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COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO 
 
O Departamento de Lingua e Literatura Galega no presente curso 2021-20212 está 
composto por oito persoas. Impartimos as seguintes materias coas correspondentes 
horas lectivas e, no seu caso, redución por cargos: 

 
Mª AMPARO MARTÍNEZ PEREIRO (20 H.) 

• Tres grupos de 4º de Lingua e Literatura Galega de ESO (9 horas) 
• Un grupo de 1º de ESO + titoría (5 h.)  
• Dous grupos de lingua e literatura galega 1º bacharelato (6 horas) 

 
NOÉ VAZQUEZ  (20 H.) 

•  Un grupo de PMAR 3º + Titoría (10 h) 
• Un grupo de 1º da ESO (4 h) 

                                  .       Dous grupos de 2º da ESO (6 h) 
  

MANUEL REI ROMEU (8 H.) 
• Dous grupos de Literatura Universal (8 h.) 

 
ANA ISABEL DOPICO CORRAL (18 H.) 

 

• Cinco grupos de Lingua e Literatura Galega de 2º Bacharelato (15 h.) 
• Coordinadora do Equipo de Dinamización Lingüística (3h. ) 

 
MARCOS ABALDE COBELO (18 H.) 

 

•  Tres grupos de Lingua e Literatura Galega de 1º Bacharelato (9 h.) 
• Tres grupos de Lingua e Literatura Galega de 2º de Bacharelato (9 h.) 

 
BELÉN ROCA FORTÚNEZ (19 H.) 

 
• Un grupo de Artes Escénicas de 2º Bacharelato (4 h.) 
• Catro grupos de Lingua e Literatura de 1º BAC (12 h.) 
• Xefatura de Departamento (3 h.) 

 
ELVIRA ROIZ MESÍAS (18 H.) 

  

• Un grupo de Lingua e Literatura Galega de 1º de Bacharelato de Adultos (3 h.)  
• Dous grupos de Lingua e Literatura Galega de 2º de Bacharelato de Adultos (6 h.) 
• Un grupo de Ámbito da Comunicación III e IV ESA (6 h.) 
• Un Reforzo do Ámbito da Comunicación III e IV ESA (1 h.) 
• Dous reforzos de 2º da ESO (2 h.) 

 
Mª ANTONIA LADRA BASANTA (20 H.) 

• Tres grupos de 3º de ESO ( 9 horas) 
• Un grupo de 1º de ESO (4 horas) 
• Un grupo de 2º de ESO + titoría (4 horas) 
• Un grupo de 4º de ESO (3 horas) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
  

I. INTRODUCIÓN 
 

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de 
comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá 
na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de 
vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 

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

 
O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida 
a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de 
enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o 
intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), publicado en 2001, 
é un documento de particular transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión 
sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro 
deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o 
concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao 
recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave 
do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha educación 
plurilingüe e intercultural" (2010), na que desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque 
centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do 
Foro Intergobernamental Europeo "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel 
das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia 
intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida en Estrasburgo 
en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e 
da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a 
inclusión social e o éxito escolar. 

 
A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e 
culturas e, de maneira específica, os enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa 
aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, encerradas tradicional- mente nos 
sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, 
discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai  adquirindo ao longo das súas diversas 
experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Xa que logo, o/a aprendiz plurilingüe realizará 
transferencias de coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de 
comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só 
permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o 
punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar termos 
emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, 
nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura 
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extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A competencia 
plurilingüe facilitará, daquela, a inferencia de significados e o desenvolvemento de competencias heurísticas 
eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 

 
Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, 
como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no 
recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o 
respecto dos dereitos fundamentais. 
No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con 
diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que 
os contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados nas 
actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no 
proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen 
incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico 
dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura 
desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da 
estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que 
ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos  sociais  nunha  lingua,  informa  e  sensibiliza  
sobre  a  necesidade  de  coñecer  e  respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da lingua 
noutra comunidade lingüística. 
 
Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada 
unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre 
atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta 
lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e 
repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O 
alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, 
galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de 
situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade. 
 
Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de 
carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao 
longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga 
conscientes da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, e o 
éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No 
caso das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, os currículos presentan contidos 
similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que conforman a 
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas características 
propias, que requiren un tratamento e un traballo específicos, pero hai determinados aspectos do currículo 
que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ben seren abordados de maneira 
parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a 
mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do 
alumnado. Por tanto, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua Castelá e 
Literatura e de Lingua Galega e Literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor 
nun currículo integrado, que transcenda as linguas nas que un aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón 
recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar a 
repetición de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de 
lectura ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos; senón tamén, e 
especialmente, priorizara realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos 
orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 
Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na aula desde un 
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enfoque comunicativo e intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos 
sociais doutros países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento 
integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, haxa unha 
coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na 
liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer 
que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das 
linguas próximas, a materna e ambientais. 
 
Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, 
morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. 
Desempeñan, pois, un papel relevante como soporte lingüístico da maioría das linguas e para a comprensión 
do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o alumnado 
coñece ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos aspectos 
que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión 
ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter 
hoxe en día. Xa que logo, é esencial a incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, 
para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria. 
 
Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües 
e interculturais que se perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha 
metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover 
a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste entre linguas, ou asegurar accións coordinadas 
entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos 
xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades lingüísticas. 
Todo isto coa finalidade de construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino das linguas. 
 
As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como obxectivo 
o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: 
pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios 
para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación da vida privada, social 
e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha 
banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a aprendizaxe 
no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 
A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas 
linguas clásicas, a través da lectura, mediante a comprensión e interpretación de textos significativos favorece 
o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos/das 
estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras persoas, ao 
coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca 
experimentados, que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as. 
 
En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns 
e cidadás cunha competencia comunicativa que lles permita 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 das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de interpretar 
e valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a través da lectura 
crítica de obras literarias. 
 
A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de educación secundaria 
obrigatoria e de bacharelato, 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. 
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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. Non obstante, este bloque incide, sobre todo, na necesidade 
de que o alumnado galego teña modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula 
en contextos formais e informais. A realidade sociolingüística de cada centro docente determinará a atención 
que o profesorado deberá dedicar na aula a este bloque, para que o alumnado poida cumprir adecuadamente 
cos estándares de aprendizaxe descritos. 
 
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. Comprender un texto 
implica pór en marcha unha serie de estratexias de lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a 
todas as esferas da vida e a calquera tipo de lectura: ler para obter información, para aprender a propia lingua 
e por pracer. 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. 

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

 
A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en conta os 
contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo xeito, deberá ser unha 
avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares de 
aprendizaxe detallados en cada bloque, coas competencias clave. 

 
2. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 
 
 
Os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria veñen marcados no artigo 10 da Lei Orgánica para a 
Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), publicada non DOG NÚM. 120 do luns, 29 de xuño de 2015 (páx. 
25446), que di: 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles 
permitan: 
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– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

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

– 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. 

