tendencias de evolución.

B1.11. Participación activa e argumentada en
debates nos que se expresen opinións acerca
dun tema de actualidade.
B5.1.  Identificación  e  comprensión   dos
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Lecturas  expresivas  e  comprensivas  e
audicións de textos poéticos da literatura de
posguerra.

B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras representativas da literatura galega de
1916 ata a actualidade.

B5.6.  Creación  ou  recreación  de  textos  de
intención literaria partindo das características
dos traballados na aula co fin de desenvolver
o  gusto  pola  escrita  e  a  capacidade  de
expresión dos sentimentos e xuízos.
B2.10.  Utilización  das  TIC  para  corrixir  e
mellorar  a  presentación  dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,  coñecer  outros
alleos e intercambiar opinións.
B2.5. Comprensión e interpretación de textos
xornalísticos de opinión.
B2.13.  Composición  en  soporte  impreso  ou
dixital de textos argumentativos, redactados a
partir  da  información  obtida  de  distintas
fontes.

outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B3.8.  Recoñecer  e  usar  enunciados  e
oracións,  identificando as  principais  regras
de combinación impostas polos verbos.

B4.2.  Describir  e  analizar  a  situación
sociolingüística  de  Galicia,  atendendo  á
presenza  da  lingua  galega  nos  principais
ámbitos e contextos sociais e privados,  así
como ás tendencias de evolución.

B1.11.  Participar  activa  e
argumentadamente en debates nos que se
expresen  opinións  acerca  dun  tema  de
actualidade.
B5.1. Identificar e comprender os distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega
desde 1916 ata a actualidade.
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente e
facer  audicións  de  textos  poéticos  da
literatura de posguerra.

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras
representativas da literatura galega de 1916
ata a actualidade e relacionar o seu contido
co  contexto  histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.

B5.6.Crear  ou  recrear  textos  de  intención
literaria  partindo  das  características  dos
traballados na aula con fin de desenvolver o
gusto  pola  escrita  e  a  capacidade  de
expresión dos sentimentos e xuízos.
B2.10.  Empregar  as  TIC  para  corrixir  e
mellorar  a  presentación dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,  coñecer  outros
alleos e intercambiar opinións.
B2.5.  Comprender  e  interpretar  textos
xornalísticos de opinión.
B2.13.  Producir  en  soporte  impreso  ou
dixital textos argumentativos, redactados a
partir  da  información  obtida  de  distintas
fontes.

gramaticais.
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as
formas verbais da lingua galega.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente sobre cuestións de uso e de
normativa,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
ampliar o seu vocabulario.
LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica
a palabra nuclear que o organiza sintáctica e
semanticamente.
LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das
oracións,  identificando  o  verbo  e  os  seus
complementos.
LGB3.8.4. Clasifica oracións.
LGB3.8.5.  Utiliza  a  terminoloxía  sintáctica
correcta.
LGB4.2.2.  Describe  acertadamente  con
criterios sociolingüísticos a situación galega
actual.
LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de
linguas  tirando  conclusións  nas  que
incorpora  os  seus  coñecementos
sociolingüísticos.
LGB4.2.4.  Describe  a  situación
sociolingüística  de  Galicia  e  emprega  a
terminoloxía apropiada.
LGB4.2.5.  Analiza  as  tendencias  de
evolución  da  lingua  galega  a  partir  da
situación sociolingüística actual.
LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de
forma  comprensible  e  convincente  e
comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.
LGLB5.1.1.  Identifica  as  xeracións  poéticas
de posguerra,  así  como os seus autores e
obras  máis  representativos,  e  coñece  o
desenvolvemento  do  teatro entre  os  anos
cincuenta e setenta.
LGLB5.3.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  textos  poéticos  de
autores da Xeración das Festas Minervais.
LGLB5.3.2.  Participa  con  proveito  da
audición de poemas de poetas da Xeración
das Festas Minervais.
LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos  representativos  de  autores  da
Xeración  das  Festas  Minervais  e  sinala  os
seus trazos característicos definitorios.
LGLB5.2.3.  Comenta,  de  forma  guiada,
textos poéticos de autores da Xeración das
Festas  Minervais  e  sinala  os  seus  trazos
característicos.
LGLB5.2.4.  Compara  textos  literarios  dun
mesmo  período  atendendo  aos  seus
principais contidos.
LGLB.5.6.1. Crea textos de intención literaria
partindo das características dos traballados
na aula.
LGB2.10.2.  Usa  as  TIC  para  mellorar  a
presentación dos seus traballos educativos.
LGB2.5.2.  Valora  a  intención  comunicativa
dun  texto  xornalístico  e  distingue  entre
información, opinión e persuasión.
LGB2.13.2.  Crea,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  un  texto  argumentativo  propio  a
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
partir  dun tema dado sen  documentación
previa.

Ud. 10 Contidos

B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B1.11. Participación activa e argumentada en
debates nos que se expresen opinións acerca
dun tema de actualidade.
B2.1.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  que
facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.

B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  TIC  para  obter  información
complementaria.
B2.9.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  para
producir  textos  escritos  adecuados,
coherentes  e  ben  cohesionados  desde  o
punto de vista comunicativo.

B3.1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de vocabulario temático.
B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos
procedementos de creación de palabras.

B3.2.  Recoñecemento  e  uso  das  formas
verbais da lingua galega e das perífrases.
B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras
fontes de consulta,  tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre
cuestións de uso e de normativa.
B3.8.  As  principais  regras  de  combinación
impostas  polos  predicados  en  función  dos
seus  argumentos;  estruturas  sintácticas  e
tipos de oración.

B4.5.  Proceso  de  normalización.
Desenvolvemento de actitudes positivas cara
ao  proceso  de  recuperación  do  galego,
favorecendo  o  xurdimento  de  vínculos
positivos  cara  ao  seu  uso.  Consciencia  da
necesidade  e  das  potencialidades  de
enriquecemento  persoal  e  colectivo  do  uso
normalizado da lingua galega.
B5.1.  Identificación  e  comprensión  dos
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.
B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas de
textos narrativos representativos da literatura
galega actual.
B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras representativas da literatura galega de
1916 ata a actualidade.

B2.10.  Utilización  das  TIC  para  corrixir  e

Criterios  
de avaliación

B1.4.  Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B1.11.  Participar  activa  e
argumentadamente en debates nos que se
expresen  opinións  acerca  dun  tema  de
actualidade.
B2.1.  Empregar  estratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.

B2.8. Usar e seleccionar información obtida
na Rede.
B2.9.  Empregar  estratexias  e  técnicas
axeitadas  para  producir  textos  escritos
adecuados, coherentes e ben cohesionados
desde o punto de vista comunicativo.

B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais.
B3.3.  Recoñecer  e  explicar  os
procedementos de creación de palabras, os
valores  dos  morfemas  e  as  súas
posibilidades  combinatorias  para  crear
novos  termos  e  identificar  a  súa
procedencia.

B3.2.  Recoñecer  e  usar  correctamente  as
formas  verbais  e  as  perífrases  verbais  da
lingua galega.
B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B3.8.  Recoñecer  e  usar  enunciados  e
oracións,  identificando as  principais  regras
de combinación impostas polos verbos.

B4.3.  Identificar  os  elementos  do  proceso
normalizador  e  adquirir  vínculos  positivos
cara ao seu uso asumindo a importancia da
contribución  individual  no
desenvolvemento da lingua galega.
B5.1. Identificar e comprender os distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega
desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Ler  expresiva  e  comprensivamente
textos narrativos da literatura galega actual.
B5.2. Ler autonomamente e comentar obras
representativas da literatura galega de 1916
ata a actualidade e relacionar o seu contido
co  contexto  histórico,  cultural  e

Estándares de aprendizaxe avaliables

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de
forma  comprensible  e  convincente  e
comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
facilitan  a  análise  do  contido:  resumos  e
cadros.
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras
propias  do rexistro culto e incorpóraas ao
seu discurso.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
información obtida na Rede.
LGB2.9.2.  Utiliza  o  rexistro  adecuado  en
función  da  tipoloxía  textual  e  do  acto
comunicativo.
LGB2.9.3.  Ordena  as  ideas  e  estrutura  os
contidos en secuencias.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os
procedementos de creación léxica.
LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e
sufixos  e  as  súas  posibilidades
combinatorias para crear novas palabras.
LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega de
prefixos habituais no uso da lingua galega.
LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as
perífrases  verbais  da  lingua  galega  e
distingue os diversos tipos.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outras  fontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente sobre cuestións de uso e de
normativa,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
ampliar o seu vocabulario.
LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica
a palabra nuclear que o organiza sintáctica e
semanticamente.
LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das
oracións,  identificando  o  verbo  e  os  seus
complementos.
LGB3.8.3.  Respecta  a  orde  correcta  dos
elementos da estrutura sintáctica galega.
LGB3.8.4. Clasifica oracións.
LGB3.8.5.  Utiliza  a  terminoloxía  sintáctica
correcta.
LGB4.3.4.  Coñece  os  principais  axentes
normalizadores  en  Galicia  e  valora  a  súa
importancia.
LGLB5.1.1.  Identifica  os  autores  e  autoras
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
mellorar  a  presentación  dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,  coñecer  outros
alleos e intercambiar opinións.
B2.13.  Composición  en  soporte  impreso  ou
dixital de textos argumentativos, redactados a
partir  da  información  obtida  de  distintas
fontes.

sociolingüístico de cada período.

B2.10.  Empregar  as  TIC  para  corrixir  e
mellorar  a  presentación dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,  coñecer  outros
alleos e intercambiar opinións.
B2.13.  Producir  en  soporte  impreso  ou
dixital textos argumentativos, redactados a
partir  da  información  obtida  de  distintas
fontes.

máis  representativos  do  panorama
narrativo actual.
LGLB5.3.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  textos  narrativos  da
literatura galega actual.
LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos  representativos  de  narradores  e
narradoras actuais.
LGLB5.2.3.  Comenta,  de  forma  guiada,
textos da narrativa actual.
LGLB2.10.3.  Usa  as  TIC  como  medio  de
divulgación das creacións propias.
LGB2.13.2.  Crea,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  un  texto  argumentativo  propio  a
partir  dun tema dado sen  documentación
previa.

Ud. 11 Contidos

B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B1.11. Participación activa e argumentada en
debates nos que se expresenopinións acerca
dun tema de actualidade.
B2.1.  Uso  de  técnicas  eestratexias  que
facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.

B2.13.  Composición  en  soporte  impreso
oudixital  de  textos  argumentativos,
redactados a partir da información obtida de
distintas fontes.
B3.1.  Recoñecemento, explicación e uso de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de vocabulario temático.
B3.14.  Identificación e progresiva utilización
dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver unha competencia comunicativa
integrada.
B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e
doutrasfontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, especialmente
sobre cuestións de uso e de normativa.
B3.6.   Aplicación  e  valoración  das  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
B3.8.   As  principaisregras  de  combinación
impostas  polos  predicados  en  función  dos
seus  argumentos;  estruturas  sintácticas  e
tipos  de  oración  segundo  a  natureza  do
predicado.
B4.5.  Proceso  de  normalización.
Desenvolvemento de actitudes positivas cara
ao  proceso  de  recuperación  do  galego,
favorecendo  o  xurdimento  de  vínculos
positivos  cara  aoseu  uso.  Consciencia  da
necesidade  e  das  potencialidades  de
enriquecementopersoal  e  colectivo  do  uso
normalizado da lingua galega.
B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  TIC  para  obter  información
complementaria.
B5.1.  Identificación  e  comprensión   dos

Criterios  
de avaliación

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B1.11.  Participar  activa  e
argumentadamente en debates nos que se
expresen  opinións  acerca  dun  tema  de
actualidade.
B2.1.Empregarestratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.

B2.13.  Producir  en  soporte  impreso
oudixital textos argumentativos, redactados
a partir da información obtida de distintas
fontes.
B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais.
B3.14.   Reflexionar  sobre  o  sistema  e  as
normas  de  uso  das  linguas  mediante  a
comparación  e  transformación  de  textos,
enunciados  e  palabras,  e  utilizar
estescoñecementos  para  solucionar
problemas de comprensión.
B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e
outrasfontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B3.6.   Aplicar  e  valorar  as  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
B3.8.   Recoñecer  e  usar  enunciados  e
oracións,  identificando  as  principaisregras
de combinación impostas polos verbos.
B4.3.  Identificar  os  elementos  do  proceso
normalizador  e  adquirir  vínculos  positivos
cara aoseu uso asumindo a importancia da
contribución  individual  no
desenvolvemento da lingua galega.
B2.8.  Usar  e  seleccionar  materiais  de
consulta  de  fontes  de  información  en
formato dixital.
B5.1.Identificar  e  comprender  os  distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega

Estándares de aprendizaxeavaliables

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de
forma  comprensible  e  convincente  e
comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
facilitan  a  análise  do  contido  (resumos
eesquemas).
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras
propias  do  rexistro  culto  e
incorpóraasaoseu discurso.
LGB2.13.2.  Crea,  en  soporte  impreso
oudixital,  un texto argumentativo propio a
partir dun tema dado.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
B3.14.1.   Utiliza  os  coñecementos
lingüísticos  de  ámbito  contextual,  textual,
oracional  e  da  palabra,  desenvolvidos  no
curso  nunha  das  linguas,  para  mellorar  a
comprensión doutras.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outrasfontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente  sobre  cuestións  de  uso
(semántico  e  sintáctico)  e  de  normativa,
para  resolver  dúbidas,  para  progresar  na
aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu
vocabulario.
LGB3.6.1.  Aplica correctamente as normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
LGB3.8.2.  Recoñece a estrutura interna das
oracións,  identificando  o  verbo  e  os  seus
complementos.
LGB4.3.4.  Coñece  os  principaisaxentes
normalizadores  en  Galicia  e  valora  a  súa
importancia.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Lecturas  expresivas  e
comprensivas,audiciónse  lecturas
dramatizadas  de  textos  poéticos  e
teatraisrepresentativos  da  literatura  galega
actual.

B5.2.  Lectura  autónoma  e  comentario  de
obras representativas da literatura galega de
1916 ata a actualidade.

B2.10.  Utilización  das  TIC  para  corrixir  e
mellorar  a  presentación  dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,
coñeceroutrosalleos e intercambiar opinións.
B5.6.  Creación  ou  recreación  de  textos  de
intención  literaria  co  fin  de  desenvolver  o
gusto  pola  escrita  e  a  capacidade  de
expresión dos sentimentos e xuízos.

desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Ler  expresiva  e  comprensivamente,
faceraudicións  e  lerdramatizadamente
textos poéticos e teatraisda literatura galega
actual.

B5.2. Lerautonomamente e comentar obras
representativas da literatura galega de 1916
ata  a  actualidade  e  relacionar  o
seucontidoco contexto histórico,  cultural  e
sociolingüístico de cada período.

B2.10.  Empregar  as  TIC  para  corrixir  e
mellorar  a  presentación dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,
coñeceroutrosalleos  e  intercambiar
opinións.
B5.6.  Crearou  recrear  textos  de  intención
literariaco fin de desenvolver o gusto pola
escrita  e  a  capacidade  de  expresión  dos
sentimentos e xuízos.

consulta de materiais en soportedixital.
LGLB5.1.1.  Identifica  os  autores  e
autorasmáis representativosda poesía e do
teatro actuais.
LGLB5.3.1.Le  expresiva,  comprensiva  e
dramatizadamente  textos  poéticos  e
teatraisda literatura galega actual.
LGLB5.3.2.Participa  con  proveito  da
audición  dun  texto  poético  representativo
da literatura galega actual.
LGLB5.2.2.  Le  autonomamente  obras  ou
textos representativos de poetasactuais.
LGLB5.2.3.  Comenta,  de  forma guiada,  un
texto  poético  ou  teatral  actual,  sinala  os
seus  trazos  característicos  definitorios  e
relaciónaosco  período  literario
correspondente.
LGLB2.10.3.  Usa  as  TICcomo  medio  de
divulgación das creacións propias.
LGLB5.6.1.  Creaou  recrea  textos  de
intención literaria.

Ud. 12 Contidos

B1.4.  Comprensión,  interpretación  e
valoración  de  textos  orais  de  natureza
diversa.
B1.7.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
B1.11. Participación activa e argumentada en
debates nos que se expresenopinións acerca
dun tema de actualidade.
B2.1.  Uso  de  técnicas  e  estratexias  que
facilitan  a  lectura  comprensiva  e  crítica  de
textos.

B2.13.  Composición  en  soporte  impreso
oudixital  de  textos  argumentativos,
redactados a partir da información obtida de
distintas fontes.
B3.1.  Recoñecemento,  explicación  e  uso  de
léxico suficientemente amplo e  preciso,  con
incorporación de vocabulario temático.
B3.14.  Identificación  e  progresiva  utilización
dos  coñecementos  sobre  as  linguas  para
desenvolver unha competencia comunicativa
integrada.
B3.6.  Aplicación  e  valoración  das  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
B3.5.  Uso  eficaz  dos  dicionarios  e  doutras
fontes de consulta,  tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre
cuestións de uso e de normativa.
B3.2.   Recoñecemento  e  uso  das  formas
verbais da lingua galega e das perífrases.
B4.4.  Situación  sociolingüística  de Galicia.  A
presenza  da  lingua  galega  nos  principais
ámbitos  sociais  e  privados.  Tendencias  de
evolución.

B2.8.  Uso  autónomo  dos  recursos  que
ofrecen  as  bibliotecas  e  as  TIC  para  obter
información complementaria.
B5.1.  Identificación  e  comprensión   dos

Criterios  
de avaliación

B1.4.Comprender,  interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos orais.
B1.7. Producir textos orais, en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.
B1.11.  Participar  activa  e
argumentadamente en debates nos que se
expresen  opinións  acerca  dun  tema  de
actualidade.
B2.1.Empregar  estratexias  e  técnicas  que
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos.

B2.13.  Producir  en  soporte  impreso
oudixital textos argumentativos, redactados
a partir da información obtida de distintas
fontes.
B3.1.  Recoñecer  e  explicar  os  valores  de
léxico  preciso  de  diferentes  categorías
gramaticais.
B3.14.  Reflexionar  sobre  o  sistema  e  as
normas  de  uso  das  linguas  mediante  a
comparación  e  transformación  de  textos,
enunciados  e  palabras,  e  utilizar
estescoñecementos  para  solucionar
problemas de comprensión.
B3.6.  Aplicar  e  valorar  as  normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e
outrasfontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas,  para  progresar  na  aprendizaxe
autónoma  e  para  enriquecer  o  propio
vocabulario.
B3.2.   Recoñecer  e  usar  correctamente as
formas  verbais  e  as  perífrasesverbais  da
lingua galega.
B4.2.  Describir  e  analizar  a  situación
sociolingüística  de  Galicia  atendendo  á
presenza  da  lingua  galega  nos  principais
ámbitos e contextos sociais  e privados así

Estándares de aprendizaxeavaliables

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención
comunicativa,  a  idea  principal  e  as
secundarias de calquera texto oral.
LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.
LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de
forma  comprensible  e  convincente  e
comenta  as  contribucións  das  persoas
interlocutoras.
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
facilitan  a  análise  do  contido,  como  o
resumo.
LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado
de ideas dun texto.
LGB2.1.4.  Deduce  información  global  do
texto  a  partir  de  contidos  explícitos  e
implícitos.
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras
propias  do  rexistro  culto  e
incorpóraasaoseu discurso.
LGB2.13.2.  Crea,  en  soporte  impreso
oudixital,  un texto argumentativo propio a
partir dun tema dado.
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo  e  preciso,  de  diferentes  categorías
gramaticais.
B3.14.1.  Utiliza  os  coñecementos
lingüísticos  de  ámbito  contextual,  textual,
oracional  e  da  palabra,  desenvolvidos  no
curso  nunha  das  linguas,  para  mellorar  a
comprensión doutras.
LGB3.6.1.  Aplica  correctamente as  normas
ortográficas da lingua galega.
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outrasfontes  de  consulta,  tanto  en  papel
como  en  soporte  electrónico,
especialmente sobre cuestións de uso e de
normativa,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
ampliar o seu vocabulario.
LGB3.2.1.  Recoñecee usa correctamente as
perífrasesverbais  da  lingua  galega  e
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Uds. Contidos Criterios de avaliación Estándares (Competencias)
distintos  períodos  e  xeracións  da  literatura
galega desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Lecturas  expresivas  e
comprensivas,audiciónse  lecturas
dramatizadas  de  textos  poéticos  e
teatraisrepresentativos  da  literatura  galega
actual.

B2.10.  Utilización  das  TIC  para  corrixir  e
mellorar  a  presentación  dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,
coñeceroutrosalleos e intercambiar opinións.

como ás tendencias de evolución.

B2.8.  Usar  e  seleccionar  materiais  de
consulta das bibliotecas e doutrasfontes de
información impresaou en formato dixital.
B5.1.Identificar  e  comprender  os  distintos
períodos  e  xeracións  da  literatura  galega
desde 1916 ata a actualidade.
B5.3.  Ler  expresiva  e  comprensivamente,
faceraudicións  e  lerdramatizadamente
textos poéticos e teatraisda literatura galega
actual.

B2.10.  Empregar  as  TIC  para  corrixir  e
mellorar  a  presentación dos  escritos,  para
difundir  os  textos  propios,
coñeceroutrosalleos  e  intercambiar
opinións.

distingue os diversos tipos.
LGB4.2.2.  Describe  acertadamente  con
criterios sociolingüísticos a situación galega
actual.
LGB4.2.3.  Analiza  gráficas  tirando
conclusiónsnas  que  incorpora  os
seuscoñecementos sociolingüísticos.
LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza
información e extrae conclusións a partir da
consulta de materiais endistintos soportes.
LGLB5.1.1.  Identifica  creadores  e
creadorasde literatura en soporte dixital.
LGLB5.3.1.Le  expresiva,  comprensiva  e
dramatizadamente  textos  de  distintos
xéneros  da  literatura  galega  actual  en
soporte dixital.
LGLB5.3.2.Participa  con  proveito  da
audición  e  visualización  de  creacións
literarias en soporte dixital.
LGLB2.10.2.  Usa  procesadores  de  textos
para  mellorar  a  presentación  dos  seus
escritos, especialmente na presentación dos
seustraballos educativos.

Contidos mínimos
Análise e comentario de textos:
-Lectura fluída e comprensiva de textos de distinta tipoloxía (prescritivos, argumentativos, xornalísticos e
literarios)e análise dos mesmos seguindo as pautas dadas na clase. Lectura das obras programadas .
-Elaborar  textos  orais  e  escritos  axeitados  ao  nivel  requerido.  Sintetizar  en  resumos  e  esquemas  a
información esencial dun texto discriminando as ideas principais e as secundarias.
-Empregar os distintos medios e soportes electrónicos para procesar e xestionar a información.

Literatura:
-Coñecer  basicamente  as  principais  etapas  da  literatura  galega  do  século  XX:  contexto  histórico,
características esenciais e autores e obras máis salientables.
-Comentar  textos  literarios  de distintos  xéneros  atendento  ao  contexto  histórico-social,  á  comprensión
temática e á estrutura e recursos formais.
Sociolingüística:
-Coñecer a historia social da lingua galega dende 1916 ata a actualidade.
-Describir e analizar a situación sociolingüística do galego nos distintos ámbitos e medios de comunicación.
-Coñecer  as  variedades  xeográficas,  diastráticas  e  diafásicas  do  galego  e  o  que  se  entende  por  lingua
estándar.
-Saber o que son os prexuízos lingüísticos, detectalos e analizalos.
-Explicar o concepto de lusofonía.

Léxico:
-Coñecer e utilizar o vocabulario aprendido nas distintas unidades e lecturas.
-Distinguir  entre  polisemia,  homonimia,  sinominia  ,  antonimia,  hiponimia,  hiperonimia  e  cohiponimia.
Coñecer o que é un cambio semántico , as súas causas e os principais recursos de substitución (metáfora,
metonimia e sinécdoque).

Gramática:
-Distinguir  as distintas clases de palabras e usalas adecuadamente. Con respecto ao verbo, ademais de
empregar correctamente as formas verbais, recoñecer as perífrases verbais e conxugar o infinitivo.
-Empregar correctamente as distintas grafías, signos de puntuación e acentos.
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-Dominar os  fundamentos básicos  da sintaxe:  Distinguir  entre  frase,  oración e  enunciado.  Recoñecer  e
analizar todo tipo de frases. Identificar a unidade morfosintáctica da oración e as frases que a componen.
-Recoñecer  a  distinción  entre  oración  simple  e  oración  composta  e  diferenciar  os  tipos  de  oración
composta.
-Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega.
-Producir  textos  orais  e  escritos  de  distintos  tipos  aplicando  correctamente  as  normas  ortográficas  e
morfolóxicas así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.Obradorio de expresión:
-Comprender e elaborar un currículo, unha instancia e unha carta de presentación.
-Producir textos propios adecuados á situación comunicativa.
-Coñecere  aplicar  distintas  técnicas  e  estratexias  nas  exposicións  orais  que  demostren  a  competencia
integrada do alumnado.

1.4.3.1.- Temporalización

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
Ud. 1
-  Ler, comprender e analizar textos narrativos.
-   Recoñecer,  explicar  e  usar  un léxico amplo
relacionado coas formas de ser.
-   Aplicar  correctamente  as  regras  de
acentuación.
-  Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do
galego, con especial atención ás vogais.
-  Coñecer e describir os acontecementos máis
relevantes da historia social da lingua galega no
primeiro terzo do século xx.
-  Coñecer o panorama literario a comezos do
século  xx,  así  como  a  obra  dos  principais
autores.
-   Crear  un  traballo  monográfico,  en  soporte
impreso ou dixital, seguindo uns pasos dados.
Ud.2
-   Que  tipos  de  narradores  hai  e  en  que  se
diferencian.
-  Como se fai un comentario de texto,seguindo
unhas pautas dadas.
-  Que palabras conforman o campo semántico
do tempo cronolóxico.
-   Cales  son  os  fonemas  consonánticos  do
galego e que trazos os definen.
-  Que son as variedades xeográficas da lingua e
que trazos identifican cada bloque dialectal.
-  Cales foron as principais  achegas do Grupo
Nós  á  cultura  galega  e  quen  foron  os  seus
principais representantes.
-   Cales  son  as  principais  características  e  os
títulos  máis  importantes  da  obra  de  Vicente
Risco e Otero Pedrayo.
-  Como se elabora un comentario crítico.
Ud. 3
-  Que son o espazo e o tempo narrativos e que
papel  desempeñan  no  desenvolvemento  dos
feitos narrados.
-  Como se fai un comentario de texto,seguindo
unhas pautas dadas.
-   Que  palabras  e  expresións  conforman  o
campo semántico do medo.
-  Que é un enunciado e que cal é a diferenza
entre frase e oración.
-   Cal  é a  estrutura sintáctica da frase  e que
tipos de frase hai.
-  Que son e cales son os niveis de lingua.
-   Que  trazos  distinguen  as  variedades
específicas da lingua.
-   De  que  maneira  contribuíu  Castelao  ao

Ud. 5
-   Cales  son  as  principais  características  que
definen os textos prescritivos.
-   Como  se  fai  un  comentario  de  texto  —
literario  ou  non  literario—,  seguindo  unhas
pautas dadas.
-  Que palabras conforman o campo semántico
do tempo meteorolóxico.
-   Como  se  identifican  e  que  unidades
desempeñan as funcións de CD, CI e CC.
-   Cales  foron  as  causas  do  proceso  de
desgaleguización nos anos da posguerra.
-  Quen foron os principais representantes da
literatura galega no exilio e cales foron as obras
de maior relevancia e transcendencia.
-  Que é e como se fai un currículo, en soporte
impreso ou dixital.
Ud.6
-  Cales son os principais xéneros de opinión e
que características os definen.
-   Como  se  fai  un  comentario  de  texto  —
xornalísticoou  literario—,seguindo  unhas
pautas dadas.
-  Que palabras conforman o campo semántico
das viaxes e o turismo.
-   Como  se  identifican  e  que  unidades
desempeñan  as  funcións  de  suplemento,
complemento axente, atributo e predicativo.
-   Cales  foron  os  acontecementos  máis
importantes  no  desenvolvemento  do  galego
desde o ano 1975 ata fins do século xx.
-  Quen foron os principais representantes da
narrativa  galega  dos  anos  cincuenta  e  cales
foron as súas obras máis destacadas.
-  Que é un blog, que tipos de blog hai e como
se fai un, a partir de certos modelos e pautas
dados.
Ud. 7
-   Que  características  definen  os  textos
argumentativos.
-   Como  se  fai  un  comentario  de  texto  —
xornalístico  ou  literario—,  seguindo  unhas
pautas dadas.
-  Que palabras conforman o campo semántico
da xustiza e as leis.
-  Cal é a diferenza entre unha oración simple e
unha composta.
-  Que tipos de oracións compostas hai e que
trazos sintácticos as diferencian.
-  Que e a lusofonía e que ámbito xeográfico

Ud. 9
    Ler,  comprender  e  analizar  un  guión
cinematográfico.
    Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo
relacionado co cine.
   Utilizar correctamente o infinitivo conxugado.
   Identificar e analizar oracións subordinadas
adxectivas.
    Coñecer o estado do galego na actualidade,
no referente ao seu uso e á competencia dos
falantes.
    Coñecer  e  valorar  algúns  poetas
representativos  da  Xeración  das  Festas
Minervais,  así  como algunhas  das  súas  obras
máis destacadas.
 Crear  haikus  seguindo  uns modelos  dados e
tendo  en  conta  as  características  que  os
definen.
Ud. 10
-   Cales  son  os  xéneros  televisivos  e  que
características definen as series.
-  Como se fai un comentario de texto, seguindo
unhas pautas dadas.
-  Que palabras conforman o campo semántico
da radio e a televisión.
-   Que  función  desempeñan  as  oracións
subordinadas  adverbiais,  como  se  analizan  e
que clases hai.
-  Como foi aumentando a presenza do galego
nos  medios  de  comunicación  desde  a
publicación d’O Tío Marcos da Portela (1876).
-  Cales  son os principais autores e temas da
narrativa actual.
-  Como se fai unha curtametraxe.
Ud. 11
-  Que é Internet e como cambiou o mundo da
comunicación.
-  Como se fai un comentario de texto,seguindo
unas pautas dadas.
-  Que palabras conforman o campo semántico
das novas tecnoloxías.
-   Cales  son as  principaisrelacións semánticas
entre palabras.
-   De  que  maneiracontribúe  Internet  á
normalización do galego.
-  Cales sonas principais tendencias da poesía e
do  teatro  actuais,  así  como  os  autores  máis
significativos.
-  Como se faiunhapresentación multimedia.
Ud.12
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1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
desenvolvemento  da  literatura  e  da  cultura
galega en xeral.
-   Cales  son  as  principais  características  e  os
títulos  máis  importantes  da  obra  de  Vicente
Risco e Otero Pedrayo.
-   Que  características  definen  o  subxénero
narrativo do microrrelato e como escribir un, a
partir de modelos dados.
Ud. 4
-  Que son e que fan os personaxes nun texto
narrativo,  como se caracterizan e que tipo de
personaxes hai.
-  Como se fai un comentario de texto,seguindo
unhas pautas dadas.
-  Que palabras conforman o campo semántico
da arquitectura e o urbanismo.
-   Cales  son  os  constituíntes  inmediatos  da
oración  e  como  se  clasifica  a  oración,
atendendo  á  natureza  do  predicado  e  ao
significado.
-  Que son e cales son as variedades diafásicas
da lingua.
-   En  que  consiste  a  variedade  estándar  da
lingua.
-   Cales  son  as  principais  características  que
comparten os movementos vangardistas.
-  Cales son as escolas poéticas, os poetas e as
obras de vangarda máis representativos.
-  Cales son as obras máis destacadas de Rafael
Dieste.
-  Que é e como se fai un caligrama.

abarca.
-  Quen foron os principais representantes da
narrativa galega nos anos sesenta e cales foron
as súas obras máis destacadas.
-  Que é e como se fai unha instancia.
Ud. 8
-  Que trazos caracterizan a publicidade.
-   Como  se  fai  un  comentario  de  texto  —
literario  e  non  literario—,seguindo  unhas
pautas dadas.
-  Que palabras conforman o campo semántico
do ocio.
-  Cales son as clases de oracións subordinadas.
-   Cales  son  as  características  das  oracións
subordinadas substantivas e como se clasifican.
-   Que  son  os  prexuízos  lingüísticos  e  que
consecuencias teñen no uso do galego.
-  Que xeracións poéticas xurdiron arredor do
anos cincuenta do século pasado.
-  Quen foron os principais representantes da
poesía  galega  de  posguerra  e  cales  as  súas
obras máis significativas.
-  Que son e como se fan un folleto, un díptico e
un tríptico.