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

– 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. 
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3. CLAVE E ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

As competencias clave do currículo da Educación Secundaria Obrigatoria marcadas no artigo 3 da Lei Orgánica 
para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), publicada non DOG NÚM. 120 do luns, 29 de xuño de 2015, 
aparecen especificadas nos diferentes currículos de cada curso cos seus símbolos correspondentes. Son as 
seguintes: 
 
– Comunicación lingüística (CCL). 
– Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía(CMCCT). 
– Competencia dixital (CD). 
– Aprender a aprender (CAA). 
– Competencias sociais e cívicas (CSC). 
– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
– Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 
– Usar a lingua oral e escrita en múltiples contextos para dominar as distintas situacións comunicativas. 
– Ler, escoitar e comprender o escrito ou escoitado. 
– Coñecer as convencións sociais implícitas nos procesos de comunicación. 
– Buscar e procesar información, interpretar, comprender e estruturar un discurso e o pensamento: dar 

coherencia e cohesión. 
– Expresar: expor, comunicar, escribir, utilizar diversos tipos de textos. 
– Producir textos orais e escritos adecuados a diversas situacións comunicativas. 
– Utilizar correctamente códigos e regras de comunicación. 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
(CMCCT). 
– Realizar argumentacións con esquemas lóxico- matemáticos.  
– Aplicar os coñecementos matemáticos en situacións reais  
– Seleccionar as técnicas adecuadas para o cálculo, a interpretación e a representación de datos en distintos tipos de 

gráficas e mapas temáticos. 
– Utilizar os elementos e razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, para resolver 

problemas ou para tomar decisións. 
– Coñecer aspectos cuantitativos e espaciais da realidade xeográfica planetaria, das grandes rexións do mundo e 

especialmente europea, española e galega. 
– Interpretar e expresar informacións e datos referidos aos acontecementos históricos e de actualidade. 
– Coñecer e manexar números, medidas e símbolos do medio físico e social que nos rodea. 
– Argumentar, estimar, valorar a validez de datos e informacións referidas ao medio social e natural 
– Aplicar estratexias de resolución de problemas. 
– Desenvolver e aplicar o pensamento científico-técnico para interpretar a información, para predicir e para tomar 

decisións. 
– Percibir o espazo a grande escala, a escala rexional e da contorna inmediata. 
– Comprender sucesos e analizar fenómenos do medio natural e do medio transformado pola acción humana: 

asentamentos, actividades, etc. 
– Asimilar hábitos responsables de consumo, de vida, de lecer e de saúde. 
– Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso 
– Identificar e expor problemas relevantes na interacción humana co espazo físico. 
– Realizar observacións directas e indirectas da realidade física e social inmediata ou histórica nun marco 

interpretativo. 
– Obter, analizar e interpretar información cuantitativa e cualitativa do medio físico. 
– Usar os recursos tecnolóxicos. 
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COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) poden axudar aos estudantes a adquirir as capacidades 
necesarias para utilizar tecnoloxías da información; buscadores, analizadores e evaluadores de información; 
comunicadores, colaboradores e cidadáns informados, responsables. Nada disto se consegue sen a capacidade de 
comprender e producir textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. Débese: 

– Buscar, obter, seleccionar e procesar información en distintos soportes das TIC. 
– Rexistrar e comunicar información en distintos soportes das TIC. 
– Utilizar e decodificar linguaxes específicas: textual, numérica, icónica, visual, gráfica. 

 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

A competencia para aprender a aprender supón ser consciente do que se sabe e do que cómpre aprender, das propias 
potencialidades e carencias e de como optimizar unhas e compensar outras. Débese: 
– Coñecer, xestionar e controlar as propias capacidades e coñecementos. 
– Coñecer as propias capacidades e valorar a competencia persoal. 
– Coñecer o que se sabe e o que é necesario saber. Coñecer como se aprende. 
– Empregar estratexias e técnicas para obter maior rendemento, desenvolver a atención, concentración,  memoria, 

comprensión e expresión. 
– Empregar estratexias e técnicas de traballo cooperativo, de resolución de problemas e de planificación e 

organización. 
– Relacionar nova información cos coñecementos previos. 
– Tomar decisións a partir de información dispoñible. 
– Autoavaliarse e autorregularse 

 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

A competencia social e civica supón comprender a realidade social na que estamos inmersos e empregar o xuízo ético 
para resolver os conflitos da convivencia cotiá nun marco de valores solidarios e democráticos. Para isto é 
imprescindible a capacidade para formular e expresar as propias ideas, para escoitar e valorar as alleas, así como a 
práctica do diálogo e a negociación, Débese: 
– Elaborar actividades que actividades que fomenten a cortesía (debates) e o traballo de tipo cooperativo (traballo en 

grupo) 
– Participar activa e plenamente na vida cidadá. 
– Utilizar o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades. 
– Comprender a realidade histórica e social. 
– Realizar análises multicausais e sistémicas. 
– Realizar razoamentos críticos e loxicamente válidos sobre situacións reais. 
– Entender os trazos das sociedades actuais, a súa pluralidade e a súa evolución. 
– Coñecer, avaliar e apropiarse dos valores da contorna. 
– Saber comunicarse en distintos contextos. 
– Expresar as ideas propias e escoitar e respectar as dos demais. 
– Practicar o diálogo e a negociación para chegar a acordos. 
– Coñecer os valores da sociedade democrática e reflexionar criticamente sobre a liberdade, igualdade, 

responsabilidade e participación. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE). 
– Transformar ideas en accións: imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións e proxectos individuais ou 

colectivos. 
– Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos - Analizar posibilidades e elixir 

con criterio. 
– Desenvolver plans segundo fases proxectadas. 
– Proporse obxectivos e planificar accións e estratexias para chegar a eles. 
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– Avaliar con obxectividade as accións realizadas. 
– Expor solucións para os problemas, valorando as ideas dos demais. 
– Dialogar, negociar e adaptarse para traballar de forma cooperativa e flexible. 

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC). 

 
– Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
– Valorar a liberdade de expresión e o dereito á diversidade cultural. 
– Coñecer, percibir e comprender manifestacións culturais e artísticas. 
– Apreciar e valorar manifestacións culturais e artísticas. 
– Apreciar e gozar coa arte e empregar algúns recursos de expresión artística. 
– Expresarse e comunicarse mediante códigos artísticos con iniciativa e creatividade. 
– Coñecer as técnicas, recursos e convencións das linguaxes artísticas. 
– Identificar as relacións entre as manifestacións artísticas e a sociedade. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
Entendemos a transversalidade como forma de relacionar os contidos da nosa disciplina cos doutras, considerando os 
valores e actitudes implícitos neses contidos. Buscamos, xa que logo, unha maior unidade na educación global dos 
estudantes galegos que deben converterse e suxeitos activos e conscientes nunha sociedade civil plural, democrática e 
europea.  

 

Os elementos transversais do currículo veñen marcados no artigo 4 da devandita lei, que veñen a ser os seguintes: 

1. Traballaranse a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional. 

2. Fomentaráse o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de 
xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos 
da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e 
ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de 
dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do  terrorismo,  e  a  prevención  do  terrorismo e de calquera 
tipo de violencia. 

 
Incidirase na prevención de todo tipo de violencia, como a violencia de xénero, da violencia contra as persoas con 
discapacidade, da violencia terrorista, do racismo ou  xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como 
feito histórico. 

 
Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por  razón  
da  orientación  sexual  ou  da  identidade  de xénero, favorecendo  a visibilidade da realidade homosexual, 
bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

 
3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o alumnado participe en 

actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial  a  partir  de  aptitudes  
como  a  creatividade,  a  autonomía,  a  iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 
Así mesmo, aínda que non vén recollido explicitamente na Lei, fomentarase tamén a Educación ambiental, 
fundamental na formación de futuros cidadáns, para que estes sexan respectuosos co medio natural, coa fauna e 
a flora; só dese xeito poderemos apostar a longo prazo por un desenvolvemento sostible, diminuír a contaminación 
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(do tipo que sexa), preservar os distintos ecosistemas do planeta, preservar a biodiversidade, 
 

4. PRIMEIRO DE ESO 
 

4.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

LINGUA GALEGA E LITERATURA. 1º CURSO ESO 
OBXEC- 
TIVOS CONTIDOS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 
d 
e 
h 
l 
ñ 

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

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

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

 
d 
e 
h 

B1.2. Comprensión e 
interpretación de textos orais 
utilizados no ámbito social e 
educativo (instrucións, 
presentacións de tarefas e 
breves ex- posicións orais de 
temáticas variadas). 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa e a idea xeral de 
textos orais sinxelos dos 
ámbitos social e educativo, e 
seguir instrucións para realizar 
tarefas guiadas de aprendizaxe 
con progresiva autonomía. 

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

 
 

a 
c 
d 
h 

 
 
B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa 
con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

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

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

a 
c 
d 
e 
h 

 
 

h 
o 

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

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

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

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

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

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

 

h 
o 

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

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

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

dialectal propia e asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

b B1.7. Produción de discursos 
orais, en 

B1.7. Producir textos orais, en LGB1.7.1. Produce textos orais, en 
intervencións 

 
e 
g 
h 

 
 
 
 
 
 

a 
c 
d 
h 

intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

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

B1.8. Participación activa en 
situaciónspropias do ámbito 
educativo (pedimento de aclaracións, 
intercambio de opinións e exposición 
de conclusións). 

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

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

 
 
 
 
 

a 
b 
c 
g 
h 
o 

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

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

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

a 
d 
h 
l 
ñ 

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

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

LGB1.10.1. Participa en conversas informais  
no que intercambia información e expresa a 
súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e 
pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

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

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 

 

b B2.1. Aplicación de técnicas 
de análise do  contido e 

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

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

h 
estratexias 
comprensiva. 

de lectura de lectura comprensiva. resumos. 

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

d 
e 
h 

 
d 

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

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

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

B2.3. Comprensión, interpretación e 
síntese de textos dos medios de 

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

LGB2.3.1.  Comprende, 
sintetiza escritos dos 
comunicación, 

interpreta 
medios 

e 
de 

 
e 
h 

comunicación, fundamentalmente 
textos narrativos. 

comunicación, especialmente, os 
narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

 
 

d 
e 
h 

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

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

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

b 
e 
h 

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

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

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

 
c 
d 
h 

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

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

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

 
h 
ñ 

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

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

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados e con respecto 
pola puntuación do texto. 
LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os 
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 fonéticos do galego e aos 

signos de puntuación. 
 patróns fonéticos do galego. 

LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para 
rexistrar a voz. 

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

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

 
 
 
 

b 
e 
h 

 
B2.8. Planificación e revisión do 
escrito, deforma guiada, para 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. 

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

LGB2.8.3. 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. 
LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa 
organización oracional e a forma do texto 
(os parágrafos e a distribución e 
organización das ideas expresadas). 

   LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás 
nor- mas morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. 

 

b 
e 
h 

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

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

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

 
b 
e 
h 

 
B2.10. Produción, a partir dun 
modelo, de textos propios dos 
medios de comunicación, funda- 
mentalmente, noticias, en formato 
papel ou dixital. 

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

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

 
b 
e 
h 

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

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

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

b 
e 
h 

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

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

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

b 
e 
h 
f 

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

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

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

b B2.14. Autoavaliación da 
aprendizaxe 

B2.14. Avaliar o seu proceso 
de 

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, 
nas 
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f 
h 

da lingua cunha actitude activa e 
de confianza. 

aprendizaxe cunha actitude activa e 
de confianza. 

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

 BLOQUE 3. 
FUNCIONAMENTO DA LINGUA 

 

 
b 
e 
l 

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

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

 

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

a 
d 
e 

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

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

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

b 
e 
n 
l 

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

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

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

 
 

b 
e 
e 

B3.4. Aplicación e valoración das 
normas orto gráficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

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

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

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

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

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

 
 

b 
e 

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

 
B3.6. Recoñecer e explicar o uso 
das distintas categorías 
gramaticais, utilizar este 
coñecemento para distinguir erros e 
diferenciar as flexivas das non 
flexivas. 

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

e 
l 
n 

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

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

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

 
e 
h 

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

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

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

 
e 
h 

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

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

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

 
e 
h 

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

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

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

 
e 

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

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

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

 
 

b 
e 
h 

B3.12. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que 
se eviten estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

B3.12. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que 
se eviten este- reotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 
LGB3.12.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais,evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 
b 
e 

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

B3.13. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a comparación e 
a transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de 
comprensión e para a 
produción de textos. 

LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos 
lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da pa- labra, desenvolvidos 
no curso nunha das lin- guas, para 
mellorar a comprensión e produción dos 
textos traballados en calquera das outras. 

 
 BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 
 
 
 
 
 

ñ 
o 

 
 
 

B4.1. Valoración das linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 
B4.2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade. 
B4.3. A lusofonía. 

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

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

ñ 
o 

 
 
 

ñ 
o 

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

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

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

galegos. 
B4.5. Desenvolvemento de actitu-
des 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 

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

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

colectivo do uso normalizado da 
lingua galega. 

  

ñ 
o 

B4.6. Situación sociolingüística e 
legal das linguas de España. 

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

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

ñ 
o 

 
B4.7. Prexuízos lingüísticos. 

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

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

 
 

h 
ñ 
o 

 
 

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

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

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

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
 
 
 

h 
l 

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

B5.1. Ler, con regularidade e de 
maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio 
lector; expor unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, 
relacionando o seu sentido coa 
propia experiencia e outros 
coñece- mentos adquiridos, 
procurando asimilar os trazos 
estéticos xerais que definen 
cada texto. 

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

 

h 
l 

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

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

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

 

h 
l 

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

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

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

 
h 
l 

B5.4. Lectura expresiva e 
compren-siva de textos narrativos 
breves e recoñecemento da 
funciona- lidade dos elementos 
formais básicos. 

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

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

h B5.5. Lectura dramatizada e B5.5. Ler dramatizada e LGLB5.5.1. Le dramatizada e 
comprensivamente, 

l comprensiva, visionado de 
pezas teatrais e apreciación 
dos seus compoñentes e 
procedementos máis 
relevantes. 