-  Que son as redes sociais e como cambiaron o
mundo da comunicación.
-   Como  se  fai  un  comentario  de
texto,seguindounhaspautas dadas.
-  Que palabras conforman o campo semántico
das redes sociais.
-   Cales  son as causas principais  dos cambios
semánticos,  que  tipos  hai  e  que  recursos
adoitan empregarse.
-   Cal  é  a  presenza  do  galego  nos  distintos
ámbitos sociais.
-   Que  novas  modalidades  expresivas  e  que
novos soportes achega a literatura dixital.
-  Como se fai unha telenovela.

1.4.5.-  Criterios  de  avaliación,  cualificación  e  promoción  de  Lingua  Galega  e
literatura para 4º ESO

Estándares de aprendizaxe avaliables IMPRESCINDIBLES

1) Comprensión adecuada de textos escritos e orais.
2)  Expresión escrita e oral correcta.

2.1 ) Dominio da ortografía.
2.2) Dominio da pronuncia e fonética propia do galego
2.3 )Dominio léxico sen interferencias do castelán.
2.4) Correcta estruturación dun texto escrito.

3)Recoñecemento  de unidades sintácticas como os diferentes tipos de frase e oracións.
4)Identificación de funcións sintácticas dentro das frases e oracións
5)Identificación de autores e obras literarias do século XX.
6)Recoñecemento das etapas da lingua no século XX.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

     Ademais das clásicas probas para avaliar coñecementos, levaremos no noso libro de aula un control

pormenorizado do traballo realizado polo alumno así como das súas dificultades,  medidas adoptadas e

logros, revisaremos o seu caderno, usaremos algún modelo de indicadores de logro para analizar algúns dos

traballos que realicen e/ou presenten oralmente na aula, outros nos que analicemos o traballo en equipo...
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Traballo diario: 20%

 O  alumno  realizará  e  presentará  as  tarefas  encomendadas  polo  profesor:  exercicios,  esquemas,

comentarios literarios, exposicións, traballos escritos, etc. 

 Revisaranse os cadernos de clase e comprobarase a realización de todas as actividades propostas, así

como  a  inclusión  das  posibles  explicacións  complementarias  do  profesor.  Asemade  valorarase  a

organización, limpeza, caligrafía e que os exercicios estean corrixidos.

 Este  apartado  suporá  o  20% da nota.  Un 10%  para  o  caderno  e  outro  10% para  eses  traballos,

participación en concursos e cousas voluntarias, participación na aula.

Exames: 70%

 En cada avaliación realizarase cando menos dúas probas escritas, referentes a todos os contidos vistos

e de xeito proporcional, tocando os diferentes bloques que marca a Lei para a nosa materia. Cada proba

constará de cuestións teóricas ( curtas e longas) e exercicios prácticos semellantes aos feitos na aula.

Na valoración desta proba terase en conta a corrección e xusteza dos contidos e tamén a corrección e

calidade da lingua empregada. A nota dos exames será a media de todas as probas e suporá o 70% do

total. Baixarase 0,1 por cada erro relacionado coa acentuación, ortografía... ata un tope de 1,5 puntos

nese desexo de pór en valor o feito de escribir con corrección , algo que agora está desprestixiado.

Libros de lectura obrigatoria: (10%)

Haberá  un  por  avaliación  e  farán  unha  proba  oral  ou  escrita  centrada  en  aspectos  sinxelos  que

demostren a lectura  e a  comprensión da obra (preguntas acerca de personaxes,  tema,  argumento,

localización, identificación dun fragmento, valoración crítica persoal...) Esta nota supón o 10% do total.

É necesario demostrar que se leu o libro: de non ser así o profesor proporá algún xeito de recuperalo

cun traballo e tomarase en conta esa nota.

 A  asistencia  en  hora  e  data  aos  exames  é  obrigatoria  salvo  casos  excepcionais,  debidamente

xustificados.
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 Se o alumno copia , retíraselle o exame e suspenderá esa proba cun cero. Se hai sospeitas fundadas

poderase  repetir  a  proba  cando  o  profesor  estime,  oral  ou  escrita  e  incluso  ante  membros  do

Departamento.

 SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN

Nota de avaliación: 

a) Nota de coñecementos: 60 - 70 %. 

Calcularase a partir da nota  dos  exames.

b) Traballo diario: 20 % (Un 10% para saídas voluntarias na aula, traballos propostos obrigatorios

ou voluntarios, participación en concursos e actividades... e un 10% para o caderno do se terá en conta a

presentación, expresión e que as actividades estean feitas e corrixidas) .

           c) Libro de lectura:  10 – 20 %

As porcentaxes quedan á discreción do docente pero débese informar ao inicio do curso aos alumnos delas.

En concreto para este 2018/19 faremos 70% exames e resto 30%.

 Os redondeos cara a arriba a partir de 0,6 se hai esforzo e despois de ter un 5 que é a nota coa que se

supera a materia.( Supérase sempre que se acade unha puntuación positiva cando menos na metade dos

estándares que figuran en cada unha das avaliacións tocando os distintos bloques de coñecemento) Para

atender a diversidade e sempre beneficiando aos alumnos poderáselles propoñer algúns traballos, libros ou

outros para subir nota ata 1 punto e sempre que estean aprobados.

AVALIACIÓN EN XUÑO

     Será a media das tres avaliacións ou a da terceira se beneficia ao alumno, sempre que sexa de carácter

progresivo e a media dea para un 5. Faise media cun 3. Se o alumno progresa na aprendizaxe os redondeos

serán á alza a partir do decimal 6. Se un alumno ten unha avaliación suspensa e a media lle dá para un cinco

non ten que ir ao exame final e se non lle dá pode ir só con esa avaliación xa que a proba está subdividida

en tres  apartados correspondentes  ás  tres  avaliacións  polo que indo cunha terá  máis  posibilidades de

superalo. A proba final é similar ás feitas durante o curso (incluso con preguntas e exercicios repetidos) e

tamén terá compensada a parte práctica, exercicios de morfoloxía, comprensión e expresión e comprensión
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de textos,  preguntas teóricas curtas  e longas  sobre sociolingüística  e literatura.  Puntuarase sobre 10 e

aplicarase baixar ata 1,5 puntos por errros ortográficos. Supérase cun 5; así, quen non superou a materia

durante o curso coas porcentaxes 70%+30%.

AVALIACIÓN EN SETEMBRO

     Será unha proba escrita que constará de cuestións teóricas e prácticas referidos a toda a materia do

curso e semellante na estrutura á de xuño pero máis curta. Puntuará sobre 10 e superará a materia quen

logre un 5 e teña os libros obrigatorios superados ou feito o traballo de recuperación. 

9. REFORZO, REPETIDORES, RECUPERACIÓNS E PENDENTES

REFORZO: Para os alumnos que teñan dificultades xa detectadas dende a   avaliación inicial ou despois, para

os que repitan,para os que se incorporen tarde ao centro e para os “exentos” e os que sexan sobredotados

haberá actividades deseñadas en colaboración co noso departamento e co de orientación para atendelos.

Así os rapaces que precisen algún reforzo concreto terán un apoio de actividades de dificultade menor cás

vistas na aula para que poidan facer práctica, en concreto daqueles aspectos que lles resulten dificultosos e

que o profesor  irá  corrixindo á  medida que as  entreguen.  Este  será  un xeito  moi  bo de saber se  van

evolucionando ao  igual  que  aos  repetidores  que  por exemplo  a  nivel  de  libros  de  lectura  obrigatoria

permitiráselles a lectura doutros diferentes que eles mesmos poderán escoller previo consenso co profesor.

Este  cambio  de libros  tamén se  lle  permitirá  aos  repetidores  para  que  non relean.  Para  os  “exentos”

facilitaráselles segundo o precisen caderniños e material propio, que toquen aqueles aspectos básicos de

ortografía, morfoloxía e léxico da lingua galega. No lado contrario temos aos sobredotados para os que se

disporá de actividades de dificultade maior e traballos que van realizar en diferentes soportes , sobretodo

coas TIC, algúns que lles permitan desenvolver a súa creatividade e intereses propios. Tamén se fará fincapé

na colaboración constante co Departamento de Orientación para tratar aqueles casos onde haxa algunha

discapacidade e se precise axuda dun PT ou faranse as Adaptacións Curriculares que se determinen.

RECUPERACIÓNS: Non haberá exame de recuperación especificamente xa que ao ser materia de contido

progresivo, moitos van sendo incorporados nas sucesivas avaliacións e ademais para que non se convirta a
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materia nun facer exames constante e á carta. Se se aproban as seguintes avaliacións ou se se consegue

unha media de 5, supérase a materia. Se se suspenden dúas avaliacións ou a media non dá 5 haberá que ir

con todo ao exame de xuño. Se non se obtén 5 e só se suspendeu unha avaliación (vendo que houbo unha

progresión ou que o alumno se interesa inda que non obteña os resultados esperados) poderase ir só con

esa parte pois o  exame final de xuño estará organizado en relación ás tres avaliacións e así favorecer ao

alumno. Puntuarase sobre 10.

PENDENTES: Aqueles alumnos que teñan a materia pendente serán obxecto de especial atención xa dende

o  inicio  do  curso.  Antes  de  ir  aos  exames  de  pendentes  terán  outras  maneiras  de  recuperar:  se  van

aprobando as avaliacións do curso actual, apróbaselle o anterior automaticamente e tamén o poden facer

con  traballos.  Neste  último caso,  o  profesor  que  se  encargue  ese  curso  de  lles  dar  clase  (sempre  en

colaboración co departamento, e consensuado) entregaralles dous cadernos con material para traballar os

mínimos do curso pendente así como resumos da literatura e teoría e a realización dalgúns exercicios que

deberán entregar nunha data fixada. O profesor que lle dea clase clase fará un seguimento dese traballo e

solucionará as dúbidas que lle xurdan. Se superan o primeiro caderno e traballo faráselle entrega do outro

caderniño e traballo coas indicacións pertinentes e se o superan xa non terán que ir aos exames. Se non

logran aprobar irían aos exames de pendentes.

Os libros de lectura propostos son:  (Ao  longo do curso poden modificarse por cuestión de organización,
acceso, etc)

Os vellos non deben de namorarse, na 1ª avaliación.

A Praia dos afogados, na 2ª avaliación.

Made in Galiza,ou Agosto do 36, na 3ª avaliación

MÍNIMOS PARA APROBAR A MATERIA:  Sería lograr unha cualificación positiva cando menos na metade dos
estándares  que  aparecen  debidamente  explicitados  nos  temas  de  cada  avaliación  e  referentes  aos
distintos bloques de contidos para este 4ª da ESO e que teñen que ver con:

1) Comprensión adecuada de textos escritos e orais.
2)  Expresión escrita e oral correcta.

2.1 ) Dominio da ortografía.
2.2) Dominio da pronuncia e fonética propia do galego
2.3 )Dominio léxico sen interferencias do castelán.
2.4) Correcta estruturación dun texto escrito.
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3)Recoñecemento  de unidades sintácticas como os diferentes tipos de frase e oracións.
4)Identificación de funcións sintácticas dentro das frases e oracións
5)Identificación de autores e obras literarias do século XX.
6)Recoñecemento das etapas da lingua no século XX.
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PROGRAMACIÓN PMAR 3º ESO
MATERIA: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Xeografía e Historia

DOCENTES: F. Xabier Álvarez Cid

1.INTRODUCIÓN

O Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento ten como finalidade preparar o alumno 
durante os cursos segundo e terceiro para que poida cursar 4.º da ESO ordinario con garantías de éxito.

O contexto de ensino e aprendizaxe incorpora unha metodoloxía  práctica que permite integrar
contidos imprescindibles  de segundo e terceiro a través  de centros  de interese e onde xoga un papel
esencial a aprendizaxe cooperativa,unha distribución dos tempos máis aberta e flexible, e unha relación
máis estreita entre alumnado-profesorado.

Estas orientacións curriculares para o ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO E SOCIAL pretenden que
os alumnos, ao finalizar este Programa, sexan capaces de cursar con confianza o último curso da Educación
Secundaria Obrigatoria e obter o Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.

Respectando no esencial os obxectivos, contidos e criterios de avaliación asociados a estándares
imprescindibles  de  aprendizaxe  que  integran  o  ámbito,  estes  elementos
preséntanse do modo máis  aberto posible,  deixándoos un pouco a criterio  dos  docentes,  para que os
alumnos do Programa desenvolvan as súas capacidades básicas de maneira que os deseños curriculares non
restrinxan, senón que faciliten a adaptación á diversidad de cada grupo concreto.

A Lingua é sen dúbida unha ferramenta básica de aprendizaxe, e tanto as Ciencias Sociais como a
Literatura  permiten  presentar  feitos,  situacións  e  procesos  que  serven  como  instrumentos  para  o
desenvolvemento das capacidades. O coñecemento básico da evolución histórica durante a Idade Media e a
Idade Moderna (2.º de ESO) e a análise do mundo actual a través da acción humana no medio xeográfico
(3.º de ESO) debe proporcionar aos alumnos instrumentos de análise da realidade política, económica e
social. A aula debe ser espazo de debate e reflexión sobre os problemas e os retos de futuro que se suscitan
hoxe na nosa sociedade. Debe abrir horizontes e suscitar intereses para preparar cidadáns con capacidade
crítica e con iniciativa.

2.  CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS
CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES
DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  DA MATERIA QUE  FORMAN  PARTE
DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico:
-Obtén información xeográfica dun mapa e localízaos.
-Explica os principais climas da terra.
-Explica os factores físicos e humanos do poboamento.
-Cita e interpreta paisaxes agrarias tradicionais e evolucionados.
-Localiza a distribución das principais fontes de enerxía.
-Localiza os países dos distintos continentes.
-Localiza nun mapa os países ricos e os países pobres.
Competencia matemática:
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-Comenta climogramas.
-Obtén información de datos estatísticos e gráficos.
Competencia en comunicación lingüistica :
-Define termos xeográficos relacionados co relevo, os climas e os sectores de actividade económica.
-Le e comprende textos.
-Sintetiza textos.
-Redacta informes, sobre todo dos espazos xeográficos en España.
-Le textos de forma comprensiva .
-Escoita de forma comprensiva textos orais.
-Comprende textos orais e escritos.
-Crea textos indicados polo profesor.
-Exprésase oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
-Exprésase por escrito con corrección, adecuación e coherencia.
-Coñece e utiliza correctamente o vocabulario e as regras gramaticais e ortográficas para redactar calquera
tipo de texto.
-Comprende e coñece os conceptos básicos da gramática española e galega.
Competencia no tratamento da información e dixital
-Busca información na internet.
-Obté información de distintos medios.
-Interpreta e expón a información.
Competencia para aprender a aprender
-Elabora mapas conceptuais e outros esquemas.
-Realiza cadros comparativos.
-Explica e diferencia conceptos xeográficos.
-Diferenza as características principais dos tres sectores da actividade económica.
-Cita estados da Terra.
-Compara países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emerxentes.
Competencia social e cidadá
-Infórmase e sabe expresar por diversas canles o compromiso ante problemas xeográficos e sociais.
-Aprende o valor do propio patrimonio ambiental.
-Comprende as causalas das migracións.
-Diferenza os trazos dos Estados democráticos e autoritarios.
-Valora a importancia das axudas ao desenvolvemento.
-Relaciona e explica as desigualdades entre os países.
-Coñece  e  comprender  os  valores  en que se  asenta  unha sociedade democrática  (respecto,  liberdade,
igualdade, etc.) e fainos extensibles á vida académica e cotiá.
-Practica o diálogo como unha forma de expresar as propias ideas e escoitar as dos demais.
Competencia en autonomía e iniciativa persoal
-Busca información sobre feitos xeográficos.
-Planifica e realizar traballos.
-Participa de forma activa en debates e traballos en grupo.

3.OBXECTIVOS PARA O CURSO
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XEOGRAFÍA E HISTORIA

1.  Diferenciar os diversos sectores económicos europeos.
2.  Coñecer as características dos diversos tipos de sistemas económicos.
3.  Comprender a idea de «desenvolvemento sostible» e as súas implicacións.
4.  Localizar e identificar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial.
5.  Identificar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo.
6.  Comparar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e secundario e
extraer conclusións.
7.  Identificar o papel de grandes cidades mundiais como dinamizadoras da economía das súas rexións.
8.   Analizar  gráficos  onde  se  represente  o  comercio  desigual  e  a  débeda  externa  entre  países  en
desenvolvemento e os desenvolvidos.
9.  Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos e políticos.
10.  Comprender o significado histórico da etapa do Renacemento en Europa.
11.  Relacionar a concepción do humanismo e o legado dos artistas e científicos do Renacemento con
etapas anteriores e posteriores.
12.  Identificar o reinado dos Reis Católicos como unha etapa de transición entre a Idade Media e a Idade
Moderna.
13.  Coñecer os procesos de conquista e colonización, e as súas consecuencias.
14.  Comprender a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas.
15.  Coñecer as características das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en
Europa.
16.  Coñecer a vida e obra dalgúns autores da Idade Moderna.
17.  Apreciar a importancia da arte barroca en Europa e en América.
18.  Utilizar o vocabulario histórico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado.

LINGUA GALEGA E LITERATURA

1. Comprender e interpretar 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.
3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais cunha fonética
galega correcta.
4. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico, manifestando a súa opinión e
mostrando respecto cara á dos demais.
5. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, de forma
individual ou en grupo.
6. Producir  discursos  breves  e  comprensibles,  adecuados  a  distintos  rexistros,  coherentes  e  ben
organizados, sobre temas da vida cotiá ou académica.
7. Realizar exposicións orais planificadas con axuda das TIC.
8. Ler  de maneira  comprensiva  e interpretar  textos  escritos  en distintos  ámbitos  e con diferentes
intencións comunicativas.
9. Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando calquera tipo de prexuízo.
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10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar  información e para
producir creacións propias.
11. Producir,  en formato papel  ou dixital,  textos  propios  da  vida  cotiá,  das  relacións  sociais  ou do
ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.
12. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso.
13. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e
progresar na aprendizaxe.
14. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as producións lingüísticas.
15. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega,  con especial  atención a posibles
interferencias.
16. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan.
17. Identificar os conectores e outros mecanismos que lles dan cohesión aos textos.
18. Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses parámetros.
19. Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz.
20. Participar  en proxectos  nos  que  se  utilizan  varias  linguas,  evitando estereotipos  lingüísticos  ou
culturais.
21. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo.
22. Describir  e  analizar  a  situación  sociolingüística  de  Galicia,  coñecer  as  principais  iniciativas
normalizadoras da lingua e identificar os prexuízos.
23. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata
1916.
24. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
25. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante unificadora.
26. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916.
27. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da literatura
galega desde a Idade Media ata 1916.
28. Elaborar traballos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos da literatura
galega desde a Idade Media ata 1916.
29. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados en clase.

4.ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE:  TEMPORALIZACIÓN,  MÍNIMO
ESIXIBLE; PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

XEOGRAFÍA E HISTORIA
Xeografía; O espazo humano
1ª avaliación
1.  Organización política e territorial de España e Europa.
2.  Sectores de actividade económica.
3.  Sectores económicos en Europa, en España e en Galicia.
4.  Aproveitamento e futuro dos recursos naturais. Desenvolvemento sostible.
5.  Recursos naturais e actividades agrarias.
6.  Pesca: tipos e problemática.
7.  Sector industrial.
8.  Actividades terciarias: transporte.
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9.  Actividades terciarias: comercio.
2ª avaliación
10.  Actividades terciarias: Turismo.
11.  Causas do desenvolvemento desigual no mundo. Débeda externa.
12.  Tensións mundiais e subdesenvolvemento. Solucións ao problema.
Historia
A Idade Moderna
1.  Relación entre o pasado, o presente e o futuro a través da historia.
2.  Fontes históricas.
3.  Cambio e continuidade.
4.  Tempo histórico.
5.  Vocabulario histórico e artístico.
3ª avaliación
6.  Idade Moderna: concepto e datación.
7.  Renacemento e Humanismo: influencia posterior.
8.  Arte renacentista e barroca.
9.  Principais manifestacións da cultura dos séculos xvi e xvii.
10.  Estado moderno: monarquías autoritarias, parlamentarias e absolutas.
11.  Monarquías modernas: unión dinástica de Castela e Aragón. Posición de Galicia.
12.  Descubrimentos xeográficos: Castela e Portugal. Conquista e colonización de América.
13.  Os conflitos europeos nos séculos xvi e xvii a través das políticas dos Austrias: Reforma, Contrarreforma
e guerras de relixión; loita pola hexemonía e guerra dos Trinta Anos.

MÍNIMOS ESIXIBLES
-Coñecer os principais recursos económicos, naturais e industriais de Galicia e España.
-Caracterizar o sector transporte, comercio e turismo de España e Galicia.
-Caracterización do Renacemento e Humanismo.
-Coñecer e describir as principais obras artísticas do renacemento e do barroco.
-Definir o concepto de Monarquía con exemplos españois, e europeos.
-Analizar as causas e consecuencias da colonización española e portuguesa.
-Entender e explicar os principais conflitos europeos acontecidos dendo o século XVI ó XVII.

LINGUA E LITERATURA GALEGA
Bloque  Comunicación
1ª-2ª -3ª avaliación (todo o curso se traballarán textos)
-Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e a intención do emisor dos
textos.
-Comprensión, interpretación e creación de textos expositivos e argumentativos.
-A adecuación,  a corrección (morfolóxica, ortográfica e fonética), a cohesión e a coherencia.
-Comprensión, interpretación e creación de textos orais e escritos de índole variada, destacando os dos
medios de comunicación.
-Os rexistros.

Bloque. Funcionamento da lingua
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1ª avaliación
- Os nexos e conectores textuais.
-Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais.
-Procedementos de creación de palabras (derivación e composición).
2ª avaliación
-Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais (continuación)
-A puntuación.
-Fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias.
3ª avaliación
- Recoñecemento das funcións sintácticas.
- Uso de léxico amplo, preciso e temático.

Bloque . Lingua e sociedade
1ª avaliación
-O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural.
-A lusofonía.
-Situación sociolingüística do galego, e os prexuízos lingüísticos.
-O proceso de normalización.
2ª avaliación
-Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e análise e comprensión das causas
e consecuencias dos feitos máis relevantes.
-Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
3ª avaliación
-Recoñecemento  e  valoración  dos  principais  fenómenos  que  caracterizan  as  variedades  xeográficas,
diastráticas e diafásicas da lingua galega.

Bloque Educación literaria
-Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as súas orixes na
Idade Media ata 1916.

1ª avaliación: literatura medieval
2ª avaliación: Séculos Escuros
3ª avaliación: dende o XIX (incluído) ata 1916.

- Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da Literatura Galega desde a
Idade Media ata 1916.
- Lecturas  expresivas  e  comprensivas,  audicións  e  lecturas  dramatizadas  de  textos  narrativos,
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916.
- Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos literarios
representativos da Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916.
- Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a realización de traballos e
cita axeitada destas.
- (Re)creación de textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na
aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos.

MÍNIMOS ESIXIBLES
-Elaborar textos adecuados, coherentes, cohesionados (usando conectores) e con corrección ortográfica.
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-Distinguir e elaborar argumentacións e exposicións.
-Resumir un texto, e extraer del ideas principais e secundarias.
-Recoñecer as principais categorías gramaticais, describindo nelas o máis significativo.
-Coñecer, sucintamente, as distintas etapas da lingua.
-Definir conceptos como normalización, prexuízo e plurilingüismo.
-Coñecer as distintas etapas literarias do medievo a 1916, sinalando algúns autores, obras e temas.
-Definir, polo menos,5 características de cada bloque dialectal.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
-Bloque Comunicación
1ª avaliación
-Identificar, analizar e elaborar textos expositivos e argumentativos.
-Diferenciación do asunto e do tema nun texto escrito.
-Identificación das ideas máis importantes. Resumo do texto lido.
2ª avaliación
-Identificar, analizar, elaborar textos dialogados.
-Comprender e analizartextos periodísticos de opinión.
3º avaliación
-Analizar e elaborar textos. narrativos, descritivos e instrutivos.

Bloque Conocimiento da lingua
A  palabra
1.   Recoñecemento,  uso  e  explicación  das  categorías  gramaticais:  substantivo,  axectivo,  determinante,
pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e interxección.
-   Definición  dos  nomes  polos  seus  valores  semánticos:  comúns/propios,
animados/inanimados,concretos/abstractos, individuais/colectivos, contables/non contables.
-  Distinción do carácter especificativo e explicativo dos adxectivos cualificativos.
-  Identificación dos determinantes.
1ª avaliación
-  Diferenciación das formas verbais que non  posúen variación de persona (infinitivo, xerundio e participio).
-   Diferenciación nos verbos das  formas simples  e  as  compostas,  así  como de los  tempos absolutos  e
relativos.
-  Identificación das preposicións e as conxuncións.
2.  Reconocimiento, uso e explicación dos elementos constitutivos da palabra. Procedementos para formar
palabras.
-  Coñecemento do significado de voces compostas e derivadas formadas por palabras de orixe grecolatina.
2ª avaliación
-  Formación de derivados.
-Denotación e connotación.
-Relacións semánticas.
-Recoñecemento de palabras homófonas.
        -Metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos.
-Eufemismos.
3ª avaliación
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-  Coñecemento, uso e valoración das normas ortográficas e gramaticais.
-  Emprego do til diacrítico para diferenciar  a función gramatical dos monosílabos de igual forma (mí/mi,
tú/tu,  él/el,  sí/si,  té/te,  sé/se,  dé/de,  más/mas);  e  tamén  para  indicar  o  sentido  interrogativo  e/ou
exclamativo das palabras qué, cuál, quién, cuánto, dónde, cuándo y cómo.
-  Acentuación ortográfica das formas verbais con pronomes enclíticos.
-  Escrita correcta de palabras homónimas non homógrafas de uso frecuente.
-  Escrira correcta das principais abreviaturas, siglas e acrónimos.
-  Manexo de dicionarios e outras fontes.
-   Consulta  da  edición  dixital  do  “  Diccionario  de  la  Lengua  Española”,  da  RAE,  na  súa  páxina  web
(www.rae.es).
As relacións gramaticais
2ª avaliación
1.  Recoñecemento, identificación e explicación do  uso dos distintos grupos de palabras: grupo nominal,
adxectival, preposicional, verbal e  adverbial e das relacións que se establecen entre os elementos que os
conforman no  marco da oración simple.
2.  Recoñecemento, uso e explicación dos elementos constitutivos da oración simple: suxeito  e predicado.
Oracións impersoais, activas  e oracións pasivas.
-   Identificación  da  estrutura  suxeito-predicado  de  calquera  oración,  a  partir  dos  respectivos  núcleos
nominal e verbal e dos elementos sintácticos que os acompañan.
3ª avaliación
-   Diferenciación, pola natureza do predicado, da estrutura da oración copulativa (cópula + atributo) e
predicativa (verbo + complementos).
-   Distinción  e  identificación  da  estrutura  das  oracións  predicativas:  transitivas  e  intransitivas,  pasivas,
reflexivas e recíprocas, e impersonais.
-  Análise dos distintos tipos de oracións simples dun texto determinando.
As variedades da lingua
2ª avaliación
1.  Coñecemento da realidade plurilingüe de España e valoración.

Bloque. Educación literaria
Plan lector
1.  Lectura libre de obras da literatura española como fonte de pracer, de enriquecemento persoal  e de
coñecemento do mundo.
Introdución á literatura a través dos textos
2ª avaliación
1.  Aproximación aos xéneros literarios.
2.  A literatura medieval. Características xerais.
-  A poesía épica nos séculos xii e xiii. El Cantar de Mio Cid.
-  A prosa no  século xiv. El conde Lucanor.
-  A poesía no século xv. Jorge Manrique.
-  A orixes do teatro e da novela. La Celestina.
3ª avaliación
3.  A  literatura do  Século de Ouro. Renacemento e  Barroco.
-  Lectura de textos narrativos e poéticos pertencentes á  literatura castelá do século xvi. Garcilaso de la
Vega. Fray Luis de León. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. Lazarillo de Tormes.

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-106



-  O nacemento da novela moderna. Miguel de Cervantes.
-  (1547-1616). Lectura de fragmentos de El Quijote no contexto sociocultural que fixo posible esta creación
literaria.
-  Lectura de textos poéticos, dramáticos e narrativos pertencentes á  literatura castelá  dol século xvii.
Quevedo e Góngora. Lope de Vega e Calderón de la Barca.

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES
CONTIDOS MÍNIMOS
-Recoñecer as ideas principais e secundarias de diferentes textos.
-Identificar o propósito comunicativo de diferentes textos.
-Elaborar esquemas e resumos de textos, e establecer  a súa  estrutura.
-Recoñecer e  diferenciar escritos descritivos, narrativos, dialogados e expositivos.
-Producir textos descritivos, narrativos, dialogados e expositivos dunha mínima complexidade.
-Expresarse correctamente, oralmente  e por escrito.
-Organizar o texto con claridade e  prestando especial atención á puntuación e á ortografía.
-Recoñecer os elementos que interveñen  nun acto de comunicación.
-Dividir palabras en lexemas  e morfemas e distinguir  os morfemas gramaticais do  substantivo  e  o verbo.
-Recoñecer  a categoría gramatical das palabras.
-Coñecer a conjugación verbal.
-Distinguir as diferentes clases de oracións.
-Analizar sintacticamente oracións simples.
-Distinguir os principais xéneros literarios, así como as  súas características.
-Coñecer  e localizar nun texto as principais figuras literarias.
-Coñecer os principais movementos literarios, autores e obras, da literatura española desde a Idade Media
ata  o   século  XVIII:  Poema  del  mío  Cid,  Jorge  Manrique,  La  Celestina,  Garcilaso,  Lazarillo  de
Tormes,Cervantes, Quevedo e Lope de Vega.
-Realizar comentarios de Texto que abarquen: comprensión do contido e determinación do tema, estrutura
e interpretación dende o  punto de vista literario.
-Elaborar traballos persoais adecuados, coherentes, cohesivos e correctos gramatical  e ortograficamente.

5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

-Probas escritas: faranse 3 probas por avaliación, unha para cada materia do ámbito. En cada unha haberá
preguntas prácticas e outras teóricas. (Por exemplo: en Xeografía farase localizar en mapas, e ó mesmo
tempo desenvolver algún tema concreto).
-Ademais,  o  alumnado  deberá  entregar  en  cada  avaliación  algún  traballo  relacionado  cos  contidos
abordados:  un  vídeo-documental,  elaboración  dun  blog  con  contidos  do  ámbito,  ou  un  traballo  de
investigación escrito (a decidir o tipo de formato: en powerpoint, en muro dixital con programas como
Pinterest, etc.). Os traballos faranse, alternando, en grupo ou individualmente.
-Leranse ó longo do curso 3 obras: dúas de carácter literario, unha en galego e outra en castelán; unha
terceira sobre algún tema de xeografía. En galego propomos algo de Agustín Fernández Paz. A obra literaria
castelá e a de xeografía están sen decidir aínda, pois consultarémolo cos departamentos implicados.
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE O ÁMBITO

Traballar de xeito competencial na aula supón que o docente pasa a ser un xestor de coñecemento
do alumnado e o alumno ou a alumna adquire un maior grao de protagonismo.

 O alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e análise. Para iso necesitamos
certo  grao  de  adestramento  individual  e  traballo  reflexivo  de  procedementos  básicos  da  materia:  a
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual.

Nalgúns aspectos da área, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do adestramento de
habilidades sociais básicas e enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramenta perfecta para
discutir e afondar en contidos dese aspecto.

Por  outro  lado,  cada  alumno  parte  dunhas  potencialidades  que  definen  as  súas  intelixencias
predominantes, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das intelixencias
múltiples facilita que todos os escolares poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos adquirir
para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.

É  indispensable  a  vinculación a  contextos  reais,  así  como xerar  posibilidades de aplicación  dos
contidos adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais facilitan este aspecto, que se podería complementar
con proxectos de aplicación dos contidos.

Traballar con textos de distinta índole, sobre todo en formato dixital para que o elemento visual lles
axude a reter información.

Uso da internet, como recurso fundamental para a búsqueda de información.
Recadar, analizar e cribar información, construíndo os seus propios coñecementos.

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN USAR

-Libros de texto.
-Internet.
-Mapas.
-Audicións.
-Vídeos.
-Prensa.
-Biblioteca.

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

-Como dixemos, faranse tres probas escritas por avaliación (unha de Lengua; outra de Lingua; e outra de
Xeografía e Historia). Cada proba valerá un 25% da nota da avaliación (as tres suman un 75 %). O 25% da
nota restante virá dada polo traballos que se manden facer (vídeos, traballos de investigación, etc. ). Para
facer media entre eses tres exames, hai que chegar a 3 puntos en cada unha desas probas.
-As faltas de ortografía descontaranse  a razón de 0.10 puntos nos exames; ata 1,5 menos en cada exame,e
haberá que “recuperalas” a través dun caderno de faltas, onde se traballará con elas para non volver caer
neses erros en vindeiras probas.
-Nas  materias  de  Lingua  e  Lengua  haberá  que  ler  un  libro,  un  para  cada  lingua,  pero  non  de  grande
extensión. Nas probas de Lingua e Lengua farase unha pregunta desa obra lida.
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O ámbito considerarase aprobado cando se chegue, polo menos a 4,5 puntos na avaliación.  A nota final de
curso decidirase sobre as notas das probas  e traballos das tres avaliacións. ( todas as avaliacións teñen o
mesmo valor)

PROMOCIÓN
 A promoción é a establecida con carácter xeral para os alumnos de ESO, con estas características:
-Promociónase de curso con dúas materias ou ámbitos suspensos como máximo, sempre que non sexan
simultaneamente os  ámbitos Socio-Lingüístico e Científico (cada ámbito contémplase como unha única
materia).
-Repítese  curso con tres  ou máis  materias  ou  ámbitos  suspensos.  O equipo  docente  poderá  decidir  a
promoción  excepcional  dun  alumno  que  suspendese  tres  materias  ou  ámbitos,  tendo  en  conta  os
resultados de aprendizaxe e as posibilidades de aproveitamento do curso seguinte.

9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E
PRÁCTICA DOCENTE.

Irase avaliando o proceso de ensino a partir dos resultados que obteñan nas probas, os traballos
que elaboren ou na comprensión que manifesten nas intervencións, comentarios e exposicións da clase.

Ademais, a docente estará en plena conexión cos departamentos de Lingua, Lengua, Xeografía e
Historia  para  comprobar  a  abordaxe  que  dos  contidos  se  fai  no  3º  ordinario,  por  se  esa  metodoloxía
consegue obter mellores resultados.

10.  ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO  ,
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

Elaborarase un traballo e unha proba escrita en cada avaliación ao longo do curso, ambos os dous
pautados polo profesor especialista. En caso de suspendelos, haberá unha 2ª proba en maio.O chamado
exame de pendentes de ESO, elaborado e corrixido pola xefa do Departameento)

11. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS.

Os  procedementos  usados  para  que  o  alumnado  acredite  os  seus  coñecementos  son  os
exercicios/traballos de investigación/vídeo, etc., que se farán por avaliación.

Tamén acreditará os seus coñecementos a través das tres probas escritas xa citadas, e que se farán
despois de abordados os contidos en cuestión.

12.  DESEÑO  DA AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS
SEUS RESULTADOS.

A avaliación inicial farase e ao inicio do curso.
-A través de textos, co que o alumnado deberá traballar (extraer ideas, resumir, estruturar, elaborar a partir
del unha opinión crítica; ou comentar aspectos léxicos, semánticos, ortográficos e morfosintácticos).
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-A través de preguntas teóricas concretas, ou de localización en mapas de distintos elementos (orografía,
países, continentes, etc. ).

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

PMAR xa está orientado a solucionar os problemas de aprendizaxe dos alumnos que están neste tramo
educativo. Iso conséguese facendo un seguimento máis individual e continuo, algo que se logra con eses
traballos e actividades que noutro curso non se poderían facer. Ademais, xa non se esixe tanto como no
curso ordinario, porque aquí o importante non é só memorizar contidos, senón aprender a reflexionar, a
opinar, a organizarse, a estruturar e integrar coñecementos, a redactar, a comprender, ou a descubrir por
eles mesmos e ao seren tan poucos, o ritmo de aprendizaxe é máis lento, dándolles máis tempo a asimilar e
integrar o aprendido.

14.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.
1.  Educación para a saúde e a calidade de vida. Estudar a resposta axeitada que o alumno debe dar ante
temas como a droga, alcol, etc. Debemos procurar libros de lectura axeitados para abordar estes temas, ou
textos a comentar destas temáticas. A materia de xeografía pode aportarnos moito ó respecto (
2.  Educación ambiental. O alumno debe comprender a importancia deste tema nunha sociedade como a
galega,  na  que posuímos unha grande riqueza ambiental,  aniquilada de xeito  mesquiño cos  incendios.
Moitos textos de temática paisaxística poden axudarnos a traballar iso.
3.  Educación para a paz. O alumno debe comprender qué significa a paz, para iso podémonos valer de
noticias, reportaxes ou comentarios de actos violentos concretos para estudar o tema.
4. Educación para a igualdade. Lograr entre os alumnos o respecto  por todos, especialmente por aqueles
que son diferentes. Pero, dun xeito particular, o alumno debe aprender a respectar o compañeiro que ten
ao lado e, por suposto, o profesor, pois a abstracción non serve para nada.
5. Educación do consumidor. Aprender a vivir en saúde leva consigo respectarse a si mesmos e renunciar a
todo aquilo que prexudique a saúde.
6. Educación para o lecer. Aprender a xogar en deportes colectivos, descubrir a importancia que teñen os
compañeiros nestes xogos colectivos. A harmonía é necesaria entre todos para lograr os fins perseguidos.
Ademais, ao pórlles libros de lectura, estamos conseguindo que enchan o seu lecer coa literatura.
7. Educación para uso non sexista da lingua. Detectar trazos sexistas da lingua e resolvelos mediante formas
adecuadas, por exemplo, podemos cuestionar formas lingüísticas como “os alumnos”, englobando mozos e
mozas. Isto podería tamén relacionarse coa literatura, e a presenza continuada ó longo de moitos séculos,
da autoría masculina.
8. Educación na sexualidade e na saúde. Aprender a vivir a propia sexualidade respectando a dos demais, e
a utilizar unha linguaxe adecuada e respectuosa.
9.  Educación  vial. Analizar  criticamente  as  mensaxes  verbais  e  icónicas  de  propaganda  e  publicidade
directamente  relacionada  con  vehículos.  Ademais,  ó  tratarmos  valores  éticos  e  morais,  fomentamos  o
civismo, tan necesario na educación vial.    

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS.
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Pénsase facer algunha saída para reforzar os contidos vistos na aula, mais procurariamos ir con
outros departamentos para así compartir gastos.
-Visita a unha empresa de queixos (relacionada co tema de sectores económicos en Galicia).
-Visita a unha igrexa románica para estudar elementos arquitectónicos barrocos (relacionada co tema do
Barroco).
-Visita á Casa Museo de Curros (relacionada co tema de literatura de Curros Enríquez).

16. PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES.

Como todas as materias, dende as nosas tamén se van inculcar valores e principios, comezando
polo respecto na clase a compañeiros e profesores, ou contribuíndo a que haxa un clima de harmonía e
axuda mutua.

Por outra banda, a través da literatura, da xeografía e a historia, ou mesmo dende a biografía dos
autores, podemos educar en valores. De igual xeito, os textos (argumentacións, exposicións, noticias, etc.)
que se usen na aula contribuirán neste sentido.

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

Como o resto do colexio, aproveitaremos a nosa hora de ler para animar á lectura.
A través dos contidos de literatura tamén contribuiremos ao proxecto lector, comentando na clase

textos de distinta índole e temática, coa intención de que aprendan a ler a literatura, e a sentírense así
atraídos pola lectura deste tipo de producións artísticas.

Pensamos  tamén  fomentar  o  traballo  de  investigación,  animando  ós  nenos  e  nenas  a  facer
proxectos nos que teñan que consultar variadas fontes, tratando de que entendan que a lectura transmite
agradables momentos de lecer, pero tamén unha enorme sabedoría.

Ademais, proporemos unhas lecturas anuais, non só obrigatorias.

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN TICs.

Para comezar, internet será unha ferramenta básica no desenvolvemento das clases (prensa on line,
dicionarios, tradutores, galipedia, BVG, google maps, wiki, etc.). De igual xeito, o departamento usará un
blog para subir material, vídeos ou traballos.

Proporáselle ó alumnado que elabore vídeos, para así aprender a buscar información, sintizala, e
transmitila oralmente.

Para  determinadas  festividades,  tales  como  as  Letras,  animaremos  ós  nosos  mozos  e  mozas  a
elaborar taboleiros virtuais coa vida e obra do homenaxeado. Usaranse ferramentas como Pinterest, tan
creativa e atractiva visualmente.

Na esquematización, algo fundamental na aprendizaxe de contidos, usaremos ferramentas do tipo
Mindomo.

E, por último, as docentes, a través do blog, colgarán material dende googledrive, que tamén nos dá
a opción de facer comentarios a tempo real e grupais.
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19.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN DE CONVIVENCIA.

Actividades organizadas polo departamento, non temos propostas ningunha, pero dende as tutorías
adxudicadas  contribuiremos  ó  plan.  Destacamos,  por  exemplo,  a  “Tutoría  entre  iguais”.  Remito  á
programación de Orientación.

20. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS
PROGRAMACIÓNS  DIDÁCTICAS  EN  RELACIÓN  COS  RESULTADOS
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA.

O departamentos dedicará unha reunión semanal a avaliar o desenvolvemento do curso. Para este
asunto concreto deberá realizarse na primeira semana do mes respectivo.
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PROGRAMACIÓNS DE LINGUA GALEGA – BACHARELATO

1º Bacharelato

MATERIA: Lingua Galega e Literatura

DOCENTES: Rosa Alonso Lozano, F. Xabier Álvarez Cid

1.- INTRODUCIÓN

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza
intelectual e humana, coñecementos e habilidades que os facultan para desenvolver funcións sociais e
incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para
acceder á educación superior.
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permiten:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica
responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitución  española  así  como  polos  dereitos  humanos,  que
fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa.
b) Consolidar  unha  madureza  persoal  e  social  que  lles  permita  actuar  de  forma  responsable  e
autónoma  e  desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Prever  e  resolver  pacificamente  os  conflitos  persoais,
familiares e sociais.
c) Fomentar  a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,  analizar e
valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación das
persoas con discapacidade.
d) Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións  necesarias  para  o  eficaz
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e a galega.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.
h) Coñecer  e  valorar  criticamente as  realidades do  mundo contemporáneo,  os  seus  antecedentes
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e a
mellora do seu ámbito social.
i) Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais  e  dominar  as  habilidades
básicas propias da modalidade elixida.
l) Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos  métodos
científicos.  Coñecer  e  valorar  de forma crítica  a  contribución da ciencia  e  a  tecnoloxía  no cambio das
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver  a  sensibilidade  artística  e  literaria,  así  como  o  criterio  estético,  como  fontes  de
formación e enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

2.- OBXECTIVOS XERAIS
A LOMCE, segundo o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, establece os seguintes obxectivos xerais
para a Lingua Galega e Literatura:
«A  materia  Lingua  Galega  e  Literatura  ten  como  obxectivo  o  desenvolvemento  da  competencia
comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e
literaria.  Debe  tamén  achegar  as  ferramentas  e  os  coñecementos  necesarios  para  desenvolverse
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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. A estruturación do pensamento do ser humano faise a través da
linguaxe,  de  aí  que  esa  capacidade  de  comprender  e  de  expresarse  sexa  o  mellor  e  o  máis  eficaz
instrumento de aprendizaxe».
»A finalidade da reflexión lingüística é o coñecemento progresivo da propia lingua, que se produce cando o
alumnado percibe o uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funcións e cando analiza as súas
propias producións e as dos que o rodean para comprendelas, avalialas e, no seu caso, corrixilas. A reflexión
literaria a través da lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece o coñecemento
das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos estudantes, dálles
acceso  ao  coñecemento  doutras  épocas  e  culturas  e  enfróntaos  a  situacións  que  enriquecen  a  súa
experiencia do mundo e favorecen o coñecemento de si mesmos.
»Os elementos de Lingua Galega e Literatura supoñen unha progresión respecto aos saberes e habilidades
adquiridos desde o inicio da vida escolar. O enfoque comunicativo centrado no uso funcional da lingua
articúlase  ao redor  dun eixe  que  é  o  uso social  da  lingua en  diferentes  ámbitos:  privados  e  públicos,
familiares e escolares. A materia céntrase na aprendizaxe das destrezas discursivas que poden darse en
diversos ámbitos: o das relacións persoais, o académico, o social e o dos medios de comunicación, cuxo
dominio require procedementos e coñecementos explícitos acerca do funcionamento da linguaxe en todas
as súas dimensións, tanto relativos aos elementos formais como ás normas sociolingüísticas que presiden
os intercambios.
»A lectura de textos diversos e a súa comprensión contribúe á adquisición de destrezas comunicativas».
A lei  establece a  adquisición das destrezas  básicas  que debe manexar  o  alumnado para  ampliar  a  súa
capacidade de comprensión e expresión oral e escrita e a súa educación literaria a través de catro bloques
de contidos cuxos obxectivos específicos resumimos aquí:
Comunicación oral: escoitar e falar  
- Adquirir habilidades para comunicar con precisión as ideas propias.
- Realizar discursos elaborados e adecuados á situación comunicativa.
- Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas.
Comunicación escrita: ler e escribir
- Aplicar estratexias de lectura para achegarse a textos con diferentes graos de complexidade.
- Entender textos de diversos xéneros.
- Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos.
- Desenvolver o pensamento crítico e creativo.
- Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores, revisión e
redacción.
- Escribir textos coherentes e adecuados.
Coñecemento da lingua
- Utilizar os mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto da lingua.
- Interiorizar e usar adecuadamente as regras ortográficas e gramaticais.
- Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e expresivos dentro dun
discurso, dun texto e dunha oración.
- Recoñecer as relacións gramaticais entre as palabras e os grupos de palabras dentro do texto.
- Afondar nas relacións textuais que fundamentan o discurso.
- Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua.
Educación literaria
- Formarse como lectores cultos e competentes.
- Ler, comprender e interpretar os textos literarios máis representativos da literatura galega.
- Achegarse aos xéneros literarios.
- Establecer as relacións entre o contexto sociocultural e a obra literaria.
- Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura galega e universal.
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- Desenvolver o gusto pola lectura de obras en xeral e de obras da literatura galega e universal de
todos os tempos.
Por último, a lei conclúe que a materia Lingua galega e Literatura, «persegue o obxectivo último de crear
cidadáns conscientes e interesados no desenvolvemento e na mellora da súa competencia comunicativa,
capaces de interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida.
Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e a capacidade
de interpretar e valorar o mundo e de formar as súas propias opinións a través da lectura crítica das obras
literarias máis importantes de todos os tempos».

Concreción de obxectivos para 1º Bacharelato
Ud. 1
1.   Coñecer  como nos comunicamos os seres
humanos  e  distinguir  os  diferentes  tipos  de
comunicación.
  2.   Coñecer  as  características  da  linguaxe
humana.
  3.  Identificar os elementos que interveñen no
acto  comunicativo,  así  como  os  elementos
perturbadores
  4.  Interpretar a intención comunicativa dunha
mensaxe e a función da linguaxe predominante.
  5.  Comprender que a linguaxe é un sistema
de  comunicación  por  medio  de  signos
lingüísticos.
  6.   Analizar  a  importancia  dunha  lectura
rigorosa, en varias fases, para comprender un
texto eficazmente.

Ud. 2
-   Distinguir  entre  comunicación  oral  e
comunicación escrita.
-   Comprender  de  forma  esquemática  a
variedade  de  textos  e  a  súa  clasificación
segundo  criterios  de  intención  comunicativa,
estrutura formal ou lugar de interacción social.
-  Comprender as características e a estrutura
dun texto dialogado.
-  Comprender as características e os tipos de
textos descritivos.
-  Comprender as características, a estrutura, os
elementos básicos e os tipos de texto narrativo.
-  Comprender as características, a estrutura e
os tipos de texto expositivo.
-  Comprender as características, a estrutura e
os tipos de texto argumentativo.
-  Comprender  e  analizar  as  propiedades
textuais dun texto.
-   Utilizar  con  corrección  ortográfica,
gramatical, léxica e textual a lingua.
-   Analizar  un  texto  a  partir  dunhas  pautas
dadas.
-   Comprender  e  valorar  os  textos  orais  e
escritos  de  diversa  tipoloxía  de  diferentes
ámbitos
-  Analizar as vantaxes, características e proceso
de elaboración  dun resumo para  comprender
un texto de forma eficaz.

Ud. 3
-   Identificar  morfolóxica  e  sintacticamente  o
pronome persoal.
-   Identificar  e usar  correctamente as  formas
átonas e reflexivas do pronome persoal.
-  Coñecer e aplicar correctamente as normas
de colocación e  de concorrencia do pronome
átono,  así  como  os  valores  significativos  que
poida adquirir.
-   Comprender  a  importancia  dun  esquema
para  ter  unha  idea  completa  dos  temas
desenvoltos nun textos.

Ud. 4
-   Utilizar  correctamente  o  artigo  e  as  súas
contraccións,  e  recoñecer  os  seus  usos
específicos.
-   Identificar  os  demostrativos  e  coñecer  os
seus usos e valores especiais.
-   Identificar  os  posesivos  e  coñecer  as  súas
formas e usos especiais.
-  Identificar as formas dos pronomes relativos
e  coñecer  as  normas  que  regulan  o  seu
emprego.
-   Coñecer  as  formas  e  usos  dos  pronomes
interrogativos e exclamativos.
-   Coñecer  as  formas  e  clasificación  dos
pronomes  numerais  e  dos  pronomes
indefinidos.
-  Recoñecer as distintas tipoloxías e estruturas
que poden ter os textos.

Ud. 5
-  Coñecer a estrutura morfolóxica das formas
verbais.
-  Conxugar con corrección os verbos regulares
con alternancia no radical.
-  Conxugar correctamente verbos irregulares.
-   Identificar  os  valores dos modos e tempos
nas formas verbais.
-  Identificar e utilizar con corrección as formas
nominais do sistema verbal.
-  Identificar as perífrases verbais e determinar
o seu significado.
-  Analizar a estrutura argumentativa dun texto
nun comentario crítico.

Ud. 6
-   Identificar  e  utilizar  con  corrección  os
adverbios e locucións adverbiais.
-   Identificar  e  utilizar  con  corrección  as
preposicións.
-   Identificar  e  utilizar  con  corrección  as
conxuncións.
-  Identificar, localiza e tipificar un texto.

Ud. 7
-  Valorar a lingua galega como lingua histórica
e propia de Galicia.
-  Coñecer a orixe románica da lingua galega e a
súa  evolución  ata  converterse  no  romance
galego portugués.
-   Coñecer  a  formación  histórica  do  léxico
galego.

Ud. 8
-  Valorar a lingua galega como lingua histórica
e propia de Galicia.
-  Coñecer a orixe románica da lingua galega e a
súa  evolución  ata  converterse  no  romance
galego portugués.
-   Coñecer  a  formación  histórica  do  léxico
galego.

Ud. 9
-   Coñecer  e  valorar  a  evolución  histórica  da
lingua galega.
-  Entender a situación cultural e histórica do
galego antigo e coñecer algúns dos seus trazos
lingüísticos propios.
-   Comprender  os  factores  que provocaron  a
decadencia da nosa lingua na Idade Moderna e
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-  Identificar as características e a estrutura do
corpo argumentativo dun texto.

-  Identificar as características e a estrutura do
corpo argumentativo dun texto.

coñecer  os  trazos  característicos  do  galego
medio.
-   Coñecer  a  situación  histórica,  cultural  e
lingüística do galego no século XIX.
-  Identificar as características do apartado de
conclusión dun texto.

Ud. 10
-  Coñecer a variedade interna das linguas.
-  Coñecer a diversidade lingüística e valorar a
súa importancia.
-   Analizar  e  reflexionar  sobre  a  realidade
plurilingüe da Península Ibérica.
-  Coñecer os dereitos lingüísticos das persoas e
os  aspectos  lexislativos  que  outorgan
oficialidade ao galego.
-  Analizar a finalidade e os erros máis habituais
nun comentario crítico.

Ud. 11
-  Entender o concepto de «período literario» e
coñecer  os  períodos  e  movementos  da  nosa
literatura.
-  Coñecer o contexto histórico, social e cultural
no que xurdiu a lírica galego portuguesa.
-   Coñecer  as  características  da lírica profana
galego  portuguesa  e  as  súas  manifestacións
principais.
-   Coñecer  a  metodoloxía  que hai  que seguir
para analizar o contido dun texto poético.

Ud. 12
-   Coñecer  as  características  da  lírica  profana
galego  portuguesa  e  as  súas  manifestacións
principais.
-  Ser capaz de identificar as Cantigas de Santa
María  atendendo  aos  seus  temas  e  aos
procedementos formais empregados.
-   Coñecer  algunhas  manifestacións  da  prosa
literaria medieval.
-   Realizar  esquemas  das  partes  en  que  se
divide  un  poema  segundo  a  súa  estrutura
interna.
-   Analizar  a  estrutura  externa  dun  texto
poético.

Ud. 13
-   Entender  e  relacionar  a  escaseza  de
escritoresgalegos  nos  Séculos  Escuros  coa
situación  sociolingüística  e  coñecer  as
manifestacións  literarias  e  os  autores  máis
salientables.
-  Coñecer os diversos tipos de manifestacións
literarias  de  carácter  oral  popular,  tanto  en
verso como en prosa.
-   Entender  o  contexto  histórico  do
Prerrexurdimento  e  coñecer  a  produción
literaria dos chamados «Precursores».
-   Elaborar  o  comentario  crítico  dun  texto
poético.

Ud. 14
-   Reflexionar  sobre  a  importancia  do
Rexurdimento na nosa literatura.
-   Coñecer  as  principais  contribucións  de
Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural
galega.
-  Analizar o contido (personaxes, ambiente e
acción dramática) de textos teatrais.

Ud. 15
-  Coñecer as principais contribucións de Pondal
á literatura e á vida cultural galega.
-  Coñecer as principais contribucións de Curros
á literatura e á vida cultural galega.
-  Coñecer as principais contribucións doutros
escritores á literatura galega no Rexurdimento.
-  Coñece algúns autores relevantes da xeración
entre  dous  séculos:  Antón  Noriega  Varela  e
Ramón Cabanillas.
-   Analizar a  forma e a estrutura externa dos
textos dramáticos.

3. SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS
1. XERALIDADES
O desenvolvemento dos contidos no presente proxecto de Lingua Galega e Literatura de 1.º de Bacharelato
segue as directrices establecidas na actualidade polas administracións educativas.
Ao longo das quince unidades das que se compón o libro do alumnado, distribúense os distintos contidos da
área de Lingua Galega e Literatura que abranguen tres campos que permiten ao alumnado adquirir  as
destrezas básicas para adquirir a competencia comunicativa: o coñecemento da lingua, a variedade dos
discursos e o tratamento da información, e o discurso literario.
As unidades 1 e 2 inciden nas características dos textos (adecuación, coherencia e cohesión) e no estudo de
todas aquelas variedades textuais, tanto orais coma escritas, que poden ser de utilidade para osestudantes
na súa vida cotiá. O coñecemento da lingua segue no libro coas unidades 3 a 7 dedicadas aos conceptos
fundamentais da morfoloxía: o substantivo e o adxectivo, o pronome persoal, os determinantes e outros
pronomes, o verbo e o adverbio, as preposicións e as conxuncións. As unidades 8 e 9 dedícanse ao estudio
da Historia da Lingua, desde os seus inicios ata a actualidade; a unidade 10 céntrase no estudio da variación
e a diversidade lingüística. Estas unidades de Lingua compleméntanse cunhas Actividades de repaso, que se
desenvolven nunha páxina e teñen como obxectivo reforzar os contidos estudados a partir de actividades
relacionadas cun texto.
A  unidade  11  introduce  os  contidos  de  Literatura  cunha  unha  visión  histórica  das  producións  máis
significativas do noso acervo literario, desde a Idade Media ata o século xix. En cada época estúdanse os
xéneros e os autores máis representativos, de cuxas principais obras se extractan fragmentos sobre os que
consideran actividades diversas. Préstaselle especial atención á literatura galega medieval e aos autores do
Rexurdimento.
Cada unha das unidades do libro introdúcese cunha interesante lectura cuxo contido garda relación co que
se vai explicar e a traballar e en relación ao cal se lles formulan aos estudantes unhas preguntas. Non ten
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outro obxecto que predispoñelo positivamente cara ao estudo do tema e activar os coñecementos previos
que sobre el ha de ter.
Comúns tamén a todas as unidades do libro é o resumo da unidade que recolle as ideas principais tratadas
dos contidos propios de Lingua e de Literatura.
Como colofón a cada tema do libro, insírese un apartado dedicado á análise de textos, que desenvolve a
capacidade de comprensión, de estruturación, de contextualización e de expresión de ideas. Propóñense
todo tipo de textos no caso das unidades de Lingua, e especificamente literarios nas de Literatura sobre os
que  se  realiza  un  comentario  guiado e  progresivo  en  canto  á  extensión  e  a  dificultade  ao  longo  das
unidades,  con preguntas e suxestións  que abordan a  comprensión do texto,  a  súa estrutura,  a  análise
lingüística e o comentario crítico.

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES

Unidade 1. Comunicación e linguaxe
1. A comunicación
2. A linguaxe humana
3. Elementos do acto comunicativo
4. O contorno da comunicación
5. Ruído e redundancia
6. A intención comunicativa
7. Os signos
Repaso da unidade.
Comentario  de  textos:  A  lectura  e  a
comprensión do texto

Unidade 2. Tipoloxía textual
1. Comunicación oral e escrita
2. Tipoloxía textual
3. O texto dialogado
4. O texto descritivo
5. O texto narrativo
6. O texto expositivo
7. O texto argumentativo
8. As propiedades textuais
Repaso da unidade
Comentario de textos: O resumo

Unidade 3. O substantivo e o adxectivo
1. O substantivo
2. O adxectivo cualificativo
Repaso da unidade
Comentario de textos: O título e o tema.

Unidade 4. O pronome persoal
1. Definición, morfoloxía e funcións
2. Serie tónica
3. Serie átona
Repaso da unidade
Comentario de textos: O esquema

Unidade  5.  Os  determinantes  e  outros
pronomes
1. O artigo
2. Os demostrativos
3. Os posesivos
4. Os relativos
5. Os interrogativos e os exclamativos
6. Os numerais
7. Os indefinidos
Repaso da unidade
Comentario de textos: A estrutura

Unidade 6. O verbo
1. Definición e estrutura
2. As categorías verbais
3. O sistema verbal do galego
4. Algúns valores dos modos e dos tempos
5. Formas nominais ou amodo-temporais
6. As perífrases verbais
Repaso da unidade
Comentario  de  textos:  O  comentario  crítico:
obxectivo e fases

Unidade 7.  O adverbio,  as  preposicións  e as
conxuncións
1. O adverbio
2. As preposicións
3. As conxuncións
Repaso da unidade.
Comentario  de  textos:  O  comentario  crítico:
introdución

Unidade 8. Historia da lingua: ata o século VIII
1. Formación da lingua galega
2. O período prerromano
3. A romanización
4. Do latín vulgar ao galego portugués
5. Formación histórica do léxico galego
Repaso da unidade.
Comentario de textos: O comentario crítico: o
corpo argumentativo

Unidade 9. Historia da lingua: séculos ix a xix
1. A Baixa Idade Media: galego antigo
2. A Idade Moderna: galego medio
3. A Idade Contemporánea: galego moderno
Repaso da unidade
Comentario  de  textos:  O  comentario  crítico:
conclusión

Unidade  10.  A  variación  e  a  diversidade
linguística
1. Introdución
2. A variación intralinguística
3. A diversidade linguística
4. A realidade plurilingue da Península
Repaso da unidade
Comentario  de  textos:  O  comentario  crítico:
finalidade

Unidade 11. A literatura galega medieval
1. Periodización da literatura galega
2. Contexto da literatura galega medieval
3. A lírica medieval galego-portuguesa
4. A lírica profana
5. A cantiga de amigo
Repaso da unidade
Lecturas guiadas
Comentario de textos: Os textos poéticos

Unidade 12. A literatura galega medieval
1. A cantiga de amor
2. Cantigas de escarnio e maldicir
3. Xéneros menores da lírica profana.
4. A lírica relixiosa: Cantigas de Santa María
5. Decadencia da lírica galego-portuguesa
6. A prosa literaria medieval
Repaso da unidade
Lecturas guiadas
Comentario  de  textos:  Os  textos  poéticos:  a
estrutura

Unidade  13.  Dos  Séculos  Escuros  ao
prerrexurdimento
1. Os Séculos Escuros
2. A literatura popular
3. O prerrexurdimento
Repaso da unidade
Lecturas guiadas

Unidade 14. Rexurdimento: Rosalía de Castro
1.  Caracterización  e  delimitación  do
Rexurdimento
2. As causas do Rexurdimento: o galeguismo
3. Os protagonistas do Rexurdimento
4. Rosalía de Castro
Repaso da unidade

Unidade 15. Rexurdimento: Eduardo Pondal e
Curros Enríquez
1. Eduardo Pondal
2. Manuel Curros Enríquez
3. Outros escritores. A prosa
4.  A  literatura  entre  dous  séculos:  Antonio
Noriega Varela e Ramón Cabanillas
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Comentario  de  textos:  Os  textos  poéticos:
conclusión

Lecturas guiadas .
Comentario de textos: Os textos dramáticos

Repaso da unidade
Lecturas guiadas
Comentario de textos: Os textos dramáticos

4.  CONTRIBUCIÓN  DA  MATERIA  Á  CONSECUCIÓN  DAS
COMPETENCIAS

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da lei,
son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
3.º Competencia dixital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociais e cívicas.
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
7.º Conciencia e expresións culturais.

O proxecto de Lingua e Literatura de 1.º de Bacharelato pretende que os alumnos e as alumnas
adquiran as habilidades necesarias para facer efectiva a comunicación no nivel persoal, académico, social e
profesional. Para iso, ademais da comunicación lingüística, propia da materia e a conciencia e expresións
culturais,  relacionada  especialmente  coa  literatura,  en  todas  as  unidades  se  desenvolven  outras
competencias inherentes á propia aprendizaxe como son aprender a aprender e sentida de iniciativa e
espírito emprendedor, e a competencia dixital, relacionada coa busca de información.

A competencia fundamental que desenvolve é, polo tanto, a comunicación lingüística. A través dos
contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do libro búscase que o alumnado sexa competente en;
a) a comprensión oral e a comprensión escrita mediante a escoita e a lectura de textos de diversa índole e a
escoita atenta das explicacións nas situacións comunicativas da aula e b) a expresión oral e a expresión
escrita  mediante  a elaboración de textos  propios  orais  ou escritos  cun vocabulario  e unhas estruturas
lingüísticas precisos e de forma coherente e adecuada a cada situación comunicativa.

As  competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  están  presentes
naquelas unidades nas que se traballan textos relacionados co medio e a ciencia.

A competencia dixital implica a utilización de medios dixitais que o alumnado de Lingua e Literatura
precisará para solicitar información de dicionarios e enciclopedias e obter datos concretos sobre autores e
obras, así como para ampliar os contidos ou traballar os medios de comunicación.

O carácter  abstracto  dunha  gran  parte  dos contidos  que  se  traballan en Lingua implican  unha
necesaria xestión dos estilos de aprendizaxe e os recursos e motivacións persoais, e un desenvolvemento
das  estratexias  de  comprensión  por  parte  do  alumnado.  Así  mesmo,  os  estudantes  enfróntanse  ao
seguimento  dunha  aprendizaxe  pautada  e  á  reflexión  creativa,  crítica  e  emocional,  especialmente  nas
análises e comentarios dos textos. Por último, a posibilidade de autoavaliar os obxectivos de aprendizaxe e
de tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe están sempre presentes nas actividades de repaso e nos
resumos das unidades. Todo iso fai que a competencia aprender a aprenderse traballe en practicamente
todos os apartados de cada unidade.

O alumnado adquire competencias sociais e cívicas a través do recoñecemento e o respecto da
diversidade de ideas  e opinións nos traballos  de tipo colaborador de diálogo e debate e das vertidas,
especialmente, nos ensaios e nos artigos de opinión. Por outra parte, os alumnos e as alumnas deberán
establecer unha escala de valores desde a que emitir  xuízos críticos e fundamentados sobre os textos.
Traballarán tamén esta competencia ao valorar  a  riqueza cultural  da realidade plurilingüe da Península
Ibérica e ao establecer a relación da realidade histórica e a literatura.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor faise patente en todas as actividades do libro que
requiren  achega  de  ideas,  análise  sistemática,  aplicación  do  aprendido  para  xerar  novas  posibilidades,
creación  de  textos,  elección  de  recursos,  etc.  Así,  o  alumnado  adquire  esta  competencia  en  especial
participando  nas  actividades  motivadoras  do  inicio  da  unidade,  resolvendo  cuestións  lingüísticas,
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construíndo oracións, realizando as análises de texto pautadas, creando textos propios ou achegándose aos
recursos diversos que se ofrecen na web.