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

visiona pezas teatrais e aprecia os seus 
compoñentes e procedementos máis 
relevantes. 
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h l 
n 

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

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

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

 
 
 

h l 
n 

 
 

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

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

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

 

e 
h l 

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

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

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

 
 

4.2. SECUENCIACIÓN E PERIODIZACIÓN 
SECUENCIACIÓN E PERIODIZACIÓN 

Os contidos por avaliacións quedan repartidos do seguinte xeito: 
 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 1. A comunicación. Elaborar unha mensaxe cifrada. As profesións. O significado das palabras. O son 
R e G. A diérese. A lingua e a súa organización. A literatura. Características. 

UNIDADE 2. A comunicación oral. Tipos. Elaborar o guión dunha exposición oral. Facer unha exposición oral. 
A comunicación. A polisemia. O son K e Z. O texto e as súas propiedades. Literatura popular e literatura culta. 

UNIDADE 3. A comunicación escrita. Tipos de textos. Escribir unha biografía. Presentar a alguén. Os dereitos 
humanos. A sinonimia. O son B. A grafía b. O enunciado. Diversidade cultural e lingüística. Os xéneros 
literarios. 

UNIDADE 4. A narración. Contar unha historia a partir de imaxes. Contar un chiste. Os recursos naturais. A 
antonimia. O son B e a grafía b. A modalidade do enunciado. O galego e a lusofonía. A narrativa. 

 

2ª AVALIACIÓN 
UNIDADE 5.A narración persoal. A carta e o correo electrónico. Escribir un correo electrónico persoal. Contar 
unha experiencia persoal. As culturas. A homonimia. A grafía h. A palabra. Clases e constituíntes. O conto 
popular. 

UNIDADE 6.A narración xornalística. A noticia. Escribir unha noticia. Relatar noticias. A ecoloxía. A hiperonimia. 
A grafía x e o dígrafo ll. O substantivo. O artigo. Variación lingüística (I). Niveis e rexistros. A lenda e o mito. 

UNIDADE 7. A descrición. Elaborar a ficha dun obxecto. Describir oralmente un obxecto. O cine. 
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O campo léxico. Regras xerais de acentuación. O adxectivo cualificativo. Variación lingüística (II). Dialectos. A 
lírica. 

UNIDADE 8. A descrición de persoas. O retrato. Escribir un retrato. Describir oralmente unha persoa. O baile. 
A familia léxica. O acento diacrítico. Os determinantes. A lírica. Tradicións e formas. 

 
3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 9. A descrición de lugares. O folleto turístico. Escribir un folleto turístico. Facer de guía. O mar. 
Palabras simples e compostas. O guión. A partición de palabras. Os pronomes persoais. Usos e actitudes 
lingüísticos. A lírica. Linguaxe e recursos. 

UNIDADE 10. O diálogo. Escribir os diálogos dun cómic. Improvisar unha conversa. A artesanía. Os sufixos. 
Signos que limitan enunciados. O verbo. O cómic ou banda deseñada. 

UNIDADE 11. O diálogo espontáneo. A conversa dixital. Escribir unha conversa de chat. Intervir nunha conversa 
telefónica. O universo. Os prefixos. A coma e o punto e coma. A conxugación verbal. O teatro. 

UNIDADE 12. O diálogo planificado. A entrevista. Facer unha entrevista. Entrevistar a alguén en directo. A radio. 
A parasíntese. Os dous puntos e as comiñas. O adverbio. Os enlaces. O galego na actualidade. O teatro. 
Representación. 

 
 

4.3. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES 
 

O proceso de ensino-aprendizaxe na aula partirá, as máis das veces, do material achegado polo profesor tanto para 
a explicación de contidos teóricos como para o desenvolvemento de actividades prácticas que reforcen e confirmen 
a materia. 

A explicación de cada un dos apartados dos que consta cada tema irá acompañada da utilización de recursos 
didácticos que atraian a atención do alumnado e concreten visualmente os aspectos explicados. Así, utilizaranse as 
TIC que ofrece o centro e, evidentemente, o máis empregado no día a día e que ofrece a aula: dicionario, encerado, 
será decote a través desta última por onde se farán chegar ó alumnado esquemas, resumos, que fagan máis doado 
o proceso de aprendizaxe dos contidos teóricos. 

En canto ás TIC, a súa relación con lingua galega e literatura ten dúas dimensións complementarias: dunha banda, 
cómpre aprender a utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que lles 
permitirán ás alumnas e aos alumnos mellorar as súas habilidades e obter información verbo da área que nos ocupa: 
desde as máis estritamente lingüísticas, como dicionarios,  correctores ortográficos..., até as relacionadas coa 
materia dun xeito menos exclusivo (enciclopedias, xornais dixitais...), pasando por outras de corte literario 
(bibliotecas virtuais, catálogos de publicacións...). 

Se é básico o material de texto para o seguimento dos aspectos teóricos, máis o será para a realización das 
actividades prácticas que teñen que ver con elas, xa que estas serán, nunha alta porcentaxe, as alí presentadas. 
Tamén se propoñerán outras que non aparezan no texto co obxectivo de completar todos aqueles aspectos que 
se consideren insuficientemente desenvolvidos. 

Tratarase de que as actividades prácticas se desenvolvan no tempo da clase, mais aínda así, o alumnado deberá 
desenvolver moitas delas na casa. 

Ademais dos materiais didácticos citados anteriormente, non renunciamos a utilizar todos aqueles materiais ou 
recursos que se consideren axeitados para achegar ao alumnado calquera aspecto interesante para o seu 
desenvolvemento nesta materia: diferentes soportes de información, saídas didácticas.
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4.4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Enumeramos os seguintes procedementos a seguir: 

• A observación, isto é, recollida de información tanto grupal coma persoal, en forma incidental ou intencional, 
en forma asistemática ou sistemática. Por medio da observación é posible valorar aprendizaxes e accións (saber 
e saber facer) e como se levan a cabo valorando a orde, a precisión, a destreza, a eficacia... A observación 
sistemática é unha observación planificada. Nela concretamos o obxecto da observación para para avaliar 
(tomar decisións de mellora) ou cualificar. 

• Probas específicas e cuestionarios. Dado o alto número de alumnos que debemos avaliar, seguen sendo 
imprescindibles e fundamentais, mal que nos pese, as probas escritas e orais para a verificación de 
coñecementos. 

• Análise das producións do alumnado. Esta técnica é especialmente adecuada para incidir especialmente no 
"saber facer". Poderemos utilizar instrumentos formais (traballos, esquemas, mapas conceptuais...) ou 
semiformais (o caderno do alumno, control das tarefas de clase...), desde o definido no correspondente criterio 
de avaliación e estándar de aprendizaxe. 

• Intercambios orais. Como procedemento de avaliación debe ter unha adecuada planificación, concretando a 
finalidade. 

• Autoavaliación e coavaliación. Trataremos de introducir estes procedementos (até agora pouco utilizados na 
escola, entendendo que o labor avaliador é exclusivo do/a profesor/a. O alumnado pode participar na avaliación 
dos procesos de ensino aprendizaxe reflexionando canto aos logros propios en función dos obxectivos 
propostos (autoavaliación) ou valorando a participación dos compañeiros (avaliación entre iguais). 