A materia contribúe especialmente ao fomento da apreciación cultural e a educación do gusto que
desenvolve a competencia conciencia e expresións culturais. Por un lado, o libro ofrece unha gran cantidade
de textos de tipoloxía variada e de autores recoñecidos para traballar os contidos do curso, cuxa temática,
ademais, se relaciona con temas que van desde o patrimonio natural ou científico ata a interculturalidade.
Por outro, a Literatura invita ao alumnado a entrar en contacto directo con obras e autores de diversos
xéneros e de valor universal sobre os que se dan as pautas e os contextos para a súa mellor comprensión, o
que supón un estímulo para que os estudantes se acheguen con sensibilidade e agrado ao patrimonio
literario.
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5.  Estándares  de  aprendizaxe,  criterios  de  avaliación  e  contidos
relacionados con cada estándar

Unidade 1

CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
-A comunicación
-  A comunicación humana
-A linguaxe humana
-  Linguaxe e pensamento
-  Características da linguaxe
-Elementos do acto comunicativo
-   A  reversibilidade  do  acto
comunicativo
-O contorno da comunicación
-  A situación
-  O contexto
-Ruído e redundancia
-  O ruído
-  A redundancia
-A intención comunicativa
-  As funcións da linguaxe
-Os signos
-  O signo lingüístico
-A lectura e a comprensión do texto

1.   Coñecer  como  nos  comunicamos  os  seres
humanos  e  distinguir  os  diferentes  tipos  de
comunicación.
2.  Coñecer as características da linguaxe humana.
3.Identificar  os  elementos  que  interveñen  no  acto
comunicativo, así como os elementos perturbadores.
4.   Interpretar  a  intención  comunicativa  dunha
mensaxe e a función da linguaxe predominante
5.   Comprender  que  a  linguaxe  é  un  sistema  de
comunicación por medio de signos lingüísticos
6.  Comprender a  diferenza entre  linguaxe,  lingua e
fala.
7.  Analizar a importancia dunha lectura rigorosa, en
varias fases, para comprender un texto eficazmente.

  1.1.   Distingue  entre  comunicación  animada  e
inanimada,  e  coñece  os  sistemas  non  verbais,  así
como os distintos tipos de comunicación humana.
  2.1.   Comprende  e  explica  as  características  da
linguaxe.
  3.1.Identifica  os  elementos  do acto comunicativo
(emisor,  receptor,  referente,  mensaxe,  código  e
canle).
  3.2   Localiza  os  ruídos  que  perturban  os  actos
comunicativos  e  as  redundancias  que  intentan
contrarrestalos.
  4.1.   Identifica  a  intención  comunicativa  das
mensaxes  distinguindo  as  funcións  da  linguaxe
(representativa, expresiva, apelativa, fática,poética e
metalingüística).
  5.1.  Comprende o concepto de signo lingüístico.
  6.1.  Discrimina linguaxe e lingua, e lingua e fala.
  7.1.  Analiza a importancia dunha lectura rigorosa,
en  varias  fases,  para  comprender  un  texto
eficazmente.

Unidade 2
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-  Comunicación oral e escrita.
-  Tipoloxía textual.
-  O texto dialogado.
-  O texto descritivo.
-  O texto narrativo.
-  O texto expositivo.
-  O texto argumentativo.
-  As propiedades textuais.
-  Comentario de textos: 
-  O resumo.

   1.   Distinguir  entre  comunicación  oral  e
comunicación escrita.

  2.  Comprender de forma esquemática a variedade
de textos e a  súa clasificación segundo criterios  de
intención comunicativa, estrutura formal ou lugar de
interacción social.
  3.  Comprender as características e a estrutura dun
texto dialogado.

  4.   Comprender  as  características  e  os  tipos  de
textos descritivos.

  5.   Comprender  as  caracterísicas,  a  estrutura,  os
elementos básicos e os tipos de texto narrativo.

  6.  Comprender as características, a estrutura e os
tipos de texto expositivo.

  7.  Comprender as características, a estrutura e os
tipos de texto argumentativo.

  8.  Comprender as propiedades textuais e analizar
un texto a partir delas. 

  9.  Analizar un texto a partir dunhas pautas dadas.
10.  Comprender e valorar os textos orais e escritos
de diversa tipoloxía de diferentes ámbitos.
11.  Analizar as vantaxes, características e proceso de
elaboración dun resumo para comprender un texto
de forma eficaz.

 

  1.1.   Distingue  entre  comunicación  oral  e
comunicación escrita.
  1.2.   Identifica  os  recursos  que  proporcionan
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso.
  1.3.  Coñece, valora e aplica as normas que rexen a
cortesía na comunicación oral; respecta as quendas e
as opinións alleas.
  1.4.   Recoñece  a  importancia  dos  aspectos
prosódicos  (entoación,  pausas,  ton,  timbre  e
volume),  a  linguaxe  corporal  adecuada  (mirada  e
posición  do  corpo),  así  como  o  autocontrol  das
emocións ao falar en público.
  2.1.  Comprende de forma esquemática a variedade
de textos e a  súa clasificación segundo criterios  de
intención comunicativa, estrutura formal ou lugar de
interacción social.
  3.1.  Comprende as características e a estrutura dun
texto dialogado
  3.2.   Produce,  identifica  e  analiza  a  intención
comunicativa,  a  estrutura formal  e de contido e  as
características lingüísticas dos textos dialogados.
  4.1.   Comprende  as  características  e  os  tipos  de
textos descritivos.
  4.2.  Identifica e analiza a intención comunicativa, a
estrutura  formal,  de  contido  e  as  características
lingüísticas  dos textos  descritivos  e  produce outros
textos similares.
  5.1.  Pode elaborar unha descrición seguindo uns
pasos.
  5.2.  Comprende as caracterísicas,  a estrutura,  os
elementos básicos e os tipos de texto narrativo.
  5.3.   Produce,  identifica  e  analiza  a  intención
comunicativa,  a  estrutura formal  e de contido e  as
características lingüísticas dos textos narrativos.
  6.1.  Comprende as características, a estrutura e os
tipos de texto expositivo.
  6.2.  Pode elaborar unha exposición seguindo uns
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CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
pasos
  6.3.   Produce,  identifica  e  analiza  a  intención
comunicativa,  a  estrutura  formal,  de  contido  e  as
características lingüísticas dos textos expositivos.
  7.1.  Comprende as características, a estrutura e os
tipos de texto argumentativo.
  7.2.   Produce,  identifica  e  analiza  a  intención
comunicativa,  a  estrutura formal  e de contido e  as
características lingüísticas dos textos argumentativos.
  8.1.  Comprende as propiedades textuais e analiza
un texto a partir delas.
  8.2.  Produce textos escritos ou orais de diferentes
xéneros  mostrando un correcto nivel  de  corrección
gramatical,  presentación,  adecuación,  coherencia,
cohesión e corrección.
  8.3.   Identifica,  explica  e  usa  distintos  tipos  de
conectores que lle proporcionan cohesión a un texto.
  9.1.  Comprende un texto, resume o seu contido,
determina o tema e establece a súa estrutura.
10.1.  Comprende e valora textos orais e escritos de
diversa tipoloxía de diferentes ámbitos.
11.1.  Analiza as vantaxes, características e proceso
de  elaboración  dun  resumo  para  comprender  un
texto de forma eficaz

  

Unidade 3
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-  O substantivo.
-  O adxectivo.
-  Comentario de textos:
-  O título.

1.   Identificar  morfolóxica  e  sintacticamente  os
substantivos e clasificalos segundo o significado, orixe
e composición.

  2. Identificar  substantivos  masculinos  e
femininos, e formar o feminino de substantivos.

  3.  Formar o plural de substantivos e de palabras
compostas.

  4.   Identificar  morfolóxica  e  sintacticamente  os
adxectivos  e  clasificalos  en  explicativos  ou
especificativos.
  5.   Aplicar  correctamente  os  procedementos  de
formación do comparativo.

  6.   Aplicar  os  procedementos  de  formación  do
superlativo.

  7.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
8.  Valorar a relevancia e información que achega o
título dun documento e a importancia de identificar
claramente o tema. 

 

 1.1.  Identifica o substantivo e defíneo desde o punto
de vista morfolóxico e sintáctico.
1.2.   Comprende  a  clasificación  dos  substantivos
desde un criterio semántico.
  2.1.   Coñece  as  características  do  morfema  de
xénero.
  2.2.  Identifica  casos  especiais  de  formación  do
xénero.
  3.1.   Coñece  as  características  do  morfema  de
número no nome.
3.1.  Diferencia os procedementos de formación do
plural e os casos especiais.
  4.1.  Coñece o adxectivo e clasifícao desde diversos
puntos de vista.
  5.1.  Coñece a formación do grao comparativo nos
adxectivosr, as formas e as normas que rexen o seu
uso.
  6.1.  Coñece a formación do grao superlativo nos
adxectivos.
6.2.  Distingue entre superlativos absolutos, relativos
e sintéticos.
  7.1.  Exprésase oralmente e por escrito da forma
correcta e adecuada.
8.1.  Valora a relevancia que ten o título nun texto,
identifica  o  tema  e  distingue  entre  tema  e
argumento.

 

Unidade 4
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-  O pronome persoal.
-  Definición, morfoloxía e funcións.
-  Serie tónica.
-  Serie átona.
-  Comentario de textos:
-  O esquema.

 1.   Identificar  morfolóxica  e  sintacticamente  o
pronome persoal.
  2.  Identificar e usar correctamente as formas átonas
e reflexivas do pronome persoal.

  3.  Coñecer e aplicar correctamente as normas de

 1.1.   Identifica  morfolóxica  e  sintacticamente  o
pronome persoal
  2.1.  Coñece e emprega axeitadamente as formas
átonas de CD e CI.
  2.2. Usa correctamente as formas do pronome se.
  2.3. Identifica e usa correctamente o pronome de
solidariedade e o dativo de interese
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CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
colocación e de concorrencia do pronome átono, así
como os valores significativos que poida adquirir.

  4.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
5.  Comprender a importancia dun esquema para ter
unha  idea  completa  dos  temas  desenvoltos  nun
textos.

 

  3.1.  Coñece e aplica correctamente as normas de
colocación e de concorrencia dos pronomes átonos.
  3.1.   Indica  os  diversos  desprazamentos  de
significación dos pronomes átonos.
  4.1.  Exprésase oralmente e por escrito da forma
correcta e adecuada.
5.1.  Comprende a importancia dun esquema para ter
unha  idea  completa  dos  temas  desenvoltos  nun
texto.

Unidade 5
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-   Determinantes  e  outros
pronomes.
-  O artigo.
-  Os demostrativos.
-  Os posesivos.
-  Os relativos.
-   Os  interrogativos  e  os
exclamativos.
-  Os numerais.
-  Os indefinidos.
-  Comentario de textos:
-  A estrutura.

1.   Utilizar  correctamente  o  artigo  e  as  súas
contraccións, e recoñecer os seus usos específicos.

  2.  Identificar os demostrativos e coñecer os seus
usos e valores especiais.

  3.  Identificar os posesivos e coñecer as súas formas
e usos especiais.

  4.  Identificar as formas dos pronomes relativos e
coñecer as normas que regulan o seu emprego.
5.   Coñecer  as  formas  e  usos  dos  pronomes
interrogativos e exclamativos.
6.  Coñecer as formas e clasificación dos pronomes
numerais e dos pronomes indefinidos

7.  Recoñecer as distintas tipoloxías e estruturas que
poden ter os textos.

 1.1.  Identifica o artigo e as súas contraccións, e usa
correctamente as segundas forma
  1.2.   Recoñece  algúns  usos  específicos  do  artigo
determinado
  2.1.  Identifica e usa correctamente as formas dos
demostrativos, así como as súas contraccións
  2.2.   Coñece  e  usa  correctamente  os  valores
especiais dos demostrativos.
  3.1.  Identifica e usa correctamente os posesivos, así
como as súas formas de propiedade exclusiva.
  3.2.  Usa correctamente o posesivo distributivo.
  3.3.  Coñece os valores especiais do posesivo
  4.1.  Identifica os relativos e coñece os seus usos.
5.1.   Identifica  e  usa  correctamente  os  pronomes
interrogativos e exclamativos.
6.1.   Coñece  e  usa  correctamente  as  formas  dos
numerais
6.2.   Coñece  e  usa  correctamente  as  formas  dos
indefinidos
7.1.  Recoñece as distintas tipoloxías e estruturas que
poden ter os textos

  

Unidade 6
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-  O verbo.
-   Definición,  estrutura  e
clasificación.
-  As categorías verbais.
-  O sistema verbal do galego.
-  Algúns valores dos modos de dos
tempos.
-   As  formas  nominais  ou  amodo-
temporais.
-  As perífrases verbais.
-  Comentario de textos:
-  Ocomentario crítico: obxectivo e
fases.

  1.   Coñecer  a  estrutura  morfolóxica  das  formas
verbais.
  2.  Conxugar con corrección os verbos regulares con
alternancia no radical.
  3.  Conxugar correctamente verbos irregulares.
  4.  Identificar os valores dos modos e tempos nas
formas verbais.
  5.   Identificar e utilizar  con corrección as  formas
nominais do sistema verbal.
  6.  Identificar as perífrases verbais e determinar o
seu significado
  7.  Recoñecer as distintas tipoloxías e estruturas que
poden ter os textos.
  8.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
  9.   Utilizar  fontes  de  información  impresas  ou
dixitais no proceso de aprendizaxe.
10.  Analizar a estrutura argumentativa dun texto nun
comentario crítico

1.1.   Analiza  a  estrutura  morfolóxica  de  formas
verbais
  2.1.  Conxuga con corrección os verbos regulares e
con alternancia no radical
  3.1.  Conxuga correctamente verbos irregulares.
  4.1.  Identifica os valores dos modos e tempos nas
formas verbais.
  5.1.   Identifica e utiliza  con corrección as  formas
nominais do sistema verbal.
  6.1.  Identifica as perífrases verbais e determina o
seu significado
  7.1.  Recoñece as distintas tipoloxías e estruturas
que poden ter os textos
  8.1.  Exprésase oralmente e por escrito de forma
correcta e adecuada.
  9.1.   Emprega  diferentes  forntes  de  información
para  ampliar  coñecementos,  resolver  dúbidas  e
avanzar na aprendizaxe autónoma.
10.1.   Analiza  a  estrutura  argumentativa  dun  texto
nun comentario crítico

Unidade 7
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-  O advebio.   1.  Identificar e utilizar con corrección os adverbios e   1.1.  Identifica e utiliza con corrección os adverbios e
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CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
-  As preposicións
-  As conxuncións
-  Comentario de textos:
O comentario crítico: introdución.

locucións adverbiais.
  2.   Identificar  e  utilizar  con  corrección  as
preposicións.
  3.   Identificar  e  utilizar  con  corrección  as
conxuncións.
  4.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
  5.   Utilizar  fontes  de  información  impresas  ou
dixitais no proceso de aprendizaxe.
  6. Identificar, localiza e tipificar un texto

locucións adverbiais.
  2.1.   Identifica  e  utiliza  con  corrección  as
preposicións.
  3.1.   Identifica  e  utiliza  con  corrección  as
conxuncións.
4.1.   Exprésase  oralmente  e  por  escrito  de  forma
correcta e adecuada.
5.1.  Emprega diferentes forntes de información para
ampliar coñecementos, resolver dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.
6.1.  Identifica,  localiza e analiza a tipoloxía textual
dun texto dado

Unidade 8
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-   Historia  da  lingua  ata  o  século
VIII.
-  Formación da lingua galega.
-   Substrato,  adstrato  e
superestrato.
-  Período prerromano.
-  A romanización.
-   Do  latín  vulgar  ao  galego-
portugués.
-   Formación  histórica  do  léxico
galego.
-  Comentario de textos:
-   O  comentario  crítico:  corpo
argumentativo.

  1.  Valorar a lingua galega como lingua histórica e
propia de Galicia.
  2. Coñecer a orixe románica da lingua galega
e a súa evolución ata converterse no romance galego
portugués.

  3.  Coñecer a formación histórica do léxico galego.
  4.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
  5.   Utilizar  fontes  de  información  impresas  ou
dixitais no proceso de aprendizaxe.
  6.   Identificar  as  características  e  a  estrutura  do
corpo argumentativo dun texto.

  1.1.  Valora e respecta a lingua galega como lingua
histórica e propia de Galicia.
  2.1.  Coñece e diferencia os conceptos de substrato,
adstrato e superestrato.
  2.2.   Coñece o proceso de romanización do noso
territorio  e  a  influencia  dos  substratos  na  súa
evolució
  2.3.   Coñece  a  influencia  dos  superestratos
xermánico e árabe na evolución da lingua galega
  3.1.  Identifica palabras patrimoniais, semicultismos
e cultismos.
  4.1.  Exprésase oralmente e por escrito de forma
correcta e adecuada.
  5.1.   Emprega  diferentes  forntes  de  información
para  ampliar  coñecementos,  resolver  dúbidas  e
avanzar na aprendizaxe autónoma.
  6.1.   Identifica as  características  e a estrutura do
corpo argumentativo dun texto.

Unidade 9
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-   Historia  da  lingua:  séculos  IX  a
XIX.
-  Idade Media: galego antigo.
-  A Idade Moderna: galego medio.
-  A Idade Contemporánea: galego
moderno
-  O galego no século XIX.
-  Comentario de textos:
-   O  comentario  crítico:  a
conclusión.

  1.  Coñecer e valorar a evolución histórica da lingua
galega
  2.   Entender  a  situación  cultural  e  histórica  do
galego  antigo  e  coñecer  algúns  dos  seus  trazos
lingüísticos propios.

  3.   Comprender  os  factores  que  provocaron  a
decadencia  da  nosa  lingua  na  Idade  Moderna  e
coñecer os trazos característicos do galego medio.

  4.   Coñecer  a  situación  histórica,  cultural  e
lingüística do galego no século XIX.

  5.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
  6.   Utilizar  fontes  de  información  impresas  ou
dixitais no proceso de aprendizaxe.
  7.  Identificar  as  características  da conclusión dun
texto.

  1.1.   Coñece  o  proceso  de  formación  do  galego
portugués como lingua única e diferenciada.
  2.1.   Comprende  e  coñece  a  situación  cultural  e
histórica do galego antigo.
  2.2.  Analiza as características lingüísticas do galego
antigo na época trobadoresca.
  2.3.  Analiza as características lingüísticas do galego
antigo na época postrobadoresca.
  3.1.   Coñece  e  entende  a  situación  cultural  e
histórica do galego medio.
  3.2.  Coñece o labor dos ilustrados para dignificar a
lingua galega
  3.3.  Analiza os trazos lingüísticos do galego medio
  4.1.   Coñece  os  aspectos  máis  salientábeis  do
período da historia da lingua galega coñecido como
galego moderno
  4.2.  Coñece as características gráficas, morfolóxicas
e léxicas do galego moderno
5.1.   Exprésase  oralmente  e  por  escrito  de  forma
correcta e adecuada.
6.1.  Emprega diferentes fontes de información para
ampliar coñecementos, resolver dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.
7.1.   Identifica  as  características  da conclusión dun
texto.

Unidade 10
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-   A  variación  e  a  diversidade
lingüística.

  1.  Coñecer a variedade interna das linguas.   1.1.  Coñece as variedades diacrónica e diatópica da
lingua.
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-  Introdución.
-  A variación intralingüística.
-  A diversidade lingüística.
-   A  realidade  plurilingüe  da
Península.
-  Comentario de textos:
-  O comentario crítico: a finalidade.

  2.  Coñecer a diversidade lingüística e valorar a súa
importancia.
  3.   Analizar  e  reflexionar  sobre  a  realidade
plurilingüe da Península Ibérica.

  4.  Coñecer os dereitos lingüísticos das persoas e os
aspectos  lexislativos  que  outorgan  oficialidade  ao
galego.
  5.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
  6.   Utilizar  fontes  de  información  impresas  ou
dixitais no proceso de aprendizaxe.
  7.  Analizar a finalidade e os erros máis habituais
nun comentario crítico.

  1.2.   Coñece  os  factores  que  determinan  as
variedades  diafásicas  e  diastráticas  da  lingua  e
distingue  o  nivel  e  o  rexistro  lingüístico  dunha
situación  comunicativa  concreta,  así  como  a
variedade estándar da lingua.
  2.1.  Coñece a diversidade lingüística e valora a súa
importancia.
  3.1.   Analiza  e  reflexiona  sobre  a  realidade
plurilingüe da Península Ibérica.
  3.1.  Coñece o espazo cultural, histórico e social da
lusofonía, e comprende as relacións da lingua galega
con el.
  4.1.  Coñece os dereitos lingüísticos das persoas e os
aspectos  lexislativos  que  outorgan  oficialidade  ao
galego
  5.1.  Exprésase oralmente e por escrito de forma
correcta e adecuada.
  6.1.  Emprega diferentes fontes de información para
ampliar coñecementos, resolver dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.
  7.1.  Analiza a finalidade e os erros máis habituais
nun comentario crítico.

Unidade 11
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-  Periodización da literatura galega.
-  A literatura galega medieval
-   Contexto  histórico  da  literatura
galega medieval.
-   A  lírica  medieval  galego-
portuguesa.
-  A lírica profana.
-  A cantiga de amigo
-  Comentario de textos:
-  Os textos poéticos.

  1.   Entender o concepto de «período literario» e
coñecer  os  períodos  e  movementos  da  nosa
literatura.
  2.  Coñecer o contexto histórico, social e cultural no
que xurdiu a lírica galego portuguesa.
  3.  Coñecer as características da lírica profana galego
portuguesa e as súas manifestacións principais.

  4.  Coñecer a metodoloxía que hai que seguir para
analizar o contido dun texto poético.
  5.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
  6.   Utilizar  fontes  de  información  impresas  ou
dixitais no proceso de aprendizaxe.
  7.  Analizar un texto a partir dunhas pautas dadas.

  1.1.  Explica que é un «período literario» e coñece
os períodos e movementos da nosa literatura.
  2.1.   Analiza  o  contexto  histórico  (sociedade,
economía, cultura) no que se desenvolveu a literatura
medieval galego portuguesa.
  3.1.   Coñece  as  características  propias  da  lírica
profana  galego  portuguesa,  os  límites  cronolóxicos
dentro dos que se inscribe e os xéneros,  autores e
intérpretes que cabe diferenciar.
  3.2.   Identifica  e  analiza  as  cantigas  de amigo:  o
argumento, temática, personaxes e trazos formais
  4.1.   Interpreta  e  comenta  o  contido  dun  texto
poético: resumo e tema
5.1.   Exprésase  oralmente  e  por  escrito  de  forma
correcta e adecuada.
6.1.  Emprega diferentes fontes de información para
ampliar coñecementos, resolver dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.
7.1.   Comprende  un  texto,  resume  o  contido,
establece  o  tema,  analiza  a  estrutura,  elabora  un
comentario crítico e analízao lingüísticamente.

Unidade 12
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-  A literatura galega medieval
-  A cantiga de amor.
-  As cantigas de escarnio e maldicir.
-   Xéneros  menores  da  lírica
profana.
-  A lírica relixiosa: As Cantigas de
Santa María.
-   Decadencia  da  lírica  galego-
portuguesa.
-  A prosa literaria medieval.
-  Comentario de textos:
-  Os textos poéticos.

  1.  Coñecer as características da lírica profana galego
portuguesa e as súas manifestacións principais.

  2.   Ser  capaz  de identificar  as  Cantigas  de Santa
María  atendendo  aos  seus  temas  e  aos
procedementos formais empregados
  3.   Coñecer  algunhas  manifestacións  da  prosa
literaria medieval.
  4.  Realizar esquemas das partes en que se divide un
poema segundo a súa estrutura interna.
  5.  Analizar a estrutura externa dun texto poético.
  6.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
  7.   Utilizar  fontes  de  información  impresas  ou
dixitais no proceso de aprendizaxe.  

  1.1.  Identifica e analiza as cantigas de amor: trazos
formais, personaxes, ambientación...
  1.2.   Analiza  cantigas  de  escarnio  e  de  maldicir,
formal e tematicamente
  1.3.   Coñece  os  xéneros  menores  e  os
contaminados.
  2.1.   Identifica  e  comenta  as  Cantigas  de  Santa
María.
  3.1.   Coñece  algunhas  manifestacións  da  prosa
literaria medieval.
  4.1.   Elabora un esquema das partes  nas que se
divide un poema segundo a súa estrutura interna.
5.1. Analiza a estrutura externa dun texto poético.
6.1.  Exprésase  oralmente  e  por  escrito  de  forma
correcta e adecuada.
  7.1.  Emprega diferentes fontes de información para
ampliar coñecementos, resolver dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.

Unidade 13
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CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
-   Dos  Séculos  Escuros  ao
Prerrexurdimento
-  Os Séculos Escuros.
-  A literatura popular.
-  O prerrexurdimento.
-  Comentario de textos:
-  Os textos poéticos.

  1.   Entender  e  relacionar  a  escaseza  de
escritoresgalegos  nos Séculos  Escuros  coa  situación
socio lingüística e coñecer as manifestacións literarias
e os autores máis salientables.

  2. Coñecer  os  diversos  tipos  de
manifestacións  literarias  de  carácter  oral  popular,
tanto en verso como en prosa.

  3.   Entender  o  contexto  histórico  do
Prerrexurdimento e coñecer a produción literaria dos
chamados «Precursores».

  4.  Elaborar o comentario crítico dun texto poético.
  5.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
  6.   Utilizar  fontes  de  información  impresas  ou
dixitais no proceso de aprendizaxe.  

  1.1.   Coñece  as  mostras  literarias  galegas  dos
Séculos  Escuros:  poesía  anónima  tradicional,
académica, relixiosa e teatro
  1.2.   Coñece  as  tres  xeracións  do  movemento
ilustrado en Galicia
  2.1.  Coñece as principais manifestacións literarias
de carácter oral en verso
  2.2.  Coñece as principais manifestacións literarias
de carácter oral dramáticas e en prosa (o conto e a
lenda).
  3.1.   Entende  o  contexto  histórico  do
Prerrexurdimento  e  coñece  as  principais
manifestacións literarias da primeira metade do XIX:
textos propagandísticos e textos literarios.
  3.2.  Coñece a ideoloxía e a obra dos precursores do
Rexurdimento.
  4.1.  Elabora o comentario crítico dun texto poético.
5.1.   Exprésase  oralmente  e  por  escrito  de  forma
correcta e adecuada.
6.1.  Emprega diferentes fontes de información para
ampliar coñecementos, resolver dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.

Unidade 14
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

-   O  Rexurdimento:  Rosalía  de
Castro
-  Caracterización e delimitacion.
-  Causas: o galeguismo.
-  Rosalía de Castro.
-  Comentario de textos:
-  Os textos dramáticos.

  1.  Reflexionar sobre a importancia do Rexurdimento
na nosa literatura.
  2.  Coñecer as principais contribucións de Rosalía de
Castro á literatura e á vida cultural galega.

  3.   Analizar  o  contido  (personaxes,  ambiente  e
acción dramática) de textos teatrais  

  4.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
  5.   Utilizar  fontes  de  información  impresas  ou
dixitais no proceso de aprendizaxe.  

  1.1.   Caracteriza  o  movemento  denominado
Rexurdimento, coñece os seus protagonistas e explica
as causas da súa aparición e as etapas do galeguismo
  2.1.  Reflexiona sobre a vida, a obra, a lingua e a
importancia de Rosalía na Literatura galega
  2.2.  Analiza a temática, a forma e a estrutura de
poemas de Cantares gallegos.
  2.3.  Analiza a temática, a forma e a estrutura de
poemas de Follas novas.
  3.1.   Identifica  o  tema e  comenta  os  elementos
pertencentes  á  estrutura  interna  (personaxes,
ambiente e acción dramática) de textos teatrais
  3.2.  Coñece a ideoloxía e a obra dos precursores do
Rexurdimento.
  4.1.  Exprésase oralmente e por escrito de forma
correcta e adecuada.
  5.1.  Emprega diferentes fontes de información para
ampliar coñecementos, resolver dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.

Unidade 15
CONTIDOS Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

O Rexurdimento: Eduardo Pondal e
Curros Enríquez
-  Eduardo Pondal.
-  Curros Enríquez.
Os  escritores  da  Xeración  entre
dous  séculos:  Noriega  Varela  e
Ramón Cabanillas
Comentario de textos:
-  Os textos dramáticos.

  1.  Coñecer as principais contribucións de Pondal á
literatura e á vida cultural galega.

  2.  Coñecer as principais contribucións de Curros á
literatura e á vida cultural galega

  3.   Coñecer  as  principais  contribucións  doutros
escritores á literatura galega no Rexurdimento

  4.  Coñecer algúns autores relevantes da xeración
entre dous séculos:  Antón Noriega Varela e Ramón
Cabanillas
  5.  Analizar a forma e a estrutura externa dos textos
dramáticos
  6.   Utilizar con corrección ortográfica,  gramatical,
léxica e textual a lingua.
  7.   Utilizar  fontes  de  información  impresas  ou
dixitais no proceso de aprendizaxe.

  1.1.   Reflexiona  sobre  a  vida,  a  obra,  as  fontes
literarias,  a  lingua  e  a  importancia  de  Pondal  na
literatura galega.
  1.2.  Analiza algún poema de Queixumes dos pinos,
tanto desde o punto de vista formal coma de contido
  2.1.   Reflexiona sobre a vida,  a  obra,  a  lingua,  o
estilo e a importancia de Curros na literatura galega.
  2.2.  Analiza formalmente algún poema de Aires da
miña  terra  e  d´O  Divino  sainete  e  realiza  un
comentario interpretativo.
  3.1.  Coñece as principais contribucións de Valentín
Lamas Carvajal á literatura galega.
  3.2.  Coñece outros narradores galegos e autores de
teatro do Rexurdimento
  4.1.  Coñece algúns autores relevantes da xeración
entre dous séculos:  Antón Noriega Varela e Ramón
Cabanillas
  5.1.  Analiza a forma e a estrutura externa de textos
dramáticos: o subxénero, os diálogos, as anotacións e
a lingua.
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  6.1.  Exprésase oralmente e por escrito de forma
correcta e adecuada.
  7.1.  Emprega diferentes fontes de información para
ampliar coñecementos, resolver dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.

Estándares secuenciados por avaliación

1ª avaliación

Bloque de comunicación
-Identifica e recolle os temas, subtemas, ideas principais e secundarias en resumos, esquemas e mapas
conceptuais /numéricos.
-Identifica a coherencia, adecuación e cohesión dun texto, e aplícaas á elaboración dos seus propios textos. 
-Recoñece a intención comunicativa de distintos tipos de texto.
-Identifica os trazos dos textos informativos e argumentativos, e é capaz de artellar unha argumentación coa
estrutura axeitada. 

Bloque de lingua e sociedade
-Indentifica as distinas función sociais da lingua e emite valoracións ó respecto. 
-Describe a diversidade lingüística da Península, e emite valoracións ó respecto.
-Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua minorizada,
conflito lingüístico e diglosia.
-  Describe  a  romanización  e  o  nacemento  das  linguas  romances.  Identifica  e  describe  os  diferentes
elementos constitutivos do galego ao longo da historia (substrato, estrato e superestrato).
-Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo. 
-Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente. 

Literatura
-Distingue  os  distintos  tipos  de  xéneros  literarios,  e  as  súas  características  básicas,  comparándoas  e
comentando esas tipoloxías textuais (narrativo sobre todo).
-Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza sociohistórica esociolingüisticamente as
súas orixes, define as características principais e analiza a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de
escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 
-Le  e  comenta  textos  representativos  da  literatura  medieval,  caracterízaos  formal,  estrutural  e
tematicamente e ponos en relación co contexto.

Lingua
-Recoñece e identifica os trazos característicos da categoría gramatical do verbo e explica os seus usos e
valores nos textos. Usa correctamente esas categorías. 
 

2ª avaliación
Bloque de comunicación

-Identifica e usa con corrección o rexistro formal. 
-Identifica os trazos da descrición, e aplicáos para crear as súas propias descricións. 
-Identifica os principais trazos do texto narrativo, e sabe comentalos.

Bloque de lingua e sociedade
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-Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo así como a súa situación sociolingüística. 
-Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do galego antigo
-Describe o contexto histórico e cultural do galego medio así como a súa situación sociolingüística. 
-Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII).

Literatura
-Identifica,  analiza  e  describe  a  literatura  do  galego  medio  (séculos  XVI,  XVII  e  XVIII):  contextualiza
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describe e analiza as obras e os/as auto Le
e comenta textos representativos da literatura do galego medio, caracterízaos e relaciónaos co contexto.

Lingua
-Recoñece e identifica os trazos característicos da categoría gramatical do pronome persoal, do artigo, do
demostrativo e dos posesivos. Usa correctamente esas categorías. 

3ª avaliación
Bloque de comunicación
-Identifica os textos publicitarios e xornalísticos, coa súa tipoloxía, e é capaz de elaboralos (sobre todo os
publicitarios).
-Identifica trazos do texto dialogado, e crea diálogos usándoos.
-Planifica  os  seus  discursos  orais,  facéndoos  adecuados,  coherentes  e  cohesionados,  con  léxico,
morfosintaxe e fonética axeitada. 

Bloque de lingua e sociedade
-Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o século XIX ata 1916). 
- Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde o século XIX ata 1916) así como a súa
situación sociolingüística. 

Literatura
-Identifica,  analiza  e  describe  a  literatura  do  Rexurdimento:  contextualiza  sociohistórica  e
sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e describe e
analiza as obras e os/as autores/as principais deste período.
- Le e comenta textos representativos da literatura do Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento como do
Rexurdimento pleno e a literatura de comezos do século XX ata 1916), caracterízaos formal, estrutural e
tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

Lingua
-Recoñece  e  identifica  os  trazos  característicos  da  categoría  gramatical  relativos,  interrogativos,
exclamativos,  numerais,  indefinidos,  adverbios,  preposicións  e  conxuncións.  Usa  correctamente  esas
categorías.
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6. METODOLOXÍA
A metodoloxía didáctica en Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender

por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación e tamén debe
subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas.

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea
fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do tipo de
coñecemento propio de cada unha.

Ademais,  a  finalidade  propedéutica  e  orientadora  da  etapa  esixe  o  traballo  con  metodoloxías
específicas  e  que  estas  comporten  un  importante  grao  de  rigor  científico  e  de  desenvolvemento  de
capacidades intelectuais de certo nivel.

7. CRITERIOS METODOLÓXICOS
No proxecto de Lingua e Literatura de Bacharelato están presentes os seguintes criterios metodolóxicos:

• Adecuación das actividades á madureza do alumnado nesta etapa educativa.
• Diversidade de propostas e actividades que responden aos modos diferentes de aprendizaxes.
• Integración do aprendido a través da interdisciplinariedade.
• Desenvolvemento das capacidades cognitivas do alumnado.
• Organización e precisión en contidos teóricos e actividades prácticas.
• Aprendizaxe autónoma dos estudantes.
• Secuenciación pautada da aprendizaxe práctica.
• Participación activa do alumnado na aprendizaxe individual e en grupo.
• Fomento do interese pola aprendizaxe.
• Uso funcional da lingua.

8. ESTRATEXIAS E ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
A estrutura que presenta o libro de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato, con formulacións

introdutorias para cada unidade, presentación dos contidos en apartados e subapartados diferenciados,
actividades  directas  e  focalizadas,  actividades  interdependentes,  favorece  a  elección  do  docente  das
estratexias adecuadas en cada caso para que o alumnado sexa competente en comunicación lingüística
segundo os obxectivos que consideran na etapa.

Entre as estratexias didácticas patentes no libro ou suxeridas nas presentacións das unidades ou nos
recursos da web encóntranse a lectura; a detección de ideas previas; as explicacións sobre os contidos; as
aplicacións prácticas dos saberes e as habilidades; a aplicación de técnicas de estudo; a análise e a reflexión
sobre conceptos, textos ou ideas complexas; a investigación lingüística e literaria; a construción de ideas
novas e xuízos críticos.  

Para levalas a cabo, ofrécense actividades de diversos tipos que responden a diferentes enfoques,
formas de aprendizaxe e niveis  de complexidade, individuais ou de grupo, asociadas ou non a técnicas
determinadas e en función dos campos traballados da lingua e a literatura: actividades de identificación, de
relación, de clasificación, de organización, de estruturación, de síntese, de análise indutiva e dedutiva, de
lectura,  de  comentario,  de  escritura,  de  chuvia  de  ideas,  de  diálogo  e  debate,  de  reflexión,  de
contextualización, de busca de información, de investigación, etc.

9. MEDIDAS PARA A ATENCIÓN E INCLUSIÓN DA DIVERSIDADE
Os estudantes manifestan unha gran diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de

aprendizaxe.  Hai  estudantes  reflexivos  (detéñense  na  análise  dun  problema)  e  estudantes  impulsivos
(responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes
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sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros necesitan
descansos; algúns necesitan un reforzo continuo e outros non; hainos que prefiren traballar sós e hainos
que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo.

O deseño do libro de Lingua Galega e Literatura considera esa diversidade expoñendo a información
de diferentes formas (textos explicativos, cadros-resumo, esquemas), utilizando os recursos que se ofrecen
na rede e ofrecendo unha gran tipoloxía de actividades.

Ademais, propóñense as seguintes medidas para dar resposta á diversidade:
• Detectar as ideas previas mediante, por exemplo, diálogos na aula ou debates, que permitirán que

o docente coñeza aos estudantes e eles, a si mesmos.
• Repasar as nocións estudadas con regularidade e resolver os problemas detectados.
• Realizar numerosas e diversas actividades que combinen as resolucións individuais e en pequeno e

gran grupo, e a oralidade e o escrito.
• Utilizar recursos gráficos, dixitais, visionado de películas, etc.
• Usar o resumo da unidade como unha forma de autoavaliación.

10. RECURSOS DIDÁCTICOS

Este proxecto de Lingua Galega e Literatura presenta os materiais seguintes:
• Libro do alumnado para 1.º de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato.
• Web do alumnado para 1.º de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato. Con recursos xerais sobre

diversos aspectos da Lingua Galega e a literatura (dúbidas básicas,  contidos específicos,  etc.)  e
recursos  para  cada  unidade  (enlaces  aos  recursos  xerais  sobre aspectos  concretos  da  unidade,
vídeos, audios, enlaces,  propostas de traballo, etc.).

• Web do profesorado para 1.º de Lingua e Literatura de Bacharelato. Con todos os recursos incluídos
na web do alumnado e os que están expresamente destinados aos docentes: solucionario de todas
as  actividades  propostas  no  libro  do  alumnado,  información  e  actividades  complementarias,
bibliografía temática e outros recursos como as ferramentas de avaliación e o xerador de probas
escritas de avaliación de contidos.

• Enlaces aos recursos xerais que desenvolven os aspectos concretos que se tratan na unidade.
• Elaboración de mapas conceptuais.

Libros de lectura:
(Un  obrigatorio por  avaliación  segundo  o  profesor  determine)   Poderá  ofrecérselles  aos   alumnos   a
posibilidade de ler un libro a maoires para subir nota.  Poden ser estes títulos ou  pódense incorporar outros
ao longo do curso para poder ler uns ou outros segundo o profesor decida.
Aneiros, Rosa:  Resistencia (Xerais)
M. Portas: Lourenço, xograr
Casares, Carlos: O sol do verán  (Galaxia
Fernández Ferreiro, Xosé: A cidade das chuvias (Xerais)
Caneiro, Xosé Carlos: A máscara de Ulises (Galaxia)
Alcalá, Xavier: A nosa cinza (Galaxia)
Moure, Teresa:  A xeira das árbores
G.  Reigosa, Carlos: Pepa  A  Loba (Xerais)
Marcos Calveiro: Settecento (Xerais)

Presentarase unha listaxe aberta, onde eles poden escoller.
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11. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN
O  deseño  dos  instrumentos  das  avaliacións  debe  responder  á  consecución  dos  obxectivos

referenciados nos criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe da materia. Cada instrumento de
avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, polo que haberá que valorar a súa fiabilidade,
a súa obxectividade, a súa representatividade, a súa adecuación ao contexto do alumnado, etc.

Independentemente dos instrumentos para avaliar que se elixan, as avaliacións deberían conter
actividades variadas sobre conceptos, procesos e aplicacións que avalíen o nivel de comunicación lingüística
adquirida polos estudantes.

Avaliacións: 3  avaliacións.
• Avaliaranse todas as achegas do alumno: traballo de aula, intervencións, exercicios, traballos,… e

como xa dixemos o seu comportamento.
• Examinaranse da materia estudada. Os exercicios deben realizarse cunha periodización máxima de

cinco semanas.
• Así mesmo deben dar conta,  mediante exame, da lectura dos libros propostos polo departamento,

un obrigatorio por avaliación.  
• Realizarán traballos específicos de determinados temas con carácter obrigatorio.
• Valorarase especialmente a calidade (oral/escrita) da lingua.
• Na avaliación da lingua oral daráselles prioridade  á práctica diaria na  aula. O alumno/a que non

demostre un dominio oral de acordo ao nivel esixible en 1º  de  bacharelato, poderá suspender  a
avaliación.

12. Criterios de avaliación:
a) Interpretar  diferentes  tipos  de  discursos  orais,  escritos  e  audiovisuais  e  a  situación  en  que  se

desenvolven,  captando o  sentido  global  e  a  intención  do discurso,  a  mensaxe  e  as  súas  ideas
principais  e  secundarias.  (Con este  criterio  preténdese avaliar  a  capacidade  do  alumnado para
comprender e valorar  textos de distinta natureza, recollendo as ideas fundamentais en resumos,
esquemas ou mapas conceptuais).

b) Participar  en interaccións  orais  de  acordo coas  normas establecidas  e  realizar  producións  orais
planificadas, relacionadas con algún contido do currículo ou tema da actualidade e usando recursos
audiovisuais,  bibliográficos  e  das  tecnoloxías  da  información  e  comunicación.  (Avaliarase  a
capacidade do alumno para participar de forma activa, autónoma e coneficacia comunicativa en
interaccións orais).

c) Elaborar composicións escritas planificadas sobre temas da actualidade ou curriculares, adecuadas
á  situación  e  á  intención  comunicativa.  (Trátase  de  verificar  a  capacidade  do  alumno  para
comunicarse por escrito de forma planificada).

d) Caracterizar e identificar diferentes tipos de textos orais, escritos e audiovisuais procedentes de
diversos contextos. (Valórase a capacidade para identificar o tema, estrutura formal e informativa e
nivel de adecuación).

e) Dominar as unidades e categorías léxicas mediante a análise morfolóxica das mesmas. (Trátase de
verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre a lingua.

f) Utilizar sitematicamente os coñecementos lingüísticos para comprender e analizar textos alleos de
distintos  ámbitos  sociais.  (Con  este  criterio  trátase  de  comprobar  se  o  alumnado  é  quen  de
transferir  e aplicar de xeito reflexivo os coñecementos adquiridos).

g) Coñecer  e  utilizar  un  caudal  léxico  (palabras,  frases  feitas,  combinacións,  fórmulas  sociais  ou
elementos discursivos) apropiado e amplo. (Este criterio servirá para comprobar a adquisición dun
léxico receptivo que permita mellorar e ampliar a comprensión de textos de distinto tipo e grao de
complexidade).

h) Diferenciar variedades internas da lingua e identificar as interferencias lingüísticas e desviacións da
norma
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i) Valorar a lingua galega e ser quen de identificar os prexuízos e estereotipos que están ligados a ela.
(Preténdese  verificar  se  o  alumnado  é  consciente  da  situación  lingüística  actual  e  da  súa
problemática).

j) Coñecer  as  causas  históricas  da  situación  actual  dos  usos  lingúísticos  en  Galiza  e  valorala  con
espírito crítico e reflexivo. (Preténdese comprobar se o alumnado  entende  a  lingua  como
un fenómeno social e diacrónico).

k) Coñecer  a  historia  da  literatura  galega:  etapas,  movementos,  autores  e  obras.  (Trátase  de
comprobar que o alumnado coñece as claves da nosa historia literaria).

l) Ler,  analizar  e  comentar  obras  e  fragmentos  significativos  da  historia  da  literatura  galega.
(Preténdese que o alumnado sexa quen de ler, interpretar, analizar e valorar con espírito crítico
textos e obras literarias utilizando coñecementos históricos e de análise de textos literarios.

E  ADEMAIS, TAMÉN DENTRO DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1. Utilizar a lingua oralmente e por escrito, de forma máis axeitada posible á situación comunicativa.
2. Coñecer  a  realidade  lingüística  de  Galiza,  a  evolución  histórica  e  comprender  criticamente  as

circunstancias que condicionaron o seu uso.
3. Saber sintetizar e construír un texto.
4. Integrar os vínculos que se establecen entre a persoa, o territorio, a cultura e a lingua.
5. Identificar o xénero ao que pertence un texto literario. Coñecer así mesmo os elementos estruturais

básicos de cada xénero.
6. Localizar nos textos literarios a voz narradora, personaxes, historia, ambiente, espazo e tempo.
7. Identificar os fenómenos de contacto da lingua galega con outras linguas, fundamentalmente co

español.
8. Coñecer  as etapas da historia da literatura galega, as principais características de cada etapa e

autores e obras máis importantes, especialmente ata o  s. XX. Ter unha nota mínima  do 30% da
nota establecida polo profesor nunha proba determinada) en calquera dos exames da avaliación

9. Expoñer oralmente as propias ideas sobre un tema de interese xeral.
10. Dominio da análise morfolóxica e sintáctica (cláusula simple).
11. Producir textos escritos de diferente tipoloxía (narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa, etc.).
12. Integrar informacións escritas procedentes de textos diversos referidos a un mesmo tema.
13. Recoñecer e valorar a historia do galego.
14. Identificar as principais variantes xeográficas do galego, e integralas nun estándar global da lingua.
15. Consultar diferentes fontes de información, lingüísticas e non lingüísticas, co obxecto de realizar

traballos de investigación adecuados ao seu nivel.
16. Analizar e producir textos publicitarios.
17. Comentar textos literarios con fluidez.
18. Comprobar que coñece a estrutura organizativa dun texto: parágrafos, oracións, palabras.
19. Verificar o dominio teórico dos temas estudados.
20. Constatar que son capaces de analizar morfolóxica e sintacticamente frases e cláusulas.
21. Constatar  que  leron  e  comprenderon  as  obras   de  lectura  obrigatoria  establecidas  polo

departamento.

14. Sistema de cualificación

• O sistema de cualificación  concreta o exposto no parágrafo anterior.
• Os  exames  constarán  de  preguntas  sobre  a  comprensión  lectora,  a  expresión  escrita,  a

lingua(gramática) e literatura con ou sen comentario de texto, e podería haber unha proba oral. O
profesor/a  determinará  a puntuación de cada pregunta  e/ou a  porcentaxe da nota  no  propio
exame, por escrito.  Isto implica que un exame pode realizarse por partes e en días distintos. Toda a
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materia explicada na aula será obxecto de avaliación, así como a que se lle mande preparar ao
alumno pola súa conta.

• Cada unha das preguntas do exame poderá estar  composta polas partes que o profesor estimar. O
exame determinará a puntuación de cada parte. Como sabemos a nota máxima na avaliación é de
dez puntos.

• Avaliaranse todas as aportacións do alumno: traballo de aula, intervencións...
• Examinaranse da materia estudada. Os exercicios deben realizarse cunha periodización máxima de

cinco semanas. Así mesmo deben dar conta  mediante exame da lectura dos libros establecidos
polo  departamento.

• Realizarán traballos específicos de determinados temas con carácter obrigatorio.
• Valorarase especialmente a calidade (oral/escrita) da lingua.

-Parte práctica e teoría: entre 60-70%.
-Libro: entre 10-20%.
-O restante: tarefas, traballos de investigación, exposicións, vídeos.
Desas porcentaxes o alumnado será previamente informado. Poderán mudar, ou reaxustárense ó longo do
curso dependendo dos traballos esixidos.
Desconto por faltas: ata 2 puntos.
Poderanse dividir as probas en teoría e práctica.
Do libro de lectura, se non se demostra que se ten lido, poderá esixirse ó alumno que entregue un traballo
sobre el.
Recuperacións: poderán facerse ó longo do curso, ou ó final.
Posible sistema de recuperación: irase recuperando avaliación a avaliación. Cando se suspenda máis dunha
avaliación, irase ó final con todo.
A nota a partir da cal se aprobará será de 5.
Poderase pedir que tanto na parte práctica como teórica o alumnado supere o 30% da nota para facer
media na avaliación.

CONSIDERACIÓNS NA REALIZACIÓN DE PROBAS ESCRITAS
1. Se un alumno  é sorprendido polo profesor copiando ou intentando copiar nun exame a nota

que se lle porá será a mínima na avaliación: cero puntos (0)
2. Premiarase a boa presentación e a omisión de faltas de ortografía cun mínimo de 0.5 puntos nos

exercicios que logren o aprobado.
3. Descontarase 0.10 ptos. por cada  tipo de falta de ortografía grave, castelanismos (ortográficos,

léxicos, semánticos, morfolóloxicos, sintácticos)
4. Se o profesor sorprende o alumno copiando ou intentando copiar nun exame, polos medios ou

soportes que foren, automaticamente suspenderá a avaliación, coa nota mínima no Bach. Cero
puntos será a nota. Advertimos que con esta nota de 0 ( cero) non se poderá facer ningunha
nota media e o alumno terá que realizar un exame final na materia.

5. Se un alumno/a ao longo do curso mostra unhas claras deficiencias na lingua oral,  terá que
realizar un exame extraordinario (individual) oral no mes de xuño; en caso de non superar a
proba,  a nota da materia será de suspenso se nesa proba non alcanza o 30% da nota do exame
oral.

6. En cada un dos exames parciais realizados durante o período escolar de cada avaliación ( Os que
o  profesor  determine,  dous  ou  tres)  terá  que  alcanzar  como  mínimo  o  30%  da  nota  para
contabilizarse na suma total final desa avaliación. De non alcanzar como mínimo o  30%   nun
exame,   automaticamente   a  cualificación  na  avaliación   respectiva  é  de  suspenso,  coa
puntuación obtida no exame con menor nota ( Nunha proba de  dez puntos obter menos de tres
puntos de nota xa supón polo tanto o suspenso na avaliación do alumno).

7. Non haberá exame de recuperación da avaliación suspensa. Na seguinte avaliación entrarán os
contidos  da anterior, xa que a aprendizaxe da lingua é progersiva.
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8. Os libros de lectura obrigatoria serán materia de avaliación tanto nas probas de xuño como de
setembro. Se  o alumno non demostra que non leu  os  libros  poráselle  a  nota  mínima  na
avaliación, cero puntos. Non se  contarán  as  cualificacións  obtidas  nos  outros  exames  da
avaliación.

15. TEMAS TRANSVERSAIS:
1. Educación para a saúde e a calidade de vida. Estudar a resposta axeitada que o alumno debe dar ante
temas como a droga, alcol, etc. Debemos procurar libros de lectura axeitados para abordar estes temas.
2. Educación ambiental. O alumno debe comprender a importancia deste tema nunha sociedade como a
actual na que hai lixo por tadas as partes, incendios,..., e o nivel de contaminación é moi alto.
3. Educación para a paz. O alumno debe comprender que significa a paz, para iso podémonos valer de
noticias, reportaxes ou comentarios  de actos violentos concretos para estudar o tema.
4. Educación para a igualdade.Lograr entre os alumnos o respecto  por todos, especialmente por aqueles
que son diferentes. Pero, dun xeito concreto o alumno debe aprender a respectar o compañeiro que ten ao
lado, pois a abstracción non serve para nada.
5. Educación do consumidor. Aprender a vivir en saúde leva consigo respectarse a si mesmos e renunciar a
todo aquilo que prexudique a saúde.
6. Educación para o lecer. Aprender a xogar en deportes colectivos, descubrir a importancia que teñen os
compañeiros nestes xogos colectivos. A harmonía é necesaria entre todos para lograr os fins perseguidos.
7. Educación para uso non sexista da lingua. Detectar trazos sexistas da lingua e resolver mediante formas
adecuadas.
8. Educación na sexualidade e na saúde. Aprender a vivir a propia sexualidade respectando a dos demais, e
a utilizar unha linguaxe adecuada e respectuosa.
9.  Educación  vial.  Analizar  criticamente  as  mensaxes  verbais  e  icónicas  de  propaganda  e  publicidade
directamente relacionada con vehículos.

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.   
• Presenciar representacións teatrais.
• Asistir a conferencias onde se expoñan temas de interese.
• Participación en concursos literarios.
• Excursións para  coñecer lugares e museos ( Ex.Casa-museo de Rosalía, de Otero Pedrayo, roteiro

literario en Ourense…)
• Participar na recollida de contos, lendas, refráns, etc.,  de tradición oral da comarca..
• Colaboración na redacción da revista do centro.  

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.
• Ademais dos libros  obrigatorios teñen a posibilidade de optativos que se incentivarán con nota.
• Existe no centro a HORA DE LER.
• Coa lectura preténdese espertar a curiosidade,actitudes reflexivas e críticas. Todas as linguas son

vehículo de cultura e de comunicación e portadoras dunha visión do mundo.
• Tentaremos crear ou reafirmar hábitos de lectura no transcurso das actividades académicas que

realicemos.
• Aspiramos a que desenvolvan ou descubran a súa sensibilidade artística e literaria e incluso que

cree as súas propias obras de arte, que participe en concursos ou teña interese por coñecer a algún
autor.
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 18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.
• Potenciaremos entre o alumnado as novas tecnoloxías a través de todos os medios posibles,

canón e pizarras dixitais que nos facilitarán o noso labor en coordinación co encargado das TICS.
• Procuraremos que os alumnos desenvolvan técnicas de procura de información na propia aula e

tamén coa realización de traballos.
• Que usen correctores ortográficos.
• Propordionarémoslle  enderezos  electrónicos  que  lles  sexan  de  utilidade  para  o  proceso  de

aprendizaxe.
• Intentaremos que se presenten a algún concurso e o fagan a través da rede.

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Só se farán aquelas que se consideren necesarias ( Por exemplo probas orais a alumnos con dislexia
que  complementen  os  exames  escritos)  aínda  que  en  1º  de  bacharelato  non  é  probable  que  existan
alumnos con necesidades educativas especiais. Para aqueles que teñan outro tipo de dificultade (xordos,
etc.) o departamento  tomará as medidas necesarias, contando cos recursos dos que o Instituto dispoña,
para axudar a solucionar as difcultades.

20.  PROCEDEMENTOS  PARA  AVALIAR  A  APLICACIÓN  DA
PROGRAMACIÓN

O departamento dedicará unha reunión semanal para avaliar o desenvolvemento do curso.  Para
tratar   o  punto  concreto  que  nos  ocupa  esta  reunión   deberá  realizarse  na  primeira  semana  do  mes
respectivo. Analizarase o grao de cumprimento dos prazos e temporalización de temas e as causas que o
dificulten:  capacitación  académica  dos  alumnos,  grao  de  atención  na  aula,  comportamento,
homoxeneidade ou diversidade do grupo á hora de realización de tarefas encomendadas.

21. Atención aos alumnos repetidores.
O  profesor  prestará  especial  atención  na  aula,  individualizada  se  for  preciso  con  exercicios

específicos,  ao  alumnado repetidor,  e  tamén ao  estranxeiro  ou  procedente  doutra  comunidade  de  de
España para que a súa integración lingüística sexa real.

22. CONTIDOS MÍNIMOS PARA APROBAREN A MATERIA OS ALUMNOS:

1. Comprensión de textos orais e escritos.(resumo, estrutura, vocabulario – definicións, sinónimos-)
2. Expresión oral axeitada tanto no plano da fonética como no morfosintáctico e léxico.
3. Expresión  escrita  axeitada  con   dominio  da  ortografía,  do  léxico  e  da  morfosintaxe  sen

interferencias do castelán.
4. Construción  axeitada  de  textos  escritos  atendendo  á  una  correcta  estruturación,  uso  de

conectorese cohesión.
5. Reconecemento das diferentes modalidades textuais.
6. Diferenciar  e  explicar  substantivos  e  adxectivos,  verbos,  adverbios,  artigos  e  outros

determinantes,os pronomes  e as súas función, preposicións e conxuncións.
7. Diferenciar cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais. As familias léxicas.
8. Recoñecer textos literariosmedievais fronte aos do século XIX.
9. Identificar as diferentes cantigas medievais e comentario literario.
10. Recoñecer os autores e obras do Rexudimento e comentario de poemas.
11. Recoñecer  e caracterizar as diferentes etapas da historia da lingua dende os inicios ata finalizar o

S. XIX.
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2º Bacharelato

MATERIA: Lingua Galega e Literatura

DOCENTES: Rosa Alonso Lozano, F. Xabier Álvarez Cid

1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
No marco da LOMCE, segundo o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, o Bacharelato ten

como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e
habilidades  que  os  facultan  para  desenvolver  funcións  sociais  e  incorporarse  á  vida  activa  con
responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior.

2.CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS
CLAVE EN RELACIÓN AOS ESTÁNDARES.

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da lei,
son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
3.º Competencia dixital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociais e cívicas.
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
7.º Conciencia e expresións culturais.

O proxecto de Lingua e Literatura de 2.º de Bacharelato pretende que os alumnos e as alumnas
adquiran as habilidades necesarias para facer efectiva a comunicación no nivel persoal, académico, social e
profesional. Para iso, ademais da comunicación lingüística, propia da materia e a conciencia e expresións
culturais,  relacionada  especialmente  coa  literatura,  en  todas  as  unidades  se  desenvolven  outras
competencias inherentes á propia aprendizaxe como son aprender a aprender e sentida de iniciativa e
espírito emprendedor, e a competencia dixital, relacionada coa busca de información.

A competencia fundamental que desenvolve é, polo tanto, a comunicación lingüística. A través dos
contidos, lecturas e actividades propostas ao longo do libro búscase que o alumnado sexa competente; a)
na comprensión oral e a comprensión escrita mediante a escoita e a lectura de textos de diversa índole e a
escoita atenta das explicacións nas situacións comunicativas da aula e b) na expresión oral e a expresión
escrita  mediante  a elaboración de textos  propios  orais  ou escritos  cun vocabulario  e unhas estruturas
lingüísticas precisos e de forma coherente e adecuada a cada situación comunicativa.

As  competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  están  presentes
naquelas unidades nas que se traballan textos relacionados co medio e a ciencia.

A competencia dixital implica a utilización de medios dixitais que o alumnado de Lingua e Literatura
precisará para solicitar información de dicionarios e enciclopedias e obter datos concretos sobre autores e
obras, así como para ampliar os contidos ou traballar os medios de comunicación.

O carácter  abstracto  dunha  gran  parte  dos contidos  que  se  traballan en Lingua implican  unha
necesaria xestión dos estilos de aprendizaxe e os recursos e motivacións persoais, e un desenvolvemento
das  estratexias  de  comprensión  por  parte  do  alumnado.  Así  mesmo,  os  estudantes  enfróntanse  ao
seguimento  dunha  aprendizaxe  pautada  e  á  reflexión  creativa,  crítica  e  emocional,  especialmente  nas
análises e comentarios dos textos. Por último, a posibilidade de autoavaliar os obxectivos de aprendizaxe e
de tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe están sempre presentes nas actividades de repaso e nos
resumos das unidades. Todo iso fai que a competencia aprender a aprender se traballe en practicamente
todos os apartados de cada unidade.
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O alumnado adquire competencias sociais e cívicas a través do recoñecemento e o respecto da
diversidade de ideas  e opinións nos traballos  de tipo colaborador de diálogo e debate e das vertidas,
especialmente, nos ensaios e nos artigos de opinión. Por outra parte, os alumnos e as alumnas deberán
establecer unha escala de valores desde a que emitir  xuízos críticos e fundamentados sobre os textos.
Traballarán tamén esta competencia ao valorar  a  riqueza cultural  da realidade plurilingüe da Península
Ibérica e ao establecer a relación da realidade histórica e a literatura.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor faise patente en todas as actividades do libro que
requiren  achega  de  ideas,  análise  sistemática,  aplicación  do  aprendido  para  xerar  novas  posibilidades,
creación  de  textos,  elección  de  recursos,  etc.  Así,  o  alumnado  adquire  esta  competencia  en  especial
participando  nas  actividades  motivadoras  do  inicio  da  unidade,  resolvendo  cuestións  lingüísticas,
construíndo oracións, realizando as análises de texto pautadas, creando textos propios ou achegándose aos
recursos diversos que se ofrecen na web.

A materia contribúe especialmente ao fomento da apreciación cultural e a educación do gusto que
desenvolve a competencia conciencia e expresións culturais. Por un lado, o libro ofrece unha gran cantidade
de textos de tipoloxía variada e de autores recoñecidos para traballar os contidos do curso, cuxa temática,
ademais, se relaciona con temas que van desde o patrimonio natural ou científico ata a interculturalidade.
Por outro, a Literatura invita ao alumnado a entrar en contacto directo con obras e autores de diversos
xéneros e de valor universal sobre os que se dan as pautas e os contextos para a súa mellor comprensión, o
que supón un estímulo para que os estudantes se acheguen con sensibilidade e agrado ao patrimonio
literario.

3.OBXECTIVOS PARA O CURSO
Comunicación oral: escoitar e falar  

• Adquirir habilidades para comunicar con precisión as ideas propias.
• Realizar discursos elaborados e adecuados á situación comunicativa.
• Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas.

Comunicación escrita: ler e escribir
• Aplicar estratexias de lectura para achegarse a textos con diferentes graos de complexidade.
• Entender textos de diversos xéneros.
• Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos.
• Desenvolver o pensamento crítico e creativo.
• Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de borradores, revisión e

redacción.
• Escribir textos coherentes e adecuados.

Coñecemento da lingua
• Utilizar os mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto da lingua.
• Interiorizar e usar adecuadamente as regras ortográficas e gramaticais.
• Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e expresivos dentro dun

discurso, dun texto e dunha oración.
• Recoñecer as relacións gramaticais entre as palabras e os grupos de palabras dentro do texto.
• Afondar nas relacións textuais que fundamentan o discurso.
• Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua.

Educación literaria
• Formarse como lectores cultos e competentes.
• Ler, comprender e interpretar os textos literarios máis representativos da literatura galega.
• Achegarse aos xéneros literarios.
• Establecer as relacións entre o contexto sociocultural e a obra literaria.
• Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura galega e universal.
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• Desenvolver o gusto pola lectura de obras en xeral e de obras da literatura galega e universal de
todos os tempos.
Por último, a lei conclúe que a materia Lingua galega e Literatura, «persegue o obxectivo último de

crear  cidadáns  conscientes  e  interesados  no  desenvolvemento  e  na  mellora  da  súa  competencia
comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar
parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia
lingua, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo e de formar as súas propias opinións a través da
lectura crítica das obras literarias máis importantes de todos os tempos».

4.ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE:  TEMPORALIZACIÓN,  MÍNIMO
ESIXIBLE, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1ª avaliación 2ª avaliación 3ªavaliación

Comunicación (oral e escrita)
-Identifica  intención  comunicativa,
ideas principais e secundarias, tema
e estrutura dun texto.
-Elabora  resumos,  esquemas  e
mapas conceptuais.
-Comprende  e  elabora  textos
expositivos e argumentativos.  
-Idenfica  e  usa  a  adecuación,
coherencia,  cohesión  e  corrección
gramatical.
-Recoñece  na  prosodia:  entoación,
pausas,ton, timbre e volume.
-Usa unha fonética galega.

Comunicación
-Identifica xéneros informativos e de
opinión.
-Analiza os recursos da publicidade.
-Utiliza os rexistros.
-Usa  paráfrases  e  circunloquios  na
redacción.
-Recoñece  interferencias  lingüísticas
e desviacións da norma.
-Caracteriza  os  trazos
morfosintácticos,léxico-semánticos  e
textuais  da  argumentación  e
exposición.

Comunicación

-Usa léxico preciso formal.
-Estilo  indirecto,  directo,  indirecto
libre e cita encuberta.
-Recompila información e organízaa.
-Elabora  traballos  con  epígrafes,
citas, pés de páxina e bibliografía.
-Comprende  e  produce  varios  tipos
de texto.
-Escribe con corrección gramatical.

Lingua
-Identifica e caracteriza as categorías
gramaticais.
-Identifica  e  define  os  fonemas
vocálicos e consonánticos.
-Recoñece  e  explica  fenómenos
dialectais.

Lingua
-Analiza  os  procedementos  de
formación de palabras e os tipos de
morfemas.
-Identifica as relacións semánticas.

Lingua
-Analiza  as  distintas  unidades  e
funcións sintácticas.

Lingua e sociedade
-Caracteriza o galego moderno desde
1916 a 1978,  co contexto histórico-
cultural, a situación sociolingüística e
as características lingüísticas.
-Describe o  proceso de  construción
da variante estándar.

Lingua e sociedade
-Caracteriza o galego moderno desde
o 78 a  hoxe,  co  contexto  histórico-
cultural, a situación sociolingüística e
as características lingüísticas.
-Recoñece estereotipos e prexuízos.
-Recoñece interferencias lingüísticas,
sobre todo castelanismos.

Lingua e sociedade
-Coñece e describe a situación legal
da lingua.
-Describe o proceso denormalización
da lingua.
-Analiza  a  conciencia  lingüística  na
historia da lingua.
-Valora o plurilingüismo.