A LOMCE especifica que os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables son o referente 
fundamental e específico para valorar tanto o grado de adquisición das competencias clave como o da consecución dos 
obxectivos de etapa e das diferentes áreas de coñecemento que conforman o currículo. Xa que logo, a proba escrita 
debe referirse aos criterios e os estándares e non aos contidos, xa que estes están incluídos en aqueles. 

 

4.5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Seguindo a prescrición legal, a avaliación será coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en conta 
os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo xeito, deberá ser unha 
avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe 
detallados en cada bloque, coas competencias clave. 

En cada avaliación repartiranse as catro unidades traballadas ao longo do trimestre en dous exames escritos de dúas 
unidades cada un ou ben un só coas catro unidades. Na puntuación  de cada proba escrita, que se fará sobre un máximo 
de dez puntos, especificarase a valoración matemática concedida a cada unha das cuestións. Cada un dos apartados da 
proba terá unha valoración ponderada e proporcional á importancia da pregunta. 

As probas trimestrais representarán o 70% da nota final da avaliación e terán a seguinte estrutura e valoración: 
 

• Unha primeira parte que constará de exercicios prácticos e preguntas teóricas sobre os apartados 
Comunicación, Saber facer, Funcionamento da lingua (Gramática, Vocabulario e Ortografía), que terá unha 
cualificación máxima de 7 puntos. Poderase engadir unha actividade de expresión escrita que se valorará 
entre 1 e 2 puntos. 

Todos os contidos destes apartados poderán ser avaliados conforme vaia avanzando o curso, isto é, na 2ª avaliación 
poderanse preguntar cuestións vistas na 1ª avaliación, e na 3ª, tanto da 2ª como da 1ª. 

• Unha segunda parte que constará de unha ou máis preguntas teórico-prácticas sobre o apartado de Literatura 
e Lingua e sociedade(nos temas 3, 4, 6, 7, 9 e 12), que terá como puntuación máxima 3 puntos. 

Avaliaranse os contidos conceptuais (saber) e os contidos procedimentais (saber facer). Os errores de 
ortografía e expresión (ortográficos, sintácticos…) poderán ser penalizados co máximo dun punto na nota final 
do exame. 
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A valoración do traballo diario, concretado en caderno de clase, traballo individual e grupal realizado na aula e na casa, 
isto é, realización de comentarios de texto, resumes, redaccións, traballos, exposicións orais etc., a actitude cara á 
materia,a constancia, o esforzo, a participación construtiva nas actividades, a limpeza e a corrección desas actividades 
representará o 20%.A actitude cara á lingua e a práctica espontánea, fluída, desprexuizada e progresiva do uso oral do 
galego será obxecto de valoración.(Entendemos como actitude negativa cara a materia a non realización das tarefas, a 
entrega fóra de prazo dos traballos encomendados, o incumprimento da obriga de traer o material necesario para o 
normal desenvolvemento da clase, a falta de respecto polas opinións alleas e as quendas de palabra nos debates, a negativa 
a expresarse en lingua galega e, en xeral, unha actitude diletante e hostil no desenvolvemento das distintas actividades 
lectivas.) 

Finalmente, a expresión oral suporá o 10% da cualificación da materia. Outorgarase un punto a aqueles alumn@s que 
se expresen sempre en galego con adecuación, coherencia e cohesión, 
0.5 puntos aos alumnos que, aínda presentando unha expresión deficiente, amosen interese e vontade de superación, 
e 0 puntos para os que nin se expresan debidamente nin amosan vontade dunha mellora progresiva. O profesor pode, 
se o estima conveniente, fixar unha proba oral por avaliación para valorar este aspecto.  
En definitiva, as porcentaxes fican así: 
 

PROBAS ESCRITAS 

TRABALLO DIARIO, 
PARTICIPACIÓN… 

LIBRO DE 
LECTURA 

Comunicación e 
funcionamento 
da lingua 

Lingua e 
sociedade e 
mais 
Literatura 

40% 30% 20% 10% 
 

Para a recuperación dunha avaliación suspensa, seguindo o criterio de avaliación continua, como norma xeral, bastará 
con aprobar a seguinte. No entanto, cando o profesor considere que hai determinadas partes da materia que, por non 
teren carácter de avaliación continua, deberan ser superadas, o alumnado terá que recuperalas mediante exames ou 
traballos específicos, para que a avaliación suspensa poida ser efectivamente superada. 

A cualificación final que se obterá na convocatoria de xuño corresponde coa cualificación obtida na 3º avaliación, a cal, 
seguindo o criterio de avaliación continua, recollerá o resultado final do curso e non só o relativo ao contidos 
secuenciados da 3ª avaliación. 

O tempo lectivo entre a Convocatoria Ordinaria e a Convocatoria extraordinaria dedicarase a: revisión e reforzo para 
o alumnado que supere a materia na Convocatoria Ordinaria e reforzo e recuperación para o que deba ir a 
Convocatoria Extraordinaria. 

 
4.6. PLAN LECTOR 

Dentro da ACTIVIDADE “HORA DE LER” aprobada polo Claustro dedicarase cando cumpra os vinte minutos que 
corresponden á lectura de textos literarios elixidos polo departamento. O alumnado lerá os seguintes libros: 

• Mamá, quero ser Ziggy Stardust. Iria Misa 

• Leonel. Antón Cortizas 

• Camiño perigoso. Ánxela Loureiro 

Ademais traballarase a lectura en cada unidade, especialmente nos apartados de  Competencia Lectora e Literatura. 

 

4.7. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN POSITIVA 
A seguir desenvólvense os mínimos esixibles tanto para a convocatoria ordinaria de xuño como para aproba 
extraordinaria de setembro: 

UNIDADE 1.Elaborar unha mensaxe cifrada. As profesións. O son R e G. A diérese. A lingua e a súa 
organización. A literatura. Características. 
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UNIDADE 2. Elaborar o guión dunha exposición orl. Facer unha exposición oral. A comunicación. A polisemia. 
O son K e Z. Literatura popular e literatura culta. 

UNIDADE 3. Tipos de textos. Escribir unha biografía. Presentar a alguén. Os dereitos humanos. A sinonimia. 
O son B. A grafía b. Diversidade cultural e lingüística. Os xéneros literarios. 

UNIDADE 4. Contar unha historia a partir de imaxes. Contar un chiste. Os recursos naturais. A antonimia. O 
son B e a grafía b. O galego e a lusofonía. A narrativa. 

UNIDADE 5. Escribir un correo electrónico persoal. Contar unha experiencia persoal. As culturas. A 
homonimia. A grafía h. A palabra. Clases e constituíntes. O conto popular. 

UNIDADE 6. Escribir unha noticia. Relatar noticias. A ecoloxía. A hiperonimia. A grafía x e o dígrafo ll. O 
substantivo. O artigo. Variación lingüística (I). A lenda e o mito. 

UNIDADE 7. Elaborar a ficha dun obxecto. Describir oralmente un obxecto. O cine. O campo léxico. Regras 
xerais de acentuación. O adxectivo cualificativo. Variación lingüística (II). Dialectos. A lírica. 