Literatura
-Identifica,  analiza  e  describe  a
literatura dende 1916 a 1936:
     -Poesía:  vangardas  e  outros
autores.
     -Prosa:  Irmandades, Grupo Nós
(narrativa e ensaio) e outros autores.
     -Teatro: Irmandades, Vangardas e
Grupo Nós.
Analiza  forma,  estrutura,  temas,  e
contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico deses textos.
-Analiza  e  comenta  unha  obra

Literatura
-Identifica,  analiza  e  describe  a
literatura feita entre o 36 e 75.
    -Poesía: produción bélica e autores
do exilio. Xeración do 36. Promoción
de  Enlace.  Xeración  das  Festas
Minervais.
     -Prosa: produción bélica e autores
do  exilio.  Ánxel  Fole,  Cunqueiro,
Blanco-Amor  e  Neira  Vilas.  A  Nova
Narrativa  Galega.  Autores  dos
primeiros 70.
     -Teatro: teatro do exilio. Xeración

Literatura
-Identifica,  analiza  e  describe  a
literatura feita do 75 a hoxe:
     -Poesía:  temas,  xénero  e
subxéneros e estéticas dos principais
autores dos 80, 90 e novo século.
      -Teatro:   temas,  xénero  e
subxéneros e estéticas dos principais
autores dos 80, 90 e novo século.
     -Prosa:   temas,  xénero  e
subxéneros e estéticas dos principais
autores dos 80, 90 e novo século.
Analiza  forma,  estrutura,  temas,  e

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-137



literaria de cada período. dos 50. Grupo de Ribadavia.
Analiza  forma,  estrutura,  temas,  e
contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico deses textos.
-Analiza  e  comenta  unha  obra
literaria de cada período.

contexto  sociohistórico  e
sociolingüístico deses textos.
-Analiza  e  comenta  unha  obra
literaria de cada período.

A temporalización aparece por avaliación, e non por sesións porque iso dependerá do proceso de
aprendizaxe do alumnado.

Libros de lectura:

Barallamos varias opcións. Será alumnado quen nos axuden a escoller:
• 1ª avaliación: O sol do verán, de Carlos Casares.; Meu pai vaite matar, María Xosé Queizán.
• 2ª avaliación:  Amor de tango, de María Xosé Queizán;  As rulas de Bakunin de Riveiro Coello;  Os

ollos de K de Riveiro Coello.
• 3ª avaliación: A ciencia no punto de mira, de Jorge Mira; Luns, de Eli Ríos; Zapatillas rotas, de Xavier

Quiroga.
Porén, daráselle ó alumnado a posibilidade de escoller entre unha listaxe aberta.

Grao mínimo de consecución para superar a materia.

Lingua e sociedade
1. A normalización do galego.
2. Caracterización sucinta do galego do 16 ao 78, e do 78 a hoxe.
3. Marco legal da lingua.
4. Fases da construción da variante estándar.
5. Definir estereotipo e prexuízo.
6. Identificar castelanismos.

Funcionamento da lingua
7. Identificar e caracterizar as categorías gramaticais.
8. Coñecer as máis importantes variantes dialectais.
9. Identificar os fonemas característicos do galego,e a súa entoación.
10. Idenfiticar as principais unidades sintácticas.

Comunicación
11. Elaborar  textos  adecuados  ós  elementos  da  comunicación,  coherentes,  cohesionados  e  con

corrección gramatical.
12. Resumir, extraer ideas principais e secundarias, e estruturar un texto.
13. Elaborar exposicións e argumentacións, e distinguilas.
14. Escribir cun léxico e rexistro formal.

Literatura
15. Diferenciar as principais etapas da literatura galega vistas no curso.
16. Coñecer  as  principais  obras  e  autores  dos  períodos  abordados  no  curso,  coas  principais

características temáticas.
17. Caracterizar nun texto literario, inda que sexa de xeito sucinto,  contido e forma, dicindo algo do

contexto históricocultural.

5. Procedementos e instrumentos de avaliación
Faranse dúas probas por avaliación, distribuídas do seguinte xeito:
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• Parcial 1: contidos do bloque de lingua (léxico, morfosintaxe e fonética) + texto (resumir/extraer
ideas/estruturar + comentario crítico). Nesa parte irá tamén o libro de lectura. 

• Parcial 2: contidos de Lingua e sociedade, Literatura.
Tarefas:
Traballo sobre faltas: propomos traducir textos ó galego, porque como hai tanto castelanfalante, o número
de faltas é inmenso. Iso non quere dicir que subordinemos a nosa lingua ó castelán, e se os nenos fosen
galegofalantes non pensariamos nesta actividade, pero a realidade é a que é: falan en español. É por iso que
cremos que pode ser unha boa técnica para separar estruturas gramaticais.

Dous comentarios por avaliación, un obrigatorio e outro opcional.
Exposición dun autor/obra/corrente/período.

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA
• As explicacións dos temas e a realización de exercicios prácticos deben  darse en proporcións

similares.
• Lectura, recitado e dramatización de textos literarios.
• Elaboración de textos narrativos, teatrais e poéticos.
• Comentario de textos literarios.
• Resumo e síntese de textos.
• Análise de textos: parágrafos, oracións, palabras, conectores textuais.
• Realización de exercicios prácticos de cada tema, especialmente de morfoloxía e sintaxe e de

comentario de textos literarios.
• Realización de debates e exposicións orais.
• Á explicación teórica dos temas ós alumnos deben responder recollendo as ideas fundamentais

expostas polo profesor.
• Análise de frases e cláusulas.

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN USAR

• Dicionario
• Prensa.
• Obras literarias.
• Libro de texto Anaya.
• Fichas.
• Magnetófono.
• Vídeo e televisión, radio e ordenador.
• Biblioteca e sala de audiovisuais.
• Encerado dixital, e as súas aplicacións.

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Cada avaliación constará xeralmente de catro partes a avaliar a través dunha proba (teoría, práctica,
comentario  de  texto  e  libro  de  lectura),  que  pode  partirse  en  exames  independentes  ou  constituír
diferentes partes dun exame realizado en distintos días ou etapas por mor do horario académico (véx.
Procedementos  de  avaliación).  A  posible  distribución  desglosouse  no  punto  anterior  (1º  proba:
práctica+comentario de texto+libro; 2ª proba: literatura+sociolingüística). Cada parte (teoría, práctica, libro
e texto) contará de xeito independente.
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Os exames puntuaranse sobre a porcentaxe de nota que a profesora estableza no propio exame, e
cada cuestión terá asignada a puntuación correspondente. O alumno que non alcance unha puntuación
mínima do 30% sobre a nota establecida (por exemplo, tres puntos nun exame valorado en dez puntos)
nalgún dos exames da avaliación correspondente (teoría/práctica), non poderá facer media. . Esas notas
farán tamén media coas tarefas, co texto e co libro de lectura.

É obrigatorio ler os libros que o Departamento establece. 
O exame de libro farase coa práctica, ben a través de preguntas concretas, localización de textos, ou

pregunta a desenvolver. Pode pedirse traballo.
No libro Libro: chegar a 4 unha vez descontadas as faltas. Se o alumno tiña 5 ou máis, sen contar as

faltas, e saca menos de 4 descontados eses erros, valoraríase se facerlle media sempre e cando demostrase
no exame que se leu o libro. Pode haber alumnos que por faltas quedan en 3, e que demostran ter lido o
libro. 

*Desconto por faltas: ata 2 puntos por exame. 
-Graves: castelanismos e acento diacrítico=-0,10.
-Leves: dialectalismos, ortagrafía, acentuación (sempre e cando estas dúas últimas non sexan por

causa do castelán. Non é o mesmo pór *prohivir que *boda. O 2º caso é un castelanismo, así que é falta
grave). 

Aquel alumno que ao longo do curso non demostre un bo dominio da lingua oral  terá que
realizar un exame oral (individual) específico para superar a materia, no mes de maio. De non obter un
resultado satisfactorio nesta proba oral,  suspenderá a materia,  independentemente da nota obtida nas
probas escritas ao longo do curso e das notas das avaliacións precedentes.

A nota final do curso será a media das avaliacións.
As recuperacións faranse, ou por avaliación, ou ó final de curso.

Detallamos un esquema coas cualificacións:

-10%: tarefas. (Poden pórse outras segundo vaia avanzando a avaliación)
-Obrigatoria: 

-Un comentario de texto por avaliación. (Entregado, vale 0,5 puntos)
-Traballo de faltas: un traballo sobre faltas, ou unha tradución. Iremos alternando.(0,5)

-De 15 a 20% libro.
-Ata un 75%: práctica e teoría.
Estas porcentaxes poden variar ó longo do curso dependendo dos traballos que o docente vaia pedindo ó
longo das avaliación, informando sempre ó alumnado deses axustes nas porcentaxes.

Proba do libro: poderá esixirse que se chegue ó 4 descontando as as faltas. Se o alumno non demostra telo
lido, o docente barallará a posibilidade de que o alumno entregue un traballo.

A nota a partir da cal se considera o aprobado é 5.
Recuperacións

*Suspensa a 1ª avaliación.: recuperarase nada máis comezar a 2ª avaliación, de tarde. Cada un
recuperará a parte suspensa; non as aprobadas. 

*Suspensa a  2ª  avaliación:  recuperación na 3ª avaliación,  nada máis  comezar  esta,  e  de tarde.
Recuperarase a(s) parte(s) suspensa(s) só. 

*Suspensa a 3ª avaliación: farase a recuperación nesa 3ª avaliación. 
Recuperarase toda parte que non chegue a 5. 

Nun exame pódese preguntar polo visto nas avaliacións anteriores, pero a nota do curso é a media das tres
avaliación. 
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9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E
PRÁCTICA DOCENTE

O departamento dedicará unha reunión semanal a avaliar o desenvolvemento do curso. Para este
asunto concreto deberá realizarse na primeira semana do mes respectivo.

Ademais, o resultado do proceso de aprendizaxe do alumnado será o que mostre se hai algo que
mudar na programación.

10.  ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

O Departamento atenderá  estes alumnos dun xeito personalizado. Manteranse reunións periódicas
para aclarar as dúbidas e programar a materia. O ideal é que estes alumnos teñan clases específicas, aínda
que fóra do horario lectivo, pero mentres isto non exista teremos que ir realizando actividades de acordo
coas necesidades máis salientables dos alumnos. O Departamento realizará dous exames ao longo do curso:
en xaneiro e maio.  As probas seguirán os criterios especificados para 1º de bacharelato.

11. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS

Os procedementos usados para que o alumnado acredite os seus coñecementos son os exercicios
orais e escritos, que se farán periodicamente. Levaranse a cabo despois de cada explicación teórica, ou
serán os que permitan ao alumnado chegar á teoría.

Tamén acreditará os seus coñecementos a través das tres probas escritas xa citadas, e que se farán
despois de abordados os contidos en cuestión.

Pódese pedir tamén, para acreditar os coñecementos, algún traballo de investigación grupal que se
avaliará en base a rúbricas.

12.  DESEÑO  DA AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS
SEUS RESULTADOS.

A  avaliación  inicial  farase  a  grande  grupo,de  xeito  individual,  ou  combinando  estes  dous
procedementos (segundo conveña o profesor), e ao inicio do curso. De que xeito?
-A través dun texto, co que o alumnado deberá traballar (extraer ideas, resumir, estruturar, elaborar a partir
del unha opinión crítica; ou comentar aspectos léxicos, semánticos e morfosintácticos).
-A través de actividades orais, para ver así aspectos fonéticos ou de entoación, por exemplo.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Faranse no caso de existiren, pero é difícil que en 2º de Bacharelato haxa alumnos con dificultades
de aprendizaxe. En todo caso, se houbese algún alumno con problemas) sería atendido polo departamento
dun xeito personalizado. De que xeito? Facendo o alumno en cuestión máis actividades de reforzo, que
serán entregadas ó docente.

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-141



14.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA

1. Educación para a saúde e a calidade de vida. Estudar a resposta axeitada que o alumno debe dar
ante temas como a droga, alcol, etc. Debemos procurar libros de lectura axeitados para abordar
estes temas, ou textos a comentar destas temáticas.

2. Educación  ambiental.  O  alumno debe  comprender  a  importancia  deste  tema nunha  sociedade
como a galega, na que posuímos unha grande riqueza ambiental, aniquilada de xeito mesquiño cos
incendios. Moitos textos de temática paisaxística poden axudarnos a traballar iso.

3. Educación para a paz. O alumno debe comprender qué significa a paz, para iso podémonos valer de
noticias, reportaxes ou comentarios de actos violentos concretos para estudar o tema.

4. Educación para a igualdade. Lograr entre os alumnos o respecto  por todos, especialmente por
aqueles  que son  diferentes.  Pero,  dun  xeito  particular,  o  alumno debe aprender  a  respectar  o
compañeiro que ten ao lado e, por suposto, o profesor, pois a abstracción non serve para nada.

5. Educación  do  consumidor.  Aprender  a  vivir  en  saúde  leva  consigo  respectarse  a  si  mesmos  e
renunciar a todo aquilo que prexudique a saúde.

6. Educación para o lecer. Aprender a xogar en deportes colectivos, descubrir a importancia que teñen
os compañeiros nestes xogos colectivos. A harmonía é necesaria entre todos para lograr os fins
perseguidos. Ademais, ao pórlles libros de lectura, estamos conseguindo que enchan o seu lecer
coa literatura.

7. Educación para uso non sexista da lingua. Detectar trazos sexistas da lingua e resolvelos mediante
formas  adecuadas,  por  exemplo,  podemos  cuestionar  formas  lingüísticas  como  “os  alumnos”,
englobando mozos e mozas. Isto podería tamén relacionarse coa literatura, e a presenza continuada
ó longo de moitos séculos, da autoría masculina.

8. Educación na sexualidade e na saúde. Aprender a vivir  a propia sexualidade respectando a dos
demais, e a utilizar unha linguaxe adecuada e respectuosa.

9. Educación vial. Analizar criticamente as mensaxes verbais e icónicas de propaganda e publicidade
directamente relacionada con vehículos. Ademais, ó tratarmos valores éticos e morais, fomentamos
o civismo, tan necesario na educación vial.    

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

•   Presenciar representacións teatrais.
• Asistir a conferencias onde se expoñan temas de interese.
• Participar en concursos literarios.
• Excursións para coñecer lugares e museos (Ruta de Curros Enríquez).
• Participar na recollida de literatura popular de carácter oral.
• Colaboración na redacción da revista do centro.

16. EDUCACIÓN EN VALORES
Como todas as materias, dende a nosa tamén se van inculcar valores e principios, comezando polo

respecto na clase a compañeiros e profesores, ou contribuíndo a que haxa un clima de harmonía e axuda
mutua.

Por outra banda, a través da literatura, e incluso dende a biografía dos autores, podemos educar en
valores. De igual xeito,  a tipoloxía textual (argumentacións, exposicións, noticias, etc.) que se use na aula
contribuirá neste sentido.
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17. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR
Como o resto do colexio, aproveitaremos a nosa hora de ler para animar á lectura.
A través dos contidos de literatura tamén contribuiremos ao proxecto lector, comentando na clase

textos de distinta índole e temática, coa intención de que aprendan a ler a literatura, e a sentírense así
atraídos pola lectura deste tipo de producións artísticas.

Pensamos  tamén  fomentar  o  traballo  de  investigación,  animando  ós  nenos  e  nenas  a  facer
proxectos nos que teñan que consultar variadas fontes, tratando de que entendan que a lectura transmite
agradables momentos de lecer, pero tamén unha enorme sabedoría.

Ademais, proporemos unhas lecturas anuais, non só obrigatorias.

18.CONTRIBUCIÓN ÁS TICS
Para comezar, internet será unha ferramenta básica no desenvolvemento das clases (prensa on line,

dicionarios,  tradutores,  galipedia,  BVG,  etc.).  De  igual  xeito,  o  departamento  usará  un  blog  para  subir
material, vídeos ou traballos.

Tamén nunha avaliación (posiblemente a 3ª), vaise propor ó alumnado que a partir dunhas lecturas
ensaísticas elabore en grupos vídeos.

Para  determinadas  festividades,  tales  como  as  Letras,  animaremos  ós  nosos  mozos  e  mozas  a
elaborar taboleiros virtuais coa vida e obra do homenaxeado. Usaranse ferramentas como Pinterest, tan
creativa e atractiva visualmente.

Na esquematización, algo fundamental na aprendizaxe de contidos, usaremos ferramentas do tipo
Mindomo.

Uso da Aula virtual para colgar apuntamentos e esquemas (xa se usou o curso pasado e foi moi ben
aceptado polo alumnado, que ata manifestou a posibilidade de usar só esta canle).

E, por último, as docentes, a través do blog, colgarán material dende googledrive, que tamén nos dá
a opción de facer comentarios a  tempo real e grupais.

19. CONTRIBUCIÓN Ó PLAN DE CONVIVENCIA
Actividades organizadas polo departamento, non temos propostas ningunha, pero dende as tutorías

adxudicadas ás profesoras de Lingua contribuiremos ó plan. Destacamos, por exemplo, a “Tutoría entre
iguais”. Remito á programación de Orientación.

20. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS
PROGRAMACIÓNS  DIDÁCTICAS  EN  RELACIÓN  COS  RESULTADOS
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

O departamentos dedicará unha reunión semanal a avaliar o desenvolvemento do curso. Para este
asunto concreto deberá realizarse na primeira semana do mes respectivo.

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-143



PROGRAMACIÓN SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA – 1º BACH

MATERIA: Portugués 1º BACH

DOCENTES: Carmen Trigo Estévez

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
Esta programación didáctica está deseñada para o IES Taboada Chivite situado na vila de Verín. No inicio da
programación do Departamento de Lingua e literatura galega xa aparecen máis datos polo que, para non
repetilos , faremos simplemente algunhas consideracións pertinentes. En realidade xa se deu Portugués hai
uns cinco anos e este curso en 1º de bacharelato.
Cómpre ter en conta que estamos nunha comarca que se relaciona moito con Portugal ( por cuestión de
traballo, cercanía, feiras….) pero tamén que ten un descoñecemento da realidade portuguesa, do Portugués
e con estereotipos que a maior parte das veces non responden á realidade e incluso son negativos polo que
hai que traballar estes aspectos.
Tamén é importante para a potenciación da lingua falar do Proxecto que a nivel político se asinou entre a
Comarca e o Norte de Portugal que á parte do fomento e intercambio cultural pretende que haxa traballo
en conxunto sobre proxectos varios como realización de prácticas laborais e estudos en ambos países, etc.
Todo  isto  é  positivo  pois  a  xente  ve  que  aprender  linguas,  neste  caso  a  portuguesa  abre  camiños  e
posibilidades de todo tipo, ademais de riqueza persoal e cultural.
A lingua como sistema de comunicación e interacción social, conservación do coñecemento, participación
cidadá na vida social, ten un papel determinante e achéganos ao pensamento e cultura doutros pobos. A
lingua é indispensable para falar, ler e escribir sobre todo tipo de cousas e no sistema educativo debe ser un
elemento fundamental para a equidade, para a achega ao patrimonio cultural, para a creación e tamén para
o mundo profesional. A educación plurilingüe e intercultural di que a aprendizaxe das linguas e das culturas
debe facerse cun enfoque plural,  integrador e transversal.Debe axudar  a  desbotar barreiras e  tópicos
falsos. Con este diálogo intercultural axúdase ás relación interpersoais, ao reforzamento da identidade, ao
respecto  cara  o  outro,  o  respecto  polos  demais  e  á  aceptación  da  diversidade  como  algo  positivo  e
enriquecedor.
Posto  que  os  mecanismos  son  comúns  a  todas  as  linguas  e  o  que  se  pretende  é  unha  competencia
comunicativa, todo se debe facer en colaboración con outros departamentos e tendo en conta as outras
linguas que están presentes no sistema.
No referente ao estudo da Segunda lingua estranxeira, neste caso o Portugués , segundo establece o MCER
imos facer referencia á: comprensión escrita, produción escrita, comprensión oral e produción oral ademais
dun bloque referido á consciencia intercultural e plurilingüe.
Con esta programación para 1º de bacharelato pretendemos axudar á consecución en diferentes graos dos
obxectivos que a LOMCE establece para o bacharelato e que aparecen nos cadros coas letras: a, b, c, d,
e…..e  que resumimos en:  exercer  unha cidadanía  democrática,  lograr  unha madureza  persoal  e  social,
fomentar a igualdade, crear un hábito de lectura, dominar o uso da lingua, expresarse con fluidez, usar a
tecnoloxía, coñecer e valorar con criterio, acceder aos coñecementos científicos,investigar, desenvolver o
espírito emprendedor,desenvolver a sensibilidade artística,fomentar a Educación física e o deporte ,coñecer
e fomentar a seguridade viaria, coñecer o patrimonio material e cultural.

2. COMPETENCIAS
As competencias clave que desenvolve a LOMCE e que aparecen nos cadros abaixo recollidas e relacionadas
cos estándares de aprendizaxe , criterios, etc son sete e a materia de Lingua portuguesa contribúe a elas en
maior ou menor medida :CCL ( comunicación lingüística), CMCT (competencia matemática e tecnolóxica),
CD (  competencia dixital),CAA (  aprender a aprender),  CSC (  ciencias sociais  e  cívicas),  CSIEE (iniciativa
emprendedora) e CCEC ( consciencia nas expresións culturais). Todas elas aparecen explicitadas nos cadros
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e as que máis imos desenvolver coa nosa materia son: CCL, CAA,CSC,CCEC, e CD. (Están explicitadas no
apartado de 2º bac)

3.  CADROS  DE  OBXECTIVOS,  CONTIDOS,  ESTÁNDARES  E
COMPETENCIAS
Para unha mellor lectura, a concreción dos mínimos de consecución de dos estándares van explicitadas a continuación
destes cadros onde se fala dos obxectivos xerais segundo a LOMCE, contidos, criterios, estándares de aprendizaxe e
competencias clave:

Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais

 a
 b
 c
 f

 B1.1.  Estratexias  de
comprensión:
 Mobilización  de

información  previa
sobre o tipo de tarefa e
o tema.

 Identificación  do  tipo
textual,  adaptando  a
comprensión a el.

 Distinción  de  tipos  de
comprensión  (sentido
xeral,  información
esencial  e  puntos
principais).

 Formulación  de
hipóteses  sobre  o
contido e o contexto.

 Inferencia  e
formulación  de
hipóteses  sobre
significados a partir  da
comprensión  de
elementos
significativos,
lingüísticos  e
paralingüísticos
(acenos,  entoación,
etc.).

 Inferencia  e
formulación  de
hipóteses  sobre
significados a partir do
coñecemento  doutras
linguas, e de elementos
non  lingüísticos
(imaxes, música, etc.).

 Reformulación  de
hipóteses  a  partir  da
comprensión  de  novos
elementos.

 B1.1.  Coñecer  e  saber
aplicar  as  estratexias
máis  adecuadas  para  a
comprensión do sentido
xeral,  a  información
esencial, os puntos e as
ideas  principais  ou  os
detalles  relevantes  do
texto.

 B1.2.  Identificar  o
sentido  xeral,  a
información esencial, os
puntos  principais  e  os
detalles máis relevantes
en  textos  orais  breves
ou de lonxitude media,
transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos,
claramente
estruturados  e
articulados  a  unha
velocidade  lenta  ou
media,  nun  rexistro
formal,  informal  ou
neutro, e que traten de
aspectos  concretos  de
temas  xerais,  sobre
asuntos  cotiáns  en
situacións  correntes  ou
menos  habituais,  ou
sobre  os  propios
intereses  nos  ámbitos
persoal,  público,
educativo  e
ocupacional,  sempre
que  as  condicións
acústicas  non
distorsionen a mensaxe
e  se  poida  volver
escoitar o dito.

 B1.3.  Comprender  o

 SLEB1.1.  Nas
actividades  de  aula,
persevera  no  seu
proceso  de
comprensión,
axustándoo  ás
necesidades  da  tarefa
(de comprensión global,
selectiva ou detallada) e
mellorándoo,  de  ser  o
caso,  facendo
anticipacións  do  que
segue  (palabra,  frase,
resposta,  etc.)  e
inferindo o que non se
comprende e o que non
se  coñece mediante  os
propios  coñecementos
e  as  experiencias
doutras linguas.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 SLEB1.2.  Capta  os
puntos  principais  e  os
detalles  salientables  de
mensaxes,  gravadas  ou
de  viva  voz,  que
conteñan  instrucións,
indicacións  ou  outra
información claramente
estruturada,  sempre
que  poida  volver
escoitar o dito ou pedir
confirmación.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 SLEB1.3.  Comprende,
nunha  conversa  formal
ou  entrevista  na  que
participa,  información
relevante  de  carácter
habitual  e  predicible
sobre asuntos prácticos

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 B1.2.  Tolerancia  da
comprensión parcial  ou
vaga  nunha  situación
comunicativa,  e
conciencia  da
importancia de chegar a
comprender  textos
orais  sen  precisar
entender  todos  e  cada
un dos seus elementos.

 B1.3.  Constancia  no
logro  da  comprensión
oral,  reescoitando  o
texto  gravado  ou
solicitando  repetición
do dito.

esencial e a información
relevante  en  situacións
que  impliquen  a
solicitude  de
información xeral (datos
persoais,  lugares,
horarios,  datas,  prezos,
formas  de  pagamento,
actividades,  etc.),
sempre  que  lle  poidan
repetir o dito.

 B1.4.  Comprender  o
esencial  en  conversas
sinxelas,  básicas  e
breves  sobre
argumentacións
básicas, puntos de vista
e  opinións  relativos  a
temas  frecuentes  do
ámbito  persoal  ou
público,  estados  de
saúde,  sensacións  e
sentimentos  básicos,
claramente
estruturados  e
articulados  a  unha
velocidade  lenta  ou
media,  e  se  a  persoa
interlocutora  está
disposta  a  repetir  ou
reformular o dito.

 B1.5.  Comprender  o
sentido  xeral  e  a
información  moi
relevante  e  sinxela  de
presentacións  ben
estruturadas  sobre
temas  familiares  e
predicibles,  e  de
programas de televisión
tales  como
informativos,
entrevistas ou anuncios,
sempre  que  as  imaxes
sexan  suficientemente
redundantes  para
facilitar a comprensión.



no  ámbito  educativo
(datos  persoais,
intereses,  preferencias,
e  gustos  e  proxectos
persoais  e  educativos,
coñecemento  ou
descoñecemento,
acordo  e  desacordo,
etc.), sempre que poida
pedir  que  se  lle  repita
ou  que  se  reformule,
aclare  ou  elabore  algo
do que se lle dixo.

 SLEB1.4. Entende o que
se di  en transaccións e
xestións  cotiás  e
estruturadas  (por
exemplo,  en  bancos,
tendas,  hoteis,
restaurantes,
transportes  ou  centros
docentes),  e  os  puntos
principais  e  a
información  relevante
cando  se  lle  fala
directamente  en
situacións  menos
habituais,  pero
predicibles  (por
exemplo,  a  perda  dun
obxecto),  sempre  que
poida  volver  escoitar  o
dito.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 SLEB1.5.  Comprende,
nunha  conversa
informal  na  que
participa,  opinións
xustificadas  e
claramente  articuladas
a unha velocidade lenta
ou  media,  sobre
diversos asuntos cotiáns
ou de interese persoal,
así como a expresión de
sentimentos  sobre
aspectos  concretos  de
temas  habituais  ou  de
actualidade,  e  se  a
persoa  interlocutora
está  disposta  a  repetir
ou reformular o dito.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 SLEB1.6.  Identifica  os
aspectos  máis
importantes  en
presentacións  sobre
temas coñecidos ou do
seu  interese  nos
ámbitos  persoal  e
educativo;  e  de
programas
informativos,
documentais,
entrevistas  en
televisión,  anuncios
publicitarios  e
programas  de
entretemento,  cando  o
discurso  está  ben
estruturado e articulado
con  claridade  nunha
variedade  estándar  da
lingua,  e  con  apoio  da
imaxe.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Bloque 2. Produción de textos orais

 a
 b
 c
 f

 B2.1.  Estratexias  de
produción:

 Planificación:
 Identificar o contexto, o

destinatario  e  a
finalidade da produción
ou da interacción.

 Adecuar  o  texto  ao
destinatario,  ao
contexto  e  á  canle,
escollendo  os
expoñentes  lingüísticos
necesarios para lograr a
intención comunicativa.

 Execución:
 Concibir a mensaxe con

claridade,  distinguindo
a  súa  idea  ou  ideas
principais,  e  a  súa
estrutura básica.

 Activar  os
coñecementos  previos
sobre  modelos  e
secuencias  de
interacción,  e
elementos  lingüísticos
previamente asimilados

 B2.1.  Pronunciar  de
xeito  intelixible,  aínda
que  se  cometan  erros
de pronuncia polos que
as  persoas
interlocutoras  teñan
que solicitar repeticións
para  entender  a
mensaxe.

 B2.2.  Coñecer  e  saber
aplicar  as  estratexias
máis  adecuadas  para
producir  textos  orais
monolóxicos  ou
dialóxicos breves ou de
lonxitude  media,  e  de
estrutura simple e clara,
recorrendo,  entre
outros,  a
procedementos como a
reformulación,  en
termos máis sinxelos ou
de  significado
aproximado, do  que se
quere  expresar  cando
non  se  dispón  de
estruturas  ou  léxico
máis  complexos  en

 SLEB2.1.Fai
presentacións
ensaiadas  previamente,
breves  e  con  apoio
visual,  sobre  aspectos
concretos  de  temas
educativos  sinxelos  do
seu  interese,
organizando  a
información  básica  nun
esquema  coherente  e
ampliándoa  con  algúns
exemplos,  e
respondendo  a
preguntas  sinxelas  de
oíntes  sobre  o  tema
tratado.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 SLEB2.1.Fai
presentacións

 CCL
 CAA
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

e memorizados.
 Expresar  a  mensaxe

con  claridade  e
coherencia  básica,
estruturándoa
adecuadamente  e
axustándose,  de  ser  o
caso, aos modelos e ás
fórmulas  de  cada  tipo
de  texto  memorizados
e  traballados  na  clase
previamente.

 Reaxustar  a  tarefa
(emprender  unha
versión  máis  modesta)
ou da mensaxe (limitar
o  que  realmente  lle
gustaría  expresar),  tras
valorar as dificultades e
os recursos  lingüísticos
dispoñibles.

 Compensar  as
carencias  lingüísticas
mediante
procedementos
lingüísticos  e
paralingüísticos.

 Lingüísticos:
 Modificar  palabras  de

significado parecido.
 Definir  ou  parafrasear

un  termo  ou  unha
expresión.

 Usar  a  lingua  materna
ou  "estranxeirizar"
palabras  da  lingua
meta.

 Pedir axuda.
 Paralingüísticos:
 Sinalar  obxectos,  usar

deícticos  ou  realizar
accións  que  aclaran  o
significado.

 Usar  linguaxe  corporal
culturalmente
pertinente  (acenos,
expresións  faciais,
posturas  e  contacto
visual ou corporal).

 Usar  elementos
cuasiléxicos  (hum,

situacións
comunicativas  máis
específicas.

 B2.3.  Intercambiar  con
pronuncia  clara  e
intelixible,  información
en  situacións  de
comunicacióalumnado
e menos habituais, pero
predicibles,  nas  que
teña  que  expresar  o
acordo,  o  desacordo,  o
interese,  a  posibilidade
e  a  imposibilidade,
usando  un  repertorio
de  expresións
frecuentes  no  ámbito
público  (doenzas,
pequenas reclamacións,
etc.),  así  como  na
expresión  básica  dos
sentimentos  e  os
intereses persoais, tales
como  satisfacción,
desgusto,  admiración  e
sorpresa.

 B2.4. Producir textos de
extensión  breve  ou
media, tanto cara a cara
como  por  teléfono  ou
por  outros  medios
técnicos,  nun  rexistro
formal,  neutro  ou
informal,  cun  discurso
comprensible  e
adecuado á situación, e
utilizando as estratexias
necesarias  para  iniciar,
manter  e  facer
progresar  a
comunicación.

 B2.5.Intercambiar
información e opinións,
dar  instrucións,
describir  e  narrar
acontecementos
sinxelos,  xustificar
brevemente os motivos
de  accións  e  planos,
formular  hipóteses,
facer  suxestións  e
argumentar  de  xeito

ensaiadas  previamente,
breves  e  con  apoio
visual,  sobre  aspectos
concretos  de  temas
educativos  sinxelos  do
seu  interese,
organizando  a
información  básica  nun
esquema  coherente  e
ampliándoa  con  algúns
exemplos,  e
respondendo  a
preguntas  sinxelas  de
oíntes  sobre  o  tema
tratado

 CSC
 CCEC

 SLEB2.3.  Desenvólvese
coa  suficiente  eficacia
en  situacións  cotiás  e
menos  habituais  pero
predicibles que  poden
xurdir  durante  unha
viaxe ou estadía noutros
países  por  motivos
persoais  ou  educativos
(transporte,
aloxamento,  comidas,
compras,  estudos,
relacións  coas
autoridades,  saúde  ou
lecer),  e  utiliza
estratexias  de
comunicación
lingüísticas  (uso  de
exemplos e palabras de
significado  próximo)  e
xestos apropiados.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 SLEB2.4.  Participa  en
conversas  informais,
cara  a  cara  ou  por
teléfono, ou por outros
medios  técnicos,  sobre
asuntos  cotiáns,  nas
que  intercambia
información  e  se
expresan  e  xustifican
opinións  brevemente;
narra  e  describe  feitos
sinxelos ocorridos  no
pasado  ou  expresa
brevemente plans  de
futuro;  fai  suxestións;

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

puah,  etc.)  de  valor
comunicativo.

 B2.2.  Actitude  de
respecto  cara  a  si
mesmo/a  e  cara  ás
demais  persoas,  para
comprender  e  facerse
comprender.

 B2.3.  Rutinas  ou
modelos  comúns  de
interacción  segundo  o
tipo  de  situación  de
comunicación.

sinxelo,  aínda  que  se
produzan  pausas  para
planificar  o  que  se  vai
dicir  e,  en  ocasións,
haxa  que  formular  a
mensaxe  en  termos
máis  sinxelos  e  repetir
ou  reelaborar  o  dito
para  axudar  á
comprensión da persoa
interlocutora.

pide e dá indicacións ou
instrucións;  expresa  e
xustifica sentimentos de
xeito sinxelo, e describe
con  certo  detalle
aspectos  concretos  de
temas  de  actualidade
moi  coñecidos ou  de
interese  persoal  ou
educativo.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 a
 b
 c
 f

 B3.1.  Estratexias  de
comprensión:
 Mobilización  de

información  previa
sobre o tipo de tarefa
e  o  tema,  a  partir  da
información
superficial:  imaxes,
organización  na
páxina,  títulos  de
cabeceira, etc.

 Identificación  do  tipo
de lectura demandado
pola  tarefa  (en
superficie ou oceánica,
selectiva,  intensiva  ou
extensiva).

 Distinción  de  tipos  de
comprensión
necesarios  para  a
realización  da  tarefa
(sentido  xeral,
información esencial e
puntos principais).

 Formulación  de
hipóteses  sobre
contido e contexto.

 Inferencia  e
formulación  de
hipóteses  sobre
significados a partir da
comprensión  de
elementos
significativos,

 B3.1. Utilizar estratexias
de  lectura  (recurso  ás
imaxes, títulos e outras
informacións  visuais,  e
aos  coñecementos
previos sobre o tema ou
a  situación  de
comunicación,  e  aos
transferidos  desde  as
linguas  que  coñece),
identificando  a
información  máis
importante e deducindo
o  significado  de
palabras  e  expresións
non coñecidas.

 B3.2.  Seguir  instrucións
e  consignas  básicas,
sinxelas  e  predicibles,
de  carácter  público,
institucional  ou
corporativo.

 B3.3.  Comprender
información relevante e
previsible  en  textos
descritivos  ou
narrativos breves e ben
estruturados nos que se
informa  de
acontecementos,  se
describen  accións,
persoas,  obxectos  e
lugares, e se manifestan
opinións con expresións
sinxelas,  relativos  a

 SLEB3.1.  Identifica  a
información  máis
importante  en  textos
xornalísticos  do  xénero
informativo,  en
calquera  soporte,
breves  e  ben
estruturados  e  que
traten  temas  xerais  e
coñecidos  ou
traballados
previamente, e capta as
ideas  principais  de
artigos  divulgativos
sinxelos, cunha linguaxe
moi clara e un uso moi
limitado de tecnicismos,
sobre  temas  do  seu
interese.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 SLEB3.2.Entende  o
sentido  xeral  e  os
puntos  principais  de
anuncios  e
comunicacións  sinxelos
de  carácter  público,
institucional  ou
corporativo,  que
conteñan  instrucións  e
indicacións  de  carácter
previsible, claramente
estruturados,
relacionados  con
asuntos do seu interese
persoal  ou  educativo
(por  exemplo,  sobre

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Segunda Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

lingüísticos  e
paratextuais,  e  do
coñecemento  e
experiencias  noutras
linguas.

 Reformulación  de
hipóteses  a  partir  da
comprensión de novos
elementos.

 B3.2.  Recoñecemento
da estrutura  das  cartas
formais  (remitente,
cabeceira, lugar e data;
asunto, saúdo á persoa
destinataria,  corpo  da
carta,  despedida  e
sinatura).

experiencias  e  a
coñecementos  propios
da  súa  idade  e  do  seu
nivel escolar.

 B3.4.  Recoñecer  a
estrutura  das  cartas
formais  (remitente,
cabeceira, lugar e data;
asunto,  saúdo á persoa
destinataria,  corpo  da
carta,  despedida  e
sinatura), e comprender
un repertorio elemental
e  básico  de  expresións
fixas  de  confirmación
ou  denegación,  obriga,
coñecemento,
necesidade  e  permiso
utilizadas  para  a
concesión dunha bolsa,
a  confirmación  dun
pedimento,  a  reserva
dun hotel, etc.

 B3.5.  Identificar  a
información esencial, os
puntos  máis  relevantes
e  detalles  importantes
en  textos,  en  formato
impreso  ou  en  soporte
dixital,  ben
estruturados e de curta
ou  media  extensión,
escritos  nun  rexistro
formal,  informal  ou
neutro,  que  traten
asuntos  cotiáns,  temas
de  interese  ou
relevantes  para  os
propios  estudos  ou  as
ocupacións  e  que
conteñan  estruturas
frecuentes  e  un  léxico
xeral de uso común.

cursos,  prácticas  ou
becas).

 SLEB3.3.  Identifica  a
información  máis
importante  en
instrucións sobre o uso
de  aparellos  ou  de
programas  informáticos
de uso habitual, e sobre
a  realización  de
actividades e normas de
seguridade  ou  de
convivencia  no  ámbito
público e educativo.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 SLEB3.4.  Identifica  en
lecturas  adaptadas  as
liñas  xerais  do
argumento,  o  carácter
dos  personaxes  e  as
características  do  lugar
e  o  tempo  en  que  se
desenvolven.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 SLEB3.5.  Comprende
correspondencia
persoal, breve e sinxela,
en  calquera  soporte
incluíndo  foros  en  liña
ou  blogs, na  que  se
describen  e  narran
feitos  e  experiencias,
impresións  e
sentimentos,  e  se
intercambian
información  e  opinións
sobre  aspectos
concretos  de  temas
xerais,  coñecidos ou do
seu interese.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 SLEB3.6.  Entende  o
esencial  de
correspondencia  formal
institucional  ou
comercial sobre asuntos
que  poden  xurdir,  por
exemplo,  mentres
organiza ou realiza unha
viaxe  ao  estranxeiro
(concesión dunha bolsa,
confirmación  dun
pedimento, reserva dun

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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hotel, etc.).

 SLEB3.7.  Entende
información  específica
relevante  en  páxinas
web e outros materiais
de  referencia  ou
consulta  (glosarios,
dicionarios,
enciclopedias e revistas)
claramente
estruturados,  que
conteñan  mapas,
fotografías,  imaxes,
vídeos  ou  animacións
que  axuden  á
comprensión sobre
temas  relativos  a
materias  educativas  ou
asuntos  relacionados
coa  súa  especialidade
ou cos seus intereses.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

Bloque 4. Produción de textos escritos

 a
 b
 c
 f

 B4.  Estratexias  de
produción:

 Planificación:
 Mobilización  e

coordinación  das
propias  competencias
xerais  e  comunicativas
co  fin  de  realizar
eficazmente  a  tarefa
(repasar o que se sabe
sobre o tema, o que se
pode ou se quere dicir,
etc.).

 Localización  e  uso
adecuado  de  recursos
lingüísticos  ou
temáticos  (uso  dun
dicionario  ou  dunha
gramática,  obtención
de axuda, etc.).

 Uso  de  elementos
coñecidos  obtidos  de
modelos  moi  sinxelos
de textos escritos, para
elaborar  os  propios
textos.

 B4.1.  Coñecer,
seleccionar e aplicar as
estratexias  máis
adecuadas  para
elaborar  textos escritos
sinxelos  de  lonxitude
breve  ou  media
(elección  da  persoa
destinataria,  finalidade
do escrito, planificación,
redacción  do  borrador,
revisión  do  texto  e
versión  final),
incorporando esquemas
e  expresións  de  textos
modelo  con  funcións
comunicativas  similares
ao  texto  que  se  quere
producir.

 B4.2.  Completar
documentos  básicos
nos  que  se  solicite
información  persoal  ou
relativa  aos  seus
estudos  ou  á  súa
formación.

 B4.3.  Escribir  mensaxes

 SLEB4.1.  Escribe
correspondencia
persoal,  en  calquera
formato,  na  que
describe experiencias  e
sentimentos;  narra,  de
forma  lineal,
actividades  e
experiencias  presentes
e  pasadas;  e
intercambia
información  e  opinións
sobre  temas  concretos
nas  súas  áreas  de
interese  persoal  ou
educativo.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 SLEB4.2.  Completa  un
cuestionario  con
información  persoal,
educativa  ou
ocupacional  (nivel  de
estudos,  materias  que
cursa,  preferencias,
etc.)  cunha  finalidade
específica, como
inscribirse nun curso ou

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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 Execución:
 Elaboración  dun

borrador  seguindo
textos modelo.

 Estruturación  do
contido do texto.

 Organización  do  texto
en  parágrafos  curtos
abordando en cada un
unha  idea  principal,
conformando  entre
todos o seu significado
ou a idea global.

 Expresión  da  mensaxe
con  claridade
axustándose  aos
modelos  e ás  fórmulas
de cada tipo de texto.

 Reaxuste  da  tarefa
(emprender  unha
versión  máis  modesta)
ou  da  mensaxe  (facer
concesións  no  que
realmente  lle  gustaría
expresar),  tras  valorar
as  dificultades  e  os
recursos  lingüísticos
dispoñibles.

 Recurso  aos
coñecementos  previos
(utilizar  frases  feitas  e
locucións,  do  tipo
"agora  volvo",  "botar
unha man", etc.).

 Revisión:
 Identificación  de

problemas,  erros  e
repeticións.

 Atención  ás
convencións
ortográficas  e  aos
signos de puntuación.

 Presentación  coidada
do  texto  (marxes,
limpeza,  tamaño  da
letra, etc.).

 Reescritura definitiva.
 B4.2.  Elaboración  de

cartas  formais
respectando  a  súa
estrutura:  remitente,

sinxelas  e  breves  con
información, instrucións
e  indicacións  básicas  e
opinións  sinxelas,
relacionadas  con
actividades cotiás ou do
seu interese.

 B4.4.  Producir
correspondencia  formal
para  solicitar  ou  dar
información  relativa  a
bens e servizos, a partir
de  modelos  sinxelos  e
básicos, actuando como
mediación  lingüística
(adecuada ao seu nivel
escolar),  de ser o caso,
cunha  presentación  do
texto limpa e ordenada.

 B4.5.  Escribir,  en  papel
ou  en  soporte  dixital,
textos  de  estrutura
clara,  breves  ou  de
extensión media,  sobre
asuntos  cotiáns  ou
temas  de  interese
persoal  ou  educativo,
nun  rexistro  formal,
neutro  ou  informal,
utilizando  os  recursos
de  cohesión,  as
convencións
ortográficas e os signos
de  puntuación  máis
comúns,  e  amosando
un  control  razoable  de
estruturas  e  un  léxico
de  uso  frecuente  de
carácter xeral.

solicitar  un
campamento de verán.

 SLEB4.3.  Escribe  notas,
anuncios,  mensaxes  e
comentarios  breves,  en
calquera  soporte,  nos
que solicita e transmite
información  e  opinións
sinxelas, respectando as
convencións  e  as
normas de cortesía.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 SLEB4.4.  Escribe
correspondencia  formal
básica  e  breve,  dirixida
a  institucións  públicas
ou  privadas  ou
entidades  comerciais,
na  que  pide  ou  dá
información,  ou solicita
un servizo, respectando
as  convencións  formais
e  normas  de  cortesía
máis comúns neste tipo
de  textos,  cunha
presentación  limpa  e
ordenada do texto.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 SLEB4.5.  Escribe,  nun
formato  convencional,
informes  expositivos
moi  breves  e  sinxelos
nos que dá información
esencial sobre un tema
educativo,  facendo
breves  descricións  e
narrando
acontecementos
seguindo  unha
estrutura  esquemática
moi  sinxela  (título,
corpo do texto e, de ser
o  caso,  conclusión  e
bibliografía).

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
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cabeceira, lugar e data;
asunto, saúdo á persoa
destinataria,  corpo  da
carta,  despedida  e
sinatura.

 B4.3.  Elaboración  de
informes  expositivos
elementais  e  breves,
organizados  nunha
estrutura  básica  que
inclúa unha introdución,
o  corpo  do  informe,  a
conclusión  e  a
bibliografía.

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe

 a
 b
 c
 f
 p

 B5.1.  Patróns  sonoros,
acentuais, rítmicos e de
entoación básicos:
 Sons  e  fonemas

vocálicos.
 Sons  e  fonemas

consonánticos  e  as
súas agrupacións.

 Procesos  fonolóxicos
máis básicos.

 Acento  fónico  dos
elementos  léxicos
illados e na oración.

 B5.2. Patróns gráficos e
convencións
ortográficas:
 Uso  das  normas

básicas  de  ortografía
da palabra.

 Utilización  adecuada
da  ortografía  da
oración: coma, punto e
coma,  puntos
suspensivos,
parénteses e comiñas.

 B5.3.  Aspectos
socioculturais  e
sociolingüísticos:
 Recoñecemento  e  uso

de convencións sociais
básicas  e  normas  de
cortesía propias da súa
idade  e  de  rexistros
informal  e  estándar,  e
da linguaxe non verbal

 B5.1.  Expresarse  coa
suficiente  fluidez  para
que poida seguirse  sen
moita  dificultade  o  fío
do  discurso,  aínda  que
poidan  producirse
pausas para planificar o
que  se  vai  dicir  e,  en
ocasións,  haxa  que
interromper  e  reiniciar
a  mensaxe  para
reformulala  en  termos
máis  sinxelos  e  máis
claros  para  a  persoa
interlocutora.

 B5.2.  Utilizar  as
convencións
ortográficas,  de
puntuación  e  de
formato  de  uso  moi
frecuente,  en  textos
escritos  en  diferentes
soportes,  coa
corrección  suficiente
para  non  dar  lugar  a
serios  malentendidos,
aínda poidan cometerse
erros  que  non
interrompan  a
comunicación.

 B5.3.  Utilizar  para  a
comprensión  e
produción  de  textos
orais  e  escritos  os
coñecementos
socioculturais  e

 SLEB5.1. Produce léxico
e  estruturas  básicas
intelixibles no oral e na
escrita,  e  trazos
fonéticos  que
distinguen  fonemas
(nasalización,
sonorización,  etc.),  e
utiliza  con  eficacia
comunicativa  patróns
básicos  de  ritmo,
entoación  e
acentuación de palabras
e frases.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 SLEB5.2.  Utiliza
adecuadamente  as
convencións  orais  e
escritas  básicas  propias
da lingua estranxeira no
desenvolvemento  do
proceso  comunicativo
oral  e  escrito  (saúdos,
despedidas,  fórmulas
básicas  de  tratamento,
etc.),  e amosa respecto
e  interese  polas
diferenzas culturais que
poidan existir.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 SLEB5.3.  Nas
actividades  de  aula,
pode explicar o proceso
de produción de textos
e  de  hipóteses  de
significados  tomando
en  consideración  os

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
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elemental  na  cultura
estranxeira.

 Achegamento  aos
hábitos  e  ás
actividades de estudo,
traballo  e  lecer,
condicións  de  vida  e
relacións  interpersoais
(no  ámbito  educativo,
ocupacional  e
institucional);  o
contorno  xeográfico
básico  (clima,  rexións)
e  referentes  artístico-
culturais  (feitos
históricos  e
personaxes
salientables).

 Recoñecemento  de
valores,  crenzas,
actitudes  e  tradicións
fundamentais,  e
calquera outro aspecto
cultural  de  interese,
así  como  os  aspectos
culturais  básicos  que
permitan  comprender
os países onde se fala
a  lingua  estranxeira  e
actuar  neles
adecuadamente.

 Identificación
dalgunhas  similitudes
e  diferenzas
elementais  e  máis
significativas  nos
costumes cotiáns entre
os países onde se fala
a lingua estranxeira e o
noso.

 Actitude  receptiva  e
respectuosa  cara  ás
persoas, os países e as
comunidades
lingüísticas  que  falan
outra  lingua  e  teñen
unha cultura diferente
á propia.

 B5.4. Plurilingüismo:
 Identificación  de

similitudes  e

sociolingüísticos
adquiridos  relativos  á
vida  cotiá  (hábitos  e
actividades  de  estudo,
traballo  e  lecer),
condicións  de  vida  e
contorno,  relacións
interpersoais  (entre
homes  e  mulleres,  no
ámbito  educativo,
ocupacional  e
institucional),
comportamento
(posturas,  expresións
faciais,  uso  da  voz,
contacto  visual  e
proxémica),  e
convencións  sociais
(actitudes  e  valores),
axustando a mensaxe á
persoa destinataria e ao
propósito comunicativo,
e  amosando  a
propiedade e a cortesía
debidas.

 B5.4.  Producir  textos  e
inferir  o  significado
probable de palabras ou
frases que descoñece a
partir  das  experiencias
e  os  coñecementos
transferidos  desde  as
linguas que coñece.

 B5.5.  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,
evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.

 B5.6.Distinguir e levar a
cabo  as  funcións
demandadas  polo
propósito comunicativo,

coñecementos  e  as
experiencias  noutras
linguas.

 SLEB5.4.  Participa  en
proxectos  (elaboración
de  materiais
multimedia,  folletos,
carteis,  recensión  de
libros e películas, obras
de teatro, etc.) nos que
se utilizan varias linguas
e  relacionados  cos
elementos  transversais,
evita  estereotipos
lingüísticos ou culturais,
e  valora  as
competencias  que
posúe  como  persoa
plurilingüe.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 SLEB5.5.  Comprende  e
comunica  o  propósito
solicitado  na  tarefa  ou
ligado  a  situacións  de
necesidade  inmediata
da  aula  (pedir  ou  dar
información,  agradecer,
desculparse,  solicitar
algo,  invitar,  etc.),
utilizando
adecuadamente  as
estruturas  sintáctico-
discursivas  e  o  léxico
necesarios,  propios  do
seu  nivel  escolar
suficientes  para
comunicar con eficacia.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
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diferenzas  entre  as
linguas  que  coñece
para  mellorar  a  súa
aprendizaxe  e  lograr
unha  competencia
comunicativa
integrada.

 Participación  en
proxectos  nos que  se
utilizan  varias  linguas
e  relacionados  cos
elementos
transversais,  evitando
estereotipos
lingüísticos  ou
culturais,  e  valorando
positivamente  as
competencias  que
posúe  como  persoa
plurilingüe.

 B5.5.  Funcións
comunicativas:
 Iniciación  e

mantemento  de
relacións  persoais  e
sociais  básicas propias
da súa idade.

 Descrición  de
calidades  físicas  e
abstractas moi básicas
de  persoas,  obxectos,
lugares e actividades.

 Narración  de
acontecementos  e
descrición  de  estados
e situacións presentes,
e expresión moi básica
de sucesos futuros.

 Petición  e
ofrecemento  de
información  e
indicacións,  e
expresión  moi  sinxela
de  opinións  e
advertencias.

 Expresión  do
coñecemento,  o
descoñecemento  e  a
certeza.

 Expresión  da vontade,
a  intención,  a  orde,  a

mediante  os
expoñentes básicos das
devanditas  funcións  e
os  patróns  discursivos
de  uso  máis  habitual,
así  como  os  seus
significados  asociados
(por  exemplo,  utilizar
unha  estrutura
interrogativa  para  facer
unha  suxestión),  e
empregar  para
comunicarse
mecanismos  sinxelos
bastante  axustados  ao
contexto  e  á  intención
comunicativa
(repetición  léxica,
elipse,  deíxe  persoal,
espacial  e  temporal,
xustaposición,  e
conectores  e
marcadores  discursivos
moi  frecuentes),
sempre  que  sexan
traballados  na  clase
previamente.

 B5.7.  Recoñecer  e
utilizar  un  repertorio
léxico  de  uso  común
relativo  a  asuntos
cotiáns e a temas xerais
ou  relacionados  cos
propios  intereses,  os
estudos  e  as
ocupacións,  e  un
repertorio  limitado  de
expresións  de  uso  moi
frecuente  suficiente
para  comunicar  no seu
nivel escolar.
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autorización  e  a
prohibición.

 Expresión do interese,
a  aprobación,  o
aprecio,  a  satisfacción
e a sorpresa, así como
os seus contrarios.

 Establecemento  e
mantemento  básicos
da  comunicación  e  a
organización elemental
do discurso.

 B5.6.  Léxico  oral  e
escrito  básico  de  uso
común  relativo  a
aspectos  culturais
variados:

 Vida  cotiá:
alimentación  (pratos  e
produtos  típicos,
costumes  alimentarios,
tabús,  convencións
sociais,  horarios  etc.);
familia  e  amizades;
actividades  de  lecer;
viaxes  e  transportes;
festas  e  celebracións;
saúde  e  educación;
compras  e  actividades
comerciais.

 Bens e servizos básicos.
 Contorno:  clima,

campo,  cidade  e
lugares  máis
representativos.

 Tecnoloxía: aparellos de
uso cotián.

 Calquera  outro  que  se
considere de interese.

 B5.7.  Estruturas
sintáctico-discursivas
propias de cada idioma.

4. TEMPORALIZACIÓN
A materia repartirase en tres avaliacións para este curso:
1ª avaliación:  decembro
2ª avaliación:  de marzo
3ª avaliación: de xuño
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Debemos ter en conta que estes alumnos de 1º bacharelato vai ser o primeiro achegamento que teñan á
lingua. Partimos dun libro: Entre Nós 1de Ana Cristina Dias,que consta de 10 temas que imos repartir máis
ou menos equitativamente nas tres avaliacións inda que  imos deixar os catro últimos para o final pois xa
terán un maior dominio da lingua a todos os niveis e seralles máis fácil avanzar. Se o ritmo se ralentizase
deixariamos o 10 sen ver ou cinxiriámonos ao máis importante.
Se secuenciamos e concretamos os temas por avaliación faremos a seguinte distribución:

1ª AVALIACIÓN: TEMAS 1, 2 E 3
- Alfabeto
- Sílabas tónicas
- Acentuación: esdrúxulas e graves
- Frases declarativas e interrogativas
- Pronomes persoais de sujeito
- Posesivos
- Demostrativos
- Presente de indicativo e verbos regulares e irregulares: ser e ter, estar, ir e dar, haver
- Preposicións e locucións prepositivas
- Interrogativos
- Indefinidos
- Preposicións e locucións
- O grao comparativo
- Preguntas de confirmación
- Partícula se
- Artigos
- Xénero do nome
- Xénero e número no adxectivo
- Entoación exclamativa e interrogativa
- Linguas, países e nacionalidades
- Objetos da aula
- Vocabulario da familia, descrición física e psicolóxica
- Léxico da cidade, casa, mobiliario, anuncios
- Áreas, medidas e prezos
- Fórmulas de presentación e despedida
- Horas e días da semana
- Números (0-50)
2ª AVALIACIÓN: T. 4, 5 e 6

- Acentuación gráfica: agudas e graves
- Puntuación
- Letras e, o g e j
- Ditongos orais e nasais
- Entoación das declarativas e interrogativas
- Preposicións de tempo, movemento
- Adverbios lá, ali, aí e cá
- Grao superlativo no adxectivo
- Verbos ler, ter, ver, vir, pór, doer
- Formación e uso do futuro
- Pretérito perfecto simple e composto. Formación e uso
- Presente de indicativo de saír, pór, durmir, ler, ver e vir. Verbos reflexivos
- Colocación do pronome
- Pronomes de CD e CI
- Interxeccións
- Léxico de rotinas profesionais, domésticas  persoais
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- Horarios
- Profesións
- Tempo libre, viaxes, aloxamento, elementos da equipaxe, medios de transporte
- Vocabulario médico, na farmacia, diagnósticos, corpo humano, síntomas

3ª AVALIACIÓN: T. 7, 8, 9 e 10
- Acentuación
- Sons do s, letras c, ç, s,z; ch, lh, nh
- Entaoación: brindes!
- Casos particulares de pronomes
- Pretérito imperfecto de indicativo
- Imperativo afirmativo e negativo
- Presente do Conjuntivo
- Imperativo
- Preposicións
- Preposicións para e por
- Contracción dos pronomes de CD e CI
- Expresións de tempo( PPS/PPC/PI/Futuro)
- Quanto, enquanto e entretanto
- Vocabulario relacionado con: tempo, tempo libre, deportes, espectáculos
- Anuncios de emprego, entrevistas, currículo, orientacións
- Campos semánticos das compras, vestiario, calzado, tendas, perruquería
- Léxico das comidas, bebidas, no restaurante,na pastelería, compras, receitas

5. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES
     Para superar a materia deberemos ter en conta que se deberán superar satisfactoriamente os estándares
que  aparecen  nos  cadros  para  este  curso  de  segundo  de  bacharelato  segundo  o  seguinte  cadro  de
consecución e que será aplicable aos estándares propostos pero que non repetimos:

POUCO         1 ADECUADO        2 MOI ADECUADO 3 EXCELENTE  4
Se non consegue o que
se  pretende  ou  se  lle
custa moito

Se  identifica,  logra,  fai,
con  algunhas
dificultades.

Se  logra  o  que  se
pretende
habitualmente.

Se logra o proposto con
moita  facilidade  e  de
xeito  notable  fronte  ao
pretendido.

Con este cadro analizaremos o logro dos estándares e superaraos se máis da metade deles están a partir do
ADECUADO.

- Dá, pide e comprende informacións simples.
- Fala sobre as horas e os horarios
- Participa na aula e expresa  os seus gustos e preferencias
- Pide axuda para se comunicar
- Comprende e usa fórmulas sociais coma o saúdo, presentación e despedida
- Comprende descricións físicas e psicolóxicas
- Escribe mensaxes sinxelas coa máxima corrección posible
- Describe  a alguén
- Manexa os medios audiovisuais para a busca de información sobre temas coma: anuncios, viaxes,

horarios……
- Entende e escribe un e-mail
- Sabe dar información sobre casas, mobiliario, espazos
- Interacciona cos compañeiros para marcar un encontro, describir gustos, preferencias, problemas

de saúde , con arreglo á norma e facéndose comprender
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- Fala de rotinas, experiencias
- Manexa e comprende o esencial de información sobre transportes, horarios, prezos, lugares, viaxes
- Identifica información principal e secundaria en textos escritos e ante todo, orais
- Fai presentación orais sobre algún tema sinxelo, con corrección e adecuación ao contexto usando

expresións e léxico axeitados
- Escribe  diferentes  tipos  de  textos  e  formatos:  e-mail,  comentarios  breves,  receita  de  cociña,

cuestionarios, anuncios
- Capta a información esencial de textos orais e participa neles
- Responde a un convite por escrito
- Desenvólvese oralmente para pedir información en tendas
- Comprende información sobre comidas, bebidas, facendo pedidos e reclamacións.
- Persevera no proceso de aprendizaxe mostrando unha actitude positiva cara á materia.
- Realiza  no  oral  os  trazos  fonéticos  principais  da  Lingua  portuguesa:  nasalización,  sonorización,

acentuación, entoación…..
- Recoñece e usa correctamente as categorías gramaticais estudadas.
- Usa as conveccións básicas da Lingua  portuguesaen saúdos, despedidas, petición de informaciós.
- Interésase polas semellanzas e diferenzas culturais.
- Participa en traballos  de aula  que incidan nas transversais  e evita os estereotipos da lingua e

cultura comparándoa coa súa propia.
- Comunícase con eficacia usando as estruturas de sintaxe, discurso e léxico propios do seu nivel.
- Participa en conversas sobre temas sinxelos, facéndose entender e con arreglo á norma.
- Capta e dá conta dos elementos culturais e literarios que se van vendo nos textos tratados na aula.
- Domina na escrita e no oral as estruturas básicas estudadas a nivel de fonética, morfoloxía, léxico…
- Traballa en grupo, guiadamente e practicando a oralidade,  con materias diversos e en diferentes

soportes: audiovisual, internet, blogs, programas de televisión, audios.

6. METODOLOXÍA

Metodoloxía activa  e  participativa baseada,  principalmente,  nas intervencións do alumnado intentando
constantemente reproducir  a lingua estudada, ben oralmente ou por escrito,  con pautas e modelos ou
mesmo sen eles, a través da repetición ou da creación propia.
Traballarase a oralidade a través da audición de diálogos,cancións, lecturas etc.; pero tamén da proxección
de filmes, documentais e programas de tv; e  coa recreación de diferentes situacións comunicativas (o máis
próximas á realidade do alumnado).  Á parte de material fotocopiable que lle proporcionaremos e o libro do
alumno  que  teremos  como  base,  traballaremos  moito  con  textos  reais:  escoitaremos  programas  de
televisión e de radio,  así  coma con textos reais  gravados en diferentes ámbitos  con diferente nivel  de
dificultade ( incluído ruído ambiental) e incluso algúns do Brasil para que poidan apreciar diferenzas inda
que sexa mínimas.  Sempre se fomentarán os debates,  as intervencións e interaccións entre eles ou co
profesor.
A sociedade actual, na que se insire o noso alumnado, require das súas cidadás e dos seus cidadáns a
capacidade de enfrontarse a unha gran cantidade de información. Por este motivo o seu tratamento é un
dos obxectivos do sistema educativo. Este reto concrétase na necesidade de integrar o manexo de diversos
soportes e fontes, utilizando tanto medios audiovisuais coma informáticos, enfrontando o alumnado coa
tarefa  de  busca,  selección,  análise  e  interpretación  da  información,  así  como no  desenvolvemento  da
capacidade crítica con respecto a ela.
A biblioteca do centro móstrase así como un recurso cun alto valor dentro da comunidade educativa que
deberemos ter en conta á hora de programar as nosas actividades docentes e tamén aproveitaremos todas
as posibilidades para actividades que nos poida ofrecer o Proxecto de Eurocidade Chaves-Verín, así como a
fonética dunha rapaza que naceu en Portugal e que nos vai servir de contrapunto doutras que naceron pero
que apenas dominan a lingua ( partindo así da realidade do alumnado).
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Débese ter en conta igualmente a necesidade de traballar non só a comprensión e expresión escrita senón
tamén e especialmente a compresión e expresión oral.  As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de
forma importante  ao desenvolvemento e aprendizaxe do currículo  por  canto que son instrumentos de
comunicación,  soporte  básico  do  coñecemento,  vehículo  para  as  relacións  sociais  e  para  a  expresión
emocional.
Neste sentido, para desenvolver o currículo da materia de Lingua portuguesa seguiranse as orientacións
metodolóxicas que pasamos a enunciar:

- Adoptar un enfoque principalmente comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que faga do texto a
unidade comunicativa fundamental e que favoreza o emprego do idioma en distintas funcións e contextos
de uso.Por tanto, as habilidades e estratexias lingüísticas deben ser obxecto de especial atención sen por iso
desdeñar a reflexión e o coñecemento do código lingüístico.
- Proporcionar e traballar con textos de distinta natureza e en diferentes formatos.
-  Promover a utilización da diversidade de fontes e recursos para a obtención da información. A busca
guiada desta tanto na biblioteca coma na internet ou noutros medios, así como a composición de textos
utilizando distintos soportes.
- Propiciar, non só actividades individuais, senón tamén grupais, que favorezan o intercambio respectuoso
de ideas, o discurso argumentativo e o espírito crítico e cooperativo.
- Facer lectura, interpretación e valoración de diferentes textos( informativos, literarios…)
- Propiciar dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación e avaliación das
súas actividades.
- Ofrecer actividades abertas que impliquen a busca, selección e tratamento da información, a posibilidade
de tomar decisións e emitir opinións sobre diferentes cuestións de forma crítica.
A metodoloxía será, pois, dinámica e participativa: fomentarase o traballo conxunto de todo o grupo-clase
baixo a coordinación e orientación do profesor ou profesora. A función do ensinante será principalmente a
de organizar  o  traballo  dos alumnos/as e fomentar  a  aprendizaxe por descubrimento,  recorrendo só o
necesario ás exposicións maxistrais e dinamizando o grupo-clase para que en ningún momento caian na
pasividade e na recepción maquinal de contidos que se asimilan sen a máis mínima reflexión. Para lograr
isto intentaremos crear un bo ambiente na aula e fomentar a oralidade inda que sen forzala xa que para a
maioría é a primeira vez que se enfrontan á aprendizaxe desta lingua.
Para non caer na excesiva gramaticalización primaremos o oral e partiremos de textos básicos e do seu
interese así coma do coñecemento de contidos de tipo cultural.