UNIDADE 8. Escribir un retrato. Describir oralmente unha persoa. O baile. A familia léxica. O acento 
diacrítico. Os determinantes. A lírica. Tradicións e formas. 

UNIDADE 9. O mar. Palabras simples e compostas. O guión. A partición de palabras.  Os pronomes 
persoais. Usos e actitudes lingüísticos. A lírica. Linguaxe e recursos. 

UNIDADE 10. Escribir os diálogos dun cómic. Improvisar unha conversa. A artesanía. Os sufixos. Signos 
que limitan enunciados. O verbo. O cómic ou banda deseñada. 

UNIDADE 11. Escribir unha conversa de chat. Intervir nunha conversa telefónica. O universo. Os prefixos. 
A coma e o punto e coma. A conxugación verbal. O teatro. 

UNIDADE 12. Facer unha entrevista. Entrevistar a alguén en directo. A radio. A parasíntese. Os dous 
puntos e as comiñas. O adverbio. O galego na actualidade. O teatro. Representación. 

 

4.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

A atención a diversidade do alumnado do grupo específico e o que ten reforzo educativo serán avaliados polos mesmos 
criterios e terase en conta o esforzo realizado tanto na aprendizaxe dos contidos como na realización das tarefas. Para 
poder superar a materia teñen que acadar os obxectivos mínimos. 

As horas de reforzo na nosa materia terán como obxectivo principal mellorar as competencias lingüísticas básicas dos 
alumnos (fonolóxica, gramatical, léxico-semántica e ortográfica) a través do traballo coas lecturas propostas nos 
recursos didácticos proporcionados pola editorial Santillana baixo a denominación de “Comprensión lectora”. 

 
4.9. ATENCIÓN A ALUMNOS PENDENTES DE 1º DE ESO. CONTIDOS  MÍNIMOS. 

PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Os alumnos de ESO que teñan pendente a materia de Lingua e Literatura galega de Primeiro teñen a posibilidade de 
recuperala mediante probas escritas e traballo determinado polo profesorado que lle imparta clase no presente curso. 

Ademais disto, e de acordo coa regulación, compre que a avaliación das aprendizaxes do alumnado coa materia 
pendente siga un plan de traballo e sexa coordinada para que non se reduza á realización das probas establecidas. 

No presente curso hai unha hora lectiva de atención para os alumnos pendentes, onde poderán recibir un apoio 
periódico que dirixa e reforce o seu traballo. Para facilitar a recuperación da materia pendente, os alumnos que o 
desexen recibirán, na súa clase de lingua e literatura, materiais de reforzo con actividades sobre os contidos esixibles, 
dirixidas a garantir que estes acaden o nivel de competencia necesario. Así mesmo, poderán consultar as súas dúbidas 
ao profesor/a que imparta lingua e literatura no presente curso.
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5. SEGUNDO DE ESO 

5.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

  
 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

  
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

d 

e 

h 

l 

ñ 

B1.1.Comprensión, interpretación e resumo 
de novas de actualidade e de 
informacións de crónicas, reportaxes e 
documentais procedentes dos medios de 
comunicación audiovisual. 

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. 

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). 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos 
orais dos medios de comunicación audiovisual a 
esquemas ou resumos. 

d 
e 
h 

B1.2. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais utilizados no 
ámbito social e educativo. 

B1.2. Extraer a intención 
comunicativa, o tema, as ideas 
principais e os datos relevantes 
de diferentes textos orais dos 
ámbitos social e educativo. 

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

 
LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar 

tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

a 
c 
d 
h 

B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita cunha 
actitude de interese, cooperación e 
respecto ante as intervencións 
orais, sobre todo en exposicións do 
profesorado ou do alumnado. 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía 
nas intervencións orais propias e alleas da 
actividade educativa, tanto espontáneas 
como planificadas. 

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). 

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. 

a
c
d
e
h 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as 
mensaxes discriminatorias dos 
medios de comunicación, con 
especial atención aos programas de 
carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas 

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. 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e 
identifica a intención comunicativa de programas de 
carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

 LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de comunicación e extrae conclusións a 
partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

 LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos 
lingüísticos que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 
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h 
o 

B1.5. Valoración das producións orais 
emitidas cunha fonética e prosodia correcta 
e cunha actitude crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a ela. 

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. 

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. 

 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os 
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia 
galega. 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal 
propia e utilízaa na súa práctica habitual. 

h 
o 

B1.6. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuados á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

B1.6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección.  

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).  

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada).  

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e variado. 

b 
 e  

g 
 h 

B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda 
das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de 
actualidade. 

B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das 
TIC, técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais 
para seleccionar contidos relevantes e incorporalos 
ás súas producións. 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas 
presentacións máis claras e atractivas 
visualmente. 

a 
c 
d 
h 

B1.8. Participación activa en situacións propias do 
ámbito educativo e de interese para o alumnado 
que xeren intercambio de opinión. 

B1.8. Participar activamente en situación 
propias do ámbito educativo e de 
interese para o alumnado que xeren 
intercambio de opinión. 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito 
educativo con respecto ás regras de interacción e ás 
opinións alleas. 

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

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a 
súa opinión sobre unha obra de lectura. 

a
b
c
g 
h
o 

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

 

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

LGB1.9.2. 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. 

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias 
do nivel formal nas prácticas orais da lingua. 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da 
práctica oral. 

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. 
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a 
d 
h 
l 
ñ 

B1.10. Construción de discursos 
adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados sobre 
temas de interese persoal ou social da 
vida cotiá e educativo. 

B1.10. Producir discursos breves e 
comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, sobre temas 
da vida cotiá ou educativa. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que 
intercambia información e expresa a súa opinión, fai 
invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

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

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras 
de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación 
comunicativa. 

LGB1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre 
discursos formais e espontáneos. 

  
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

b
f
h 

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

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

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. 

d 
e 
h 

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

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

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante 
de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

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. 

d
e  
h 

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

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

LGB2.3.1. Comprende  e interpreta textos propios dos medios 
de comunicación 
(noticias). 

LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios 
dos medios de comunicación: portadas e titulares. 

e  
h 

B2.4. Comprensión e interpretación, en 
formato papel ou dixital, de textos propios 
da vida educativa, especialmente, os 
instrutivos e expositivos: webs educativas, 
dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

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

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. 
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 b 

e 
h 

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

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. 

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. 

c 
d 
h 

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

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. 

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. 

h 
ñ 

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

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

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. 

b 
g 
h 

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

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

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as 
ideas e estruturar o texto. 
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) 

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, 
dicionario electrónicos. e correctores. 

LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos 
textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos. 

b 
e 
h 

 
B2.9. Produción, en formato papel ou 

dixital, de escritos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: diarios, 
cartas persoais, avisos, solicitudes e 
participación en foros. 

 
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. 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e 
das relacións persoais: diarios, cartas 
persoais, avisos, solicitudes e participación en 
foros. 

b 
e 
h 

B2.10. Produción, en formato papel ou 
dixital, de textos propios dos medios 
de comunicación (noticias). 