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Imos empregar un manual como base: Entre Nós 1  ,Ana Cristina Dias, editorial Lidel.
Tamén botaremos man do Caderno do alumno correspondente.
Á  parte  usaremos  diverso  material  (incluídas  fotocopias,  CD,  audios,  programas  de  tv,  radio,  internet,
revistas e textos que podemos sacar de:
- Portugalízate, de Xerais
- Caderno de exercicios: TAVARES, Ana: Português XXI. Caderno de exercícios. Editorial Lidel, Lisboa 2003.
- CD-Áudio: TAVARES, Ana: Português XXI. CD. Editorial Lidel, Lisboa
- CD de Avançar portugués, Ana Tavares, ed. Lidel
- Passaporte para Português da ed. Lidel e outros que aparecen tamén referenciados na bibliografía para 2º
de bac.
Veremos algo de literatura a través do libro de Tatiana Saslem : Paraíso da ed. Tinta da China e outros textos
seleccionados polo profesor tende en conta as preferencias do alumnado.
Enderezos interesantes para consultar en rede:
Motores de busca:
www.google.pt
www.sapo.pt
www.oleme.pt
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Prensa escrita:
www.publico.pt
www.sol.pt
www.expresso.pt

TV e radio:
www.rtp.pt
www.sic.pt
www.tvi.pt
Dicionarios e conxugadores verbais:
www.priberam.pt
www.portoeditora.pt
www.conjuga-me.net
http://conjugador.cilenis.com/
Outros elementos a ter en conta son os blogues de portugués en expansao, as páxinas do Instituto Camoes
e:
- Terra Brasil: www.terra.com.br
- TSF: www.tsf.pt
- Youtube Brasil: www.br.youtube.com
http://www.musica-portuguesa.com/links.htm
http://www.jornaisportugueses.com/

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
CUALIFICACIÓN AULA - TRABALLO -  20% EXAMES 80%

Actividades  diarias,  orais  e  escritas,
realización  das  tarefas  que  se
encomenden,  presentación/exposición  de
pequenos traballos,  participación activa e
positiva nas clases e actitude positiva cara
á  materia,  aos  compañeiros  e  ao
profesorado.  Estes  instrumentos  de
avaliación: seguimento na aula, análise das
súas  intervencións  orais,  lecturas,
presentación  e  pequenos  traballos
sinxelos  ,  serán  tidos  en  conta  así  coma
unha  boa  actitude  cara  á  materia  e  o
proceso educativo.

Dúas  probas  cada  avaliación,  incluíndo
exercicios teóricos e prácticos, baseados na
escrita  (comprensión  e  expresión)  e  na
oralidade  (comprensión  e  expresión).
Algún  coa  estrutura  das  ABAU.Serán
exercicos tamén do estilo dos realizados na
aula. Indicarase o valor numérico de cada
cuestión.
No caso de que o alumnado copie durante
a realización dalgunha destas probas, o(s)
exame(s) será(n) retirado(s) pola profesora
e a puntuación será 0.

Ás probas escritas non se permitirá a entrada con ningún aparello electrónico polo que se se detecta algún,
o alumno irá coa cualificación de suspenso na avaliación.
Asemade se se intúe que copiou ou se sospeita que puido facelo, poderáselle pedir que realice a/s probas
diante dun tribunal (profesora e outra persoa do Departamento) de forma oral. Se no remate do curso non
ten superada toda a materia ou algunha parte ( sempre que non acade media de 5) o alumno realizará un
exame  final,  no  que  se  incluirán  todos  os  contidos.  (  Extraordinariamente  cando  só  lle  quede  unha
avaliación pódeselle dar oportunidade de no exame final facer só esa) A nota resultante significará o 100%
da nota final. A esta proba presentaranse os alumnos que perderon o dereito á avaliación continua.
A nota final do curso será o 100% da media das avaliacións ou de ser o caso, sempre que beneficie ao
alumno, a da terceira avaliación ao ser unha materia de contido progresivo.

IES Xesús Taboada Chivite-Lingua e literatura galega. Curso 18-19-161

http://www.jornaisportugueses.com/
http://www.br.youtube.com/
http://www.portoeditora.pt/
http://www.tvi.pt/
http://www.expresso.pt/


Os redondeos decimais, de habelos, serán á alza sempre que sexa superior a décima a 5 e a actitude sexa
boa, e á baixa no caso contrario.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
Será unha única proba escrita que constará de cuestións teóricas e exercicios prácticos referidos a toda a
materia  e  semellantes  aos  presentados  para  a  proba  escrita  de  xuño  e  atendendo  á  comprensión  e
expresión escrita e oral. O formato será semellante  ao de xuño.
Na proba establecerase o sistema de puntuación.
Valorarase de 0 a 10 puntos.
A nota resultante significará o 100% da nota final de setembro.

9. PENDENTES
Non temos pendentes nesta materia pois é o primeiro ano que os alumnos a ven xa que na ESO non a
tiveron. Así e todo, establecemos uns mecanismos de recuperación da mesma con entrega de traballos e
probas segundo se determine e sexa pertinente para aqueles aos que lle quede.

10.  COÑECEMENTOS PREVIOS,  AVALIACIÓN INICIAL E ATENCIÓN Á
DIVERSIDADE
No inicio do curso faremos unha avaliación inicial para saber se teñen algún coñecemento sobre a materia
e  se  hai  moita  heteroxeneidade  iremos  facendo  os  axustes  necesarios  para  que  a  aprendizaxe  sexa
significativa para todo o grupo .Na adolescencia faise especialmente palpable a crecente diversificación do
alumnado en canto a actitudes, capacidades e intereses. A programación de cada curso e o traballo diario
na aula deben, pois, ter presente dita diversidade, ofrecendo uns camiños suficientemente variados, dentro
do posible, para conseguir os obxectivos do curso e da etapa.Así pois, no deseño das diferentes unidades
didácticas procurarase presentar aos alumnos, sempre que sexa posible, exercicios de diferente nivel de
complexidade, intentando adecuarnos ao máximo aos diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe.
Haberá que ter en conta,  ademais,  a posibilidade de asimilar os mesmos contidos mediante diferentes
métodos e actividades, suscitando exercicios suficientemente variados para cada aspecto tratado. Doutra
banda,  no traballo  diario  na aula,  a realización de actividades por parellas ougrupos de alumnos pode
permitir en moitas ocasións equilibrar as diferenzas entre eles, ademais de permitir a colaboración e apoio
entre os membros do grupo.

Os criterios a seguir poderían ser os seguintes:
-Priorizar os obxectivos que contribúen a desenvolver capacidades transversais.
-Fixar criterios para seleccionar contidos nucleares fundamentais, adaptando o material didáctico
-Partir do nivel do alumnado, asegurando a construcción de aprendizaxes significativas, partindo dos seus
coñecementos  previos.  Será  preciso  variar  a  metodoloxía  segundo  as  necesidades  de  cada  alumno  e
alumna.
- Organizar grupos de traballo flexíbeis con carácter investigador e organizativo.
-Avaliar tendo en conta as características propias deste tipo de alumnado.
- Propor actividades de aprendizaxe diferenciadas.

11. TRANSVERSAIS
-As linguas, e neste caso a Portuguesa son un espazo privilexiado para incorporar o tratamento dos temas
transversais na práctica educativa e aínda que estes  estean continuamente presentes, o seu tratamento
maniféstase en especial a través da selección de textos e o traballo con eles, xa que os textos ofrecen
situacións que reflicten actitudes, valores, modos de pensar.
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-No caso concreto da nosa disciplina, era irrenunciable o obxectivo fundamental rexeitar os usos da lingua
oral  e  escrita  que  denotan  unha  discriminación  clasista,  social,  sexual...  e  será  tarefa  do  profesorado
comentalos cando aparezan na aula.
- Pero, ademais, teremos en conta, sempre que sexa posible, o tratamento de temas diversos con respecto
polo alleo e a diversidade.
- Educación moral e cívica: as lecturas permítennos reflexionar sobre actitudes de respecto e valoración,
referidos ás linguas, ás súas variedades e ós seus falantes; pero tamén nos permiten insistir na necesidade
de que valores como a tolerancia ou o respecto, deben rexer a convivencia.
-  Convivencia:  o  respecto  á  autonomía  dos  demais  e  o  diálogo  como  modo  de  resolver  os  conflitos
trabállanse especialmente ó fio  dalgúns temas como o debate,  o  coloquio ou a reclamación,  e tamén
nalgúns temas e lecturas.
- A reflexión sobre o código e a organización da lingua permite facer fincapé na importancia das distintas
linguas como un factor de enriquecemento cultural .
- Solidariedade: a pobreza, o reparto desigual da riqueza, o altruismo, etc. son temas tratados en diversas
unidades.
- A xustiza: tema que aparece en moitas das lecturas que ilustran as unidades didácticas.
- Educación para a paz: contidos actitudinais referidos ao aprecio e valoración da diversidade como amosa a
pluralidade e riqueza culturais, pretenden trasmitir valores como a non violencia, a tolerancia e a resolución
pacífica dos conflitos. Así en:
- Multiculturalidade: cada texto é o resultado da influenza de libros e de autores que poden ter moi distinta
procedencia, intereses e ideas.
- Medio ambiente: a toma de conciencia sobre os problemas que afectan ó medio ambiente desenvólvese con
debates, conversacións, publicidade e textos.
- Saúde: diversos textos convidan a analizar temas como a hixiene, a vida sa, a alimentación,o deporte, a
enfermidade…Falar sobre os hábitos alimenticios e insistir na importancia de seguir unha dieta saúdable é
fundamental a estas idades para que comprendan os perigos das enfermidades relacionadas con trastornos
alimenticios e saiban recoñecer os seus síntomas. Ademais, pode servir como punto de partida para abrir
un debate sobre os canons estéticos impostos pola sociedade actual.
 - Coidamos tambén de forma especial as prácticas de expresión oral.
O respecto aos demais é fundamental polo que non toleraremos
accións que dificulten a convivencia na aula e no centro.

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS
Como xa se indicou na introdución e contextualización,  o Departamento de Lingua e literatura galega
encargarase de impartir esta materia nun centro coma o noso que está na fronteira con Portugal e hai varios
convenios a nivel político e cultural nos que intentaremos participar e coñecer para promover a relación co
país veciño.
Entre as actividades que pretendemos organizar está participar nun intercambio que se fai cos alumnos da
veciña Chaves; ademais dun intercambio de correspondencia entre o alumnado fanse convivencias.  Isto
farase en combinación co EDLG( Equipo de dinamización da lingua galega) pois xa veñen participando estes
anos. Quedamos abertos a algunha visita que promova o achegamento entre as dúas bandas do Miño.
Outras actividades que se farán será asistir a obras de teatro en Lingua portuguesa, ben en Ourense, no
teatro principal xa que hai un proxecto de colaboración coa EOI da cidade ou na propia Chaves , onde se
representan varias, con grande suceso, no marco do Proxecto da Eurocidade.Aproveitaremos tamén toda a
información ou actividades que nos poida facilitar Portas de Galicia e quedamos abertos a outras propostas
que vaian xurdindo e sexan factibles.

13. PROXECTO LECTOR
Nesta etapa do bacharelato o alumnado atópase nun momento de estabilización e asentamento do carácter
e da propia personalidade, coidamos que é fundamental achegalo á cultura e á sociedade do actual mundo
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globalizado  mediante a reflexión sobre a cosmovisión dos homes e mulleres galegos e galegas implícita na
nosa lingua, na nosa literatura, na nosa historia... en definitiva, na nosa cultura propia e coñecendo a de
Portugal e as comunidades de fala portuguesa. Desde aí poderán exercer os seus dereitos cidadáns de xeito
democrático e responsable. Traballaremos na medida do posible con textos de todo tipo e tamén literarios.
Intentaremos  que  este  enfoque  contribúa  decisivamente  a  espertar  a  súa  curiosidade,  a  desenvolver
actitudes reflexivas e críticas sobre a sociedade en que vivimos e a cimentar a súa madureza persoal; todas
as linguas son vehículos de cultura e comunicación, pero tamén son portadoras/depósitos dunha visión do
mundo e pensamos que os mozos e mozas enriquecerán a súa cultura e mellorarán as súas competencias
comunicativas de maneira sensíbel se parten do coñecemento profundo do seu propio mundo e da súa
lingua propia para achegárense ás demais.No transcurso da actividades e traballos académicos que imos
desenvolver, tentaremos reforzar e orientar debidamente os hábitos de lectura, traballo coa oralidade e
concienciación sobre a importancia desta, estudo e disciplina do alumnado, como condicións necesarias
para  aproveitar  eficazmente  as  aprendizaxes  e  como  medio  idóneo  para  o  desenvolvemento  e
enriquecemento persoal. Tamén aspiramos a que cada alumno ou alumna desenvolva a súa sensibilidade
artística e literaria, o seu sentido estético e adquira destrezas suficientes na procura de información, busca
de solución e manexo de diferentes formatos. Promover o dominio e a identificación comprometida coa
lingua e cultura portuguesas por parte de todos e cada un dos nosos alumnos e alumnas e a relación actual
e histórica co resto das linguas da súa contorna será un dos obxectivos a conseguir.

14. PLAN TIC
Procuraremos que os alumnos desenvolvan técnicas de busca de información na propia aula, na biblioteca,
na casa e tamén coa realización de traballos.
Que usen correctores ortográficos.
Proporcionarémoslles  na  medida do  posible  enderezos electrónicos  que  lles  sexan  de utilidade para  o
proceso de aprendizaxe.
Intentaremos que se presenten a algún concurso e o fagan a través da rede.Procurarase potenciar entre o
alumnado as novas tecnoloxías dixitais o máximo posible, recorrendo a estes materiais e aulas específicas
na medida do posible.
Potenciar como técnicas de traballo:
*Técnicas de procura de información en novos soportes (redes informáticas, CD Rom, revistas online, etc.).
*Técnicas de tratamento informático de textos: coñecemento e uso dos correctores ortográficos.
* Uso de novas tecnoloxías e soportes varios para facer presentación ou dar a coñecer as súas producións.

15. PLAN CONVIVENCIA
Co estudo da lingua e a cultura portuguesa contribuiremos tamén a respectar o plan de convivencia do
centro dende o momento en que os nosos alumnos aprenderán a traballar en grupo, respectar a opinión
dos demais nos debates e exposicións orais, na visión da diversidade e do cultural como algo positivo e
tamén dende o momento que pretendemos unha posta en valor da lingua veciña e polo tanto dos alumnos
do noso centro que teñen lazos co país veciño.

16. MECANISMOS DE CONTROL E MELLORA DA PROGRAMACIÓN
Farase no Departamento( nunha reunión mensual) un seguimento desta programación para ver se se van
conseguindo os obxectivos marcados ou para axustalos tendo en conta os imprevistos que poidan xurdir, as
actividades extraescolares que se realicen e o avance do propio alumnado.
Ao finalizar  o  curso  farase  unha  avaliación,  atendendo aos  resultados académicos logrados  e  á  propia
opinión do alumnadoe profesorado implicado, para saber o funcionamento da programación e introducir os
cambios necesarios. Tamén lle daremos publicidade aos mínimos para superar a materia e ao sistema de
avaliación e cualificación.
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ASPECTOS COMÚNS A TODAS AS PROGRAMACIÓNS

1. Concrecións metodolóxicas que require a materia
Partir da competencia inicial do alumnado.
Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe.
Potenciar as metodoloxía activas cando sexa posible.
Combinar traballo individual e cooperativo.
Aprendizaxe por proxectos.
Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas.
Uso habitual das TIC.
Papel facilitador do profesor/a.
Memorización comprensiva
Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,... cando sexa posible
Comentarios de textos, gráficos, mapas, ....
Manipulación e produción de textos propios do ámbito académico e dos medios de comunicación
Presentación actividade con exemplos ilustrados de diversos xeitos
Información do profesor/a:
Información básica para todo o alumnado.
Información complementaria para reforzo e apoio.
Información complementaria para afondamento e ampliación.
Traballo persoal.
Lectura e comprensión de textos relacionados coa temática cando sexa de interese.
Análise de documentos, pequenas investigación, etc.
Resposta a preguntas.
Resolución de problemas.
Comentario de documentos, textos, mapas, imaxes, etc.
Elaboración de esquemas, sínteses,ampliacións, mapas conceptuais.
Memorización comprensiva.
Avaliación:
Análise de producións: caderno, actividades para a casa, comentarios, redaccións...
Probas escritas.
Observación do traballo do alumno, interese e esforzo por mellorar.
Elaboración  de  sínteses,  resumos  e  elaboración  de  estruturas  de  distintos  textos  mediante  esquemas
numerados.
Análise e elaboración de textos orais e escritos conforme ás propiedades textuais de coherencia, cohesión e
adecuación.
Actividades de catalogación e análise de prexuízos mediante a participación en debates, dramatización de
situacións....
Intención e circunstancias da comunicación. Tipoloxía e estrutura global do texto. Xerarquización :
idea principal, secundarias. Tema, argumento.
Produción de textos escritos, prestando especial atención a factores como : presentación, ortografía, 
puntuación, organización ordenada e coherente, corrección morfosintáctica e léxico axeitado.
Manipulación  de  textos  :  substitución  de  secuencias  equivalentes,  adicción  e  ou  supresión  de
elementos,cambios de orde ou categoría gramatical, nominalización, pronominalización, adverbialización....,
simplificación da sintaxe.
Análise  semántica  :  substitución  se  sinónimos  e  antónimos,  composición  e  derivación  de  palabras,
identificación de campos semánticos e familias léxicas,...
Prosificación  de  textos  en  verso,  versificación  de  textos  en  prosa,  ampliación  ou  simplificación  de
textosliterarios, suprimir ou engadir adxectivación, modificar punto de vista do narrador, dramatizar textos
en prosa, analizar recursos estilísticos, concluír textos inacabados...
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2. Materiais e recusos didácticos
-Libros de texto:

-1º ESO: Rodeira.
-2º ESO: Anaya.
-3º ESO: Rodeira.
-4ºESO: Anaya.
-1º Bach: Anaya.
-2ºBach: Anaya.

-Libros de lectura.
-Esquemas e apuntamentos Aula virtural.
-Internet: BVG, Wikis, etc.
-Ferramentas dixitais: powerpoint, editor vídeos, etc.
-Recursos do centro: biblioteca.
-Material prestado por outros centros: libros de lectura.

3. Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado.
Xa se foron indicando en cada una das programacións, pero destacamos os seguintes:
-Probas escritas que terán un peso entre 60-70%.
-Probas/traballos libro de lectura: 10%-20%.
-Tarefas: traballo na aula, traballos para a casa, traballos de investigación, traducións, exposicións, vídeos,
curtas, ou outros dos que o alumnado será informado en cada avaliación: o restante da porcentaxe; 10-30%.
O aprobado será 5.
Pode  pedirse  que  o  alumno,  para  facer  media,  teña  que  chegar  ao  30%  nas  probas  escritas,  o  unas
avaliación para o caso da nota final de curso. Isto sobre todo no 2º ciclo da ESO e en Bach., aínda que
sempre será un criterio que o docente pode facer máis flexible.
Aínda que non se suspenderán as avaliacións polo libro de lectura, deberá demostrarse a súa lectura a
través dun exame. Se o exame sae mal, terase que facer un traballo dirixido, e cuxa nota será a que se tome
para a media. Aínda así, se hai alumnos que demostren deixadez nos libros de lectura, o docente poderá
pedir unha nota mínima neles para poder superar as avaliacións e, por extensión, o curso.
Non será avaliación continua en ningún nivel, salvo en 2º Bach.
Recuperacións: ou finais, ou avaliación por avaliación.
Desconto por faltas:  

-1 e 2 ESO: 1 punto en cada proba escrita.
-3 e 4 ESO: 1,5 puntos en cada proba escrita.
-Bacharelato: 2 puntos en cada proba.

Descontaranse 0,10 puntos> Moi graves
Aquelas solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación do

pronome  persoal  á  tono,  formación  do  número,  formación  do  xénero,  castelanismos...),  acentuación
diacrítica.
Descontarase 0,05 puntos> Graves
Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y...), maiúsculas, dialectalismos.

A media faise coa nota na que xa se descontaron as faltas.
Os  exames  poden  incluír  práctica  e  teoría,  conxuntamente,  ou  por  separado.  Neles  avaliarase:  léxico,
gramática, ortografía, contidos literarios e de sociolingüística, comprensión e expresión escrita.
Farase  tamén  unha  avaliación  inicial  ó  principio  do  curso  para  saber  o  punto  de  partida,  analizando:
comprensión e expresión escrita, e mesmo contidos gramaticais, literarios e sociolingüísticos.
A oralidade poderá avaliarse a través de exposicións, probas orais, ou das intervencións da clase. Poderá
puntuarse na porcentaxe probas ou na de tarefas, segundo conveña o docente.
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Promocionará o alumno que teña unha media das avaliacións de 5.

4. Avaliación da práctica docente
O  departamento  dispón  dunhas  enquisas  on  line  colgadas  no  blog

departamentodegalegochivite.blogspot.com.  Avaliouse a explicación da profesora, material usado, probas
de avaliación,e a cualificación e o grao de aprendizaxe por parte do alumnado.

Ademais, ó longo do curso vaise falando co alumnado, e dende o departamento vanse axustando os
criterios, metodoloxía, contidos, procedementos a partir das reunións mensuais.

5. Seguimento, recuperación e avaliación de pendentes
-ESO: elaboración de cadernos de ortografía e morfoloxía e elaboración de traballos (postos por xefatura, ou
polo profe do curso no que estea o alumno). Eses traballos poden ser: fichas, resumos, esquemas, vídeos,
documentais, investigación sobre unha temática concreta, comentarios de textos literarios emblemáticos
(contextualización,temas,  ideas,  personaxes,  espazos  temporalización,  etc.,),  elaboración  de  textos
(argumentación e exposición basicamente), traducións, ou mesmo algunha proba indicándolle previamente
os contidos polos que se lle preguntará).

Se non fai, ou se non supera o anteriormente comentado, fará un exame final.
-Bacharelato: os pendentes de 1º Bach farán un exame final, aínda que dende xefatura estase dando unha
segunda oportunidade, opcional, repetindo un exame moi similiar a ese primeiro.

6. Procedementos que acrediten o coñecemento necesario na materia.
-Probas escritas, nas que haberá que: redactar, comprender, esquematizar, aplicar normas, comentar textos,
ter asimilado vocabulario, e ser capaz de usalo con corrección, elaborar estruturas ou ser capaz de mudar
unha para crear outras.
-Traballos e tarefas da aula e da casa: exposición, vídeos, traballos de investigación, exercicios, tarefas onde
se fomente a creatividade. En todos eles valorarase a capacidade de esquematizar, comprender, crear textos
propios.
-Libros de lectura: para traballar comprensión e expresión escrita (resumir, esquematizar, extraer temas e
ideas, interpretar,comentar, contextualizar). Pódese tamén usar para traballar léxico, ortorafía e estruturas
morfosintácticas.

7. Avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas
-Avaliar oralidade:

-Expresión oral: mandarlle contar algo en alto.
-Avaliar escrita:

-Comprensión:  proba  na  que  haxa  un  texto  sobre  o  que  teñan  que  extraer
ideas/resumir/esquematizar.

-Expresión: elaborar un texto argumentativo/expositivo; redactar; comentar.
-Ortografía: acentuar texto.
-Estruturas morfosintácticas: preguntas concretas sobre un texto, crear estruturas, modificalas, completar.
-Plano léxico  e  semántico:  a  partir  dun  texto,  preguntar  significados,  preguntar  antónimos,  sinónimos,
campos, familias, etc.
-Sociolingüística: preguntas concretas.
-Literatura:  extraer  temas/ideas/voz  lírica/narrador/espazo/tempo/personaxes  dun  texto,  contextualizar
(época, corrente, autor, temáticas dese período), preguntas concretas sobre autores, obras e temáticas.

Medidas a adoptar para os malos resultados:
-Mandar  facer  esquemas,  resumos,  comentarios,  exercicios  concretos.  Incluso,  reducir  ou  simplificar
contidos se as necesidades son moitas.
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8. Medidas de atención á diversidade
Tanto  para  alumnos  con  dificultades  como  para  alumnos  con  altas  capacidades,  usarase  material
complementario, máis doado ou máis complexo dependendo do caso.
-Alumnado con dificultades: esquemas, resumos, exercicios de pouca complexidade, fichas con moita carga
visual, titoriais tirados da internet ou feitos por docente ou mesmo alumnos do grupo, contidos mínimos.
Traballo  en equipo para facilitar  que os  que máis  saben axuden ós  que máis  lles  custa.  Estratexias  de
resumo e recapitulación do dito, usando esquemas, resumos e mapas conceptuais.
-Alumnado con altas capacidades: exercicios de niveis superiores, textos máis complexos, traballos de maior
complexidades e nos que se pide que incorporen novos contidos.

9. Concreción dos elementos transversais
1.  Educación para a saúde e a calidade de vida. Estudar a resposta axeitada que o alumno debe dar ante
temas como a droga, alcol, etc. Debemos procurar libros de lectura axeitados para abordar estes temas, ou
textos a comentar destas temáticas.
2.  Educación ambiental. O alumno debe comprender a importancia deste tema nunha sociedade como a
galega,  na  que posuímos unha grande riqueza ambiental,  aniquilada de xeito  mesquiño cos  incendios.
Moitos textos de temática paisaxística poden axudarnos a traballar iso.
3.  Educación para a paz. O alumno debe comprender qué significa a paz, para iso podémonos valer de
noticias, reportaxes ou comentarios de actos violentos concretos para estudar o tema.
4.  Educación para a igualdade. Lograr entre os alumnos o respecto por todos, especialmente por aqueles
que son diferentes. Pero, dun xeito particular, o alumno debe aprender a respectar o compañeiro que ten
ao lado e, por suposto, o profesor, pois a abstracción non serve para nada.
5. Educación do consumidor. Aprender a vivir en saúde leva consigo respectarse a si mesmos e renunciar a
todo aquilo que prexudique a saúde.
6. Educación para o lecer. Aprender a xogar en deportes colectivos, descubrir a importancia que teñen os
compañeiros nestes xogos colectivos. A harmonía é necesaria entre todos para lograr os fins perseguidos.
Ademais, ao pórlles libros de lectura, estamos conseguindo que enchan o seu lecer coa literatura.
7. Educación para uso non sexista da lingua. Detectar trazos sexistas da lingua e resolvelos mediante formas
adecuadas, por exemplo, podemos cuestionar formas lingüísticas como “os alumnos”, englobando mozos e
mozas. Isto podería tamén relacionarse coa literatura, e a presenza continuada ó longo de moitos séculos,
da autoría masculina.
8. Educación na sexualidade e na saúde. Aprender a vivir a propia sexualidade respectando a dos demais, e
a utilizar unha linguaxe adecuada e respectuosa.
9.  Educación  vial.  Analizar  criticamente  as  mensaxes  verbais  e  icónicas  de  propaganda  e  publicidade
directamente  relacionada  con  vehículos.  Ademais,  ó  tratarmos  valores  éticos  e  morais,  fomentamos  o
civismo, tan necesario na educación vial.

10. Actividades complementarias e extraescolares

 Presenciar representacións teatrais.
 Asistir a conferencias onde se expoñan temas de interese.
 Participar en concursos literarios.
 Excursións para coñecer lugares e museos (Ruta de Curros Enríquez).
 Participar na recollida de literatura popular de carácter oral.
 Colaboración na redacción da revista do centro.
 Colaboración con Normalización: proxecto viño (recollida de léxico, elaboración de vídeos, curtas,

documentais, publicidade, etc.), Samaín, Letras Galegas, elaboración de vídeos e curtas, creación
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dun blog de contos e elaboración e recollida destes, tradución ó galego dun texto ou obra noutra
lingua (castelán, por ex.).

11.  Educación en valores
Como todas as materias, dende a nosa tamén se van inculcar valores e principios, comezando polo respecto
na clase a compañeiros e profesores, ou contribuíndo a que haxa un clima de harmonía e axuda mutua.
Por outra banda, a través da literatura, e incluso dende a biografía dos autores, podemos educar en valores.
De igual xeito, a tipoloxía textual (argumentacións, exposicións, noticias, etc.) que se use na aula contribuirá
neste sentido.

12. Contribución ó proxecto lector
Como o resto do colexio, aproveitaremos os 15 minutos diarios para animar á lectura.
A través dos contidos de literatura tamén contribuiremos ao proxecto lector, comentando na clase textos de
distinta índole e temática, coa intención de que aprendan a ler a literatura, e a sentírense así atraídos pola
lectura deste tipo de producións artísticas.
Pensamos tamén fomentar o traballo de investigación, animando os nenos e nenas a facer proxectos nos
que teñan que consultar variadas fontes, tratando de que entendan que a lectura transmite agradables
momentos de lecer, pero tamén unha enorme sabedoría.
Ademais, proporemos unhas lecturas anuais, non obrigatorias a través dunha listaxe aberta, na que poden
escoller eles os libros (incluso os de lectura obrigatoria) en base a gustos e preferencias.
Colaboraremos tamén coa biblioteca nas actividades que esta propoña.

13. Contribución ó plan TIC
-Uso de internet: bvg, wikis, aula virtual, vídeos educativos en distintas plataformas.
-Uso de ferramentas educativas TICs: editor de vídeos e presentacións, outras ferramentas para traballar
cos contidos vistos nas aulas (Pinterest, Mindomo, etc.).
-Colaboración con Normalización na elaboración de curtas, documentais, videopoemas, e outros vídeos.

14. Contribución ó plan de convivencia
-Actividades onde os nenos xitanos dean a coñecer a súa cultura.
-Programa TEI.
-Traballo con textos, sobre todo literariios, que transmitan valores positivos con respecto á convivencia.
-Fomentar o traballo en equipo e a colaboración entre alumnos.

15.  Mecanismos  de  revisión,  avaliación  e  modificación  das
programacións  didácticas  en  relación  cos  resultados  académicos  e
procesos de mellora
A programación  didáctica  ficará  sometida  aos  correspondentes  mecanismos  de  revisión,  avaliación  e
modificación polo que poderá sufrir aquelas variacións que se consideren mester, sempre en beneficio do
proceso educativo e coa finalidade de mellorar aconsecución dos obxectivos, loxicamente previo debate
interno e acordo unánime dos integrantes do Departamento. Agora ben, todas as modificacións que se
fagan deberán estar pedagoxicamente xustificadas e serán recollidas na correspondente acta de reunión, así
como na memoria final de curso.Por outro lado, a revisión,avaliación e modificación da programación farase
a través dos indicadores de logro que serven para avaliaro procesode ensino e a práctica docente, tal tarefa
desenvolverase  a  partir  da  análise  dos  resultados  académicos,  labor  a  realizar  nasreunións  de
departamento ao longo do curso e cuxas resolucións e conclusións serán reflectidasno libro deactas do
departamento,  o  que  pode  supor,  como  xa  sinalamos  antes,  a  modificación  de  certos  aspectos  da
programación a diferentes niveis, mais sempre procurando que os cambios supoñan unha mellora.
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LIBROS DE LECTURA DEPARTAMENTO GALEGO 
(Novas propostas, que se engadirán ás xa indicadas por curso)

1º ESO
-"Escarlatina", Ledicia Costas.
-"Tonecho de Rebordechao", Breogán Ribeiro. 
-"Petando nas portas de Dylan",García Teijeiro. 

2ºESO
-"Chamádeme Simbad", Francisco Castro. 
-"Cartas de inverno", Agustín Fdez. Paz.
-

3ºESO
-"Os vellos non deben de namorarse", Castelao. 
-"O inferno de Marta", Alapont.
-"Cabeza de Medusa", Marilar Aleixandre.

4ºESO
-"Aire negro", Agustín Fdz. Paz.
-"O inferno de Marta", Alapont.
-"A banda sen futuro", Marilar Aleixandre.

1ºBach. e 2º Bach.
-"A arte de trobar", Santiago Lopo.
-"As rulas de Bakunin", Riveiro Coello.
-"Pepa A Loba", Carlos Reigosa. 
-"Resistencia", Rosa Aneiros. 
-"A caixiña dos rancores", Cajaraville. 
-"Os nenos da varíola", M. Solar.
-"Amor de Tango", M.X.Queizán. 
-"O sol do verán", Casares. 
-"O natural é político", Teresa Moure. 
-"Os dados do reloxeiro", Xurxo Mariño. 
-"Diario dunha rapaza que tiña o mundo na man", Sérgio Klein.
-"Marta ante o espello", Teresa Calo. 
-"Diario dun xove maniático", Aidan.

-Clásicos do século XX. 
-"Os dous de sempre", Castelao.
-"Cousas", Castelao. 
-"Á lus do candil", Fole. 
-"A esmorga", Blanco Amor. 

Esta listaxe pode acrecentarse ó longo do curso. 
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