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

textos propios dos medios de comunicación a 
partir dun modelo (noticias). 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou 
dixital, textos propios dos medios de 
comunicación a partir dun modelo 
(noticias). 

b 
e 
h 

B2.11. Produción, en formato papel ou 
dixital, de textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, informes de 
tarefas, descricións e explicacións sobre 
contidos das materias curriculares. 

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. 

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. 

b
e
h 

B2.12. Produción e síntese, en formato 
papel ou dixital, de textos de distinta 
tipoloxía fundamentalmente, narrativos 
e descritivos. 

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou 
dixital, textos de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, narracións e descricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, 
escritos de distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, narrativos e 
descritivos. 
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LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e 

descricións sen parafrasear o texto resumido. 

b 
 
e   
f 
h 

B2.13. Uso das TIC (procesadores de texto e 
correctores ortográficos) tanto para a 
textualización, como para a revisión e mellora 
do escrito. 

B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e 
mellorar os escritos: procesadores de texto, 
programas de presentación e dicionarios 
electrónicos. 

 
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. 

d 
h 

B2.14. Valoración da escritura como fonte de 
aprendizaxe e como forma de comunicar 
experiencias, ideas e coñecementos propios. 

B2.14. Valorar a escritura como fonte de 
aprendizaxe e como unha forma de 
comunicar experiencias, ideas e 
coñecementos propios. 

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como 
instrumento de comunicación social fundamental 
para comunicar experiencias e para adquirir e 
transmitir coñecementos. 

  
Bloque 3. Funcionamento da lingua 

b 
e 
l 

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

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

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

a 
d 
e 

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

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

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

b 
e
n 
l 

B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras 
fontes de consulta en calquera soporte, 
especialmente sobre flexión, relación semántica 
e normativa. 

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

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información 
lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de consulta. 

b 
e 

B3.4. Coñecemento, comparación, uso e 
valoración das normas que regulan os textos 
orais e escritos, propios e alleos. 

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que 
regulan os textos orais e escritos. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou 
escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás 
normas. 

b 
e 

B3.5. Aplicación e valoración das normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas 
e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 
LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica dos textos. 

e  
B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación 

en relación coa cohesión textual. 

 
B3.6. Analizar e usar correctamente a 

puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a 
cohesión textual. 

  

b e B3.7. Recoñecemento da estrutura de 
substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica para a mellora 
da comprensión e produción textuais. 

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos 
e verbos e da súa caracterización 
morfolóxica para mellorar a comprensión 
e produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e 
formas verbais na comprensión e produción de textos orais e 
escritos. 

 
LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da 

lingua con flexibilidade e creatividade. 
e h B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos 

nexos e conectores textuais 
(espaciais, de oposición e contraste) e dos 
principais mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticais como léxicos. 

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

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, 
oposición, contraste, así como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de referencia interna que lle proporcionan cohesión a un 
texto. 
LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 



Páxina 36 Programación Didáctica. Departamento de Lingua e Literatura. Curso 2020 – 2021 

 

 

e  
h 

B3.9. Coñecemento dos compoñentes 
sintácticos no nivel da frase para elaborar 
enunciados, orais e escritos, cun estilo 
cohesionado e correcto. 

B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para 
elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo 
cohesionado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora 
enunciados de maneira axeitada e correcta 
atendendo aos compoñentes sintácticos. 

e B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das 
estratexias necesarias de autoavaliación, 
aceptando o erro como parte do proceso. 

B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento 
e o uso das estratexias de autoavaliación e a 
aceptación do erro como parte do proceso de 
aprendizaxe. 

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. 

b  
e 
 
h 

B3.11. Participación en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro docente relacionados 
cos elementos transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais 

B3.11. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

b               
e 

B3.12. Identificación e progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia comunicativa 
integrada. 

 
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. 

 
LGB3.12.1. 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. 

  
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
 

ñ o B4.1. Valoración das linguas como medios de 
relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo. 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade. 

B4.3. A lusofonía. 

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

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal 
se constrúen todos os saberes e como medio de 
relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso en diferentes contextos. 
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. 

ñ 
o 

B4.4. Situación sociolingüística do galego. B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega no contorno. 

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. 
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ñ 
o 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. 

B4.3. 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. 

 
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 
contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega. 

ñ. 
o. 

B4.6. Situación legal das linguas do Estado 
español. 

B4.4. Describir a situación legal das linguas do 
Estado español. 

 
LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a 

utilización do galego e a súa promoción no 
ámbito educativo e local. 

ñ 
o 

B4.7. Prexuízos lingüísticos. B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e 
analizar a situación persoal en relación a 
eles. 

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

ñ 
o 

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. 

B4.6. 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. 

LGB4.6.1. 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. 

 
  

Bloque 5. Educación literaria 
 

h 
 
 
 
 
 
l 

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

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

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e 
desenvolve criterio lector; expón unha opinión 
persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á 
idade e relaciona o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos. 
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. 

h l B5.2. Lectura expresiva e comprensiva e 
audición de poemas recitados ou cantados; 
determinación do tema principal, a estrutura 
xeral e os principais recursos estilísticos. 

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. 

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. 

h l B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de 
textos narrativos breves e localización e 
descrición dos elementos estruturais e 
formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais. 

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. 

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. 

h l B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, 
visionado de pezas  teatrais e 
recoñecemento dos compoñentes e 
procedementos que caracterizan os 
subxéneros. 

B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente, 
visionar pezas teatrais e recoñecer os 
compoñentes e procedementos que caracterizan 
os subxéneros. 

LGLB5.4.1. Le dramatizada  e 
comprensivamente, visiona pezas teatrais e 
recoñece os compoñentes e procedementos que 
caracterizan os subxéneros. 

h l B5.5. Comparación de textos pertencentes a 
diferentes xéneros e subxéneros, sinalando 
as coincidencias e diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

B5.5. Comparar textos pertencentes a diferentes 
xéneros e subxéneros, sinalando as 
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais 
coma formais. 

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. 
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5.1. SECUENCIACIÓN E PERIODIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

Os contidos por avaliacións quedan repartidos do seguinte xeito: 
  

ESA 
1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 1. A narración e a descrición. Elaborar unha caricatura. Relatar unha anécdota. Seres míticos. A 
orixe do léxico (I). Regras ortográficas xerais. A lingua e a súa organización. Os textos literarios. Transformar 
un texto narrativo en dramático. 

UNIDADE 2. A exposición. Redactar unha entrada dunha enciclopedia. Expoñer os resultados dunha enquisa. 
A ciencia. A orixe do léxico (II). As maiúsculas. A oración . Modalidade oracional. A narrativa. Escribir un 
microrrelato. 

UNIDADE 3. A exposición xornalística: a reportaxe. Escribir unha reportaxe. Comentar unha noticia. A 
democracia. Palabras patrimoniais e cultismos. Regras xerais de acentuación. O suxeito. Oracións impersoais. 
O plurilingüismo. As lingua do estado español. A novela. 

UNIDADE 4. A exposición académica: o informe. Elaborar un informe. Explicar a lección. As crenzas. Os 
préstamos e os extranxeirismos. Acentuación de ditongos, tritongos e hiatos. O predicado. O galego e a 
lusofonía. A narrativa de aventuras. 

 
 

2ª AVALIACIÓN 
UNIDADE 5.A exposición administrativa: a solicitude. A hostalaría. Os neoloxismos. Casos especiais de 
acentuación. A diérese. Os complementos e as súas clases. A narrativa de ficción científica. 

UNIDADE 6.A prescrición. Elaborar un manual de instrucións. Explicar normas de comportamento. A telefonía. 
Os vulgarismos. O acento diacrítico. Os complementos do verbo (I). Valoración social das linguas. Os 
prexuízos. O texto poético. 

 UNIDADE 7. A argumentación. Escribir unha crítica. Participar nun debate. A igualdade. Os dialectalismos. 
Signos de cita: as comiñas e a raia. Os complementos do verbo (II). O galego na actualidade. A poesía social. 

UNIDADE 8. A argumentación xornalística: a carta á dirección. Escribir unha carta á dirección dun xornal. O 
tempo cronolóxico. As relacións semánticas. Signos que delimitan incisos. Complementos do verbo e do 
substantivo. A poesía intimista.

h
l 

B5.6. Análise de textos literarios, de maneira 
guiada, identificación dos trazos dos 
subxéneros e a funcionalidade dos recursos 
retóricos. 

B5.6. Analizar textos literarios, de maneira 
guiada, identificar os trazos dos subxéneros e 
a funcionalidade dos recursos retóricos. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira 
guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a 
funcionalidade dos recursos retóricos. 

h
l
n 

B5.7. Produción de textos de intención estética 
servíndose dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos traballados 
na aula. 

B5.7. Escribir textos de intención estética 
servíndose dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos traballados 
na aula. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos traballados na aula. 

h  
l 

B5.8.Descrición e  caracterización dos trazos 
definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

B5.8. Describir e caracterizar os trazos 
definitorios básicos da linguaxe 
cinematográfica. 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos 
definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos 
da linguaxe cinematográfica nunha ou varias 
secuencias fílmicas. 

   
h
l 

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

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. 

LGLB5.9.1. 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. 
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3ª AVALIACIÓN 
UNIDADE 9. A argumentación académica: a recensión. Escribir a recensión dun libro. Elaborar un vídeo como 
booktuber. O fútbol. Significado recto e figurado. Grupos consonánticos (I). Oracións copulativas e 
predicativas. A normalización lingüística. Poesía e outras artes. Crear un caligrama e un poema visual. 

UNIDADE 10. A argumentación administrativa: a reclamación. Redactar unha reclamación. Solicitar a 
devolución dunha compra. A administración. Significado denotativo e connotativo. Grupos consonánticos (II). 
Oracións transitivas e intransitivas. A comedia. 

UNIDADE 11. A publicidade (I). Elaborar un cartel publicitario. Facer un anuncio para a radio. O comercio. 
Palabras tabú e eufemismos. Por que, porque e porqué. Con que e conque. Oracións con verbo pronominal. 
A traxedia. Recitar o texto dunha traxedia. 

UNIDADE 12. A publicidade (II): promotores e finalidades. A publicidade. Abreviaturas e siglas. Se non e senón. 
De máis e demais. Análise da oración simple. A variación lingüística. Os rexistros. O drama. Elaborar o guión 
cinematográfico da escena dun drama. 

5.2. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES 
O proceso de ensino-aprendizaxe na aula partirá, as máis das veces, do libro de texto, “Lingua e Literatura” Proxecto saber 
facer. Obradoiro Santillana, tanto para a explicación de contidos teóricos como para o desenvolvemento de actividades 
prácticas que reforcen e confirmen a materia. O/A profesor/a deberá complementar diversos materiais curriculares co 
obxectivo de completar o currículo oficial da LOMCE ademais de todo aquilo que estime oportuno para que a materia non 
sexa vista dun xeito confuso ou incompleto. 

A explicación de cada un dos apartados dos que consta cada tema irá acompañada da utilización de recursos didácticos que 
atraian a atención do alumnado e concreten visualmente os aspectos explicados. Así, utilizaranse as TIC que ofrece o centro 
e, evidentemente, o máis empregado no día a día e que ofrece a aula: dicionario, encerado ..., será decote a través desta 
última por onde se farán chegar ó alumnado esquemas, resumos, ... que fagan máis doado o proceso de aprendizaxe dos 
contidos teóricos. 

En canto ás TIC, a súa relación con lingua galega e literatura ten dúas dimensións complementarias: dunha banda, cómpre 
aprender a utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que lles permitirán ás 
alumnas e aos alumnos mellorar as súas habilidades e obter información verbo da área que nos ocupa: desde as máis 
estritamente lingüísticas, como dicionarios,  correctores ortográficos..., até as relacionadas coa materia dun xeito menos 
exclusivo (enciclopedias, xornais dixitais...), pasando por outras de corte literario (bibliotecas virtuais, catálogos de 
publicacións...). 

Se é básico o libro de texto para o seguimento dos aspectos teóricos, máis o será para a realización das actividades prácticas 
que teñen que ver con elas, xa que estas serán, nunha alta porcentaxe, as alí presentadas. Tamén se propoñerán outras que 
non aparezan no texto co obxectivo de completar todos aqueles aspectos que se consideren insuficientemente 
desenvolvidos.Tratarase de que as actividades prácticas se desenvolvan no tempo da clase, mais aínda así, o alumnado deberá 
desenvolver moitas delas na casa. 

Ademais dos materiais didácticos citados anteriormente, non renunciamos a utilizar todos aqueles materiais ou recursos que 
se consideren axeitados para achegar ao alumnado calquera aspecto interesante para o seu desenvolvemento nesta materia: 
diferentes soportes de información, saídas didácticas... 

 
5.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Enumeramos os seguintes procedementos a seguir: 

• A observación, isto é, recollida de información tanto grupal coma persoal, en forma incidental ou intencional, 
en forma asistemática ou sistemática. Por medio da observación é posible valorar aprendizaxes e accións 
(saber e saber facer) e como se levan a cabo valorando a orde, a precisión, a destreza, a eficacia... A 
observación sistemática é unha observación planificada. Nela concretamos o obxecto da observación para 
para avaliar (tomar decisións de mellora) ou cualificar. 

• Probas específicas e cuestionarios. Dado o alto número de alumnos que debemos avaliar, seguen sendo 
imprescindibles e fundamentais, mal que nos pese, as probas escritas e orais para a verificación de 
coñecementos. 
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• Análise das producións do alumnado. Esta técnica é especialmente adecuada para incidir especialmente no 
"saber facer". Poderemos utilizar instrumentos formais (traballos, esquemas, mapas conceptuais...) ou 
semiformais (o caderno do alumno, control das tarefas de clase...), desde o definido no correspondente 
criterio de avaliación e estándar de aprendizaxe. 

• Intercambios orais. Como procedemento de avaliación debe ter unha adecuada planificación, concretando a 
finalidade. 

• Autoavaliación e coavaliación. Trataremos de introducir estes procedementos (até agora pouco utilizados na 
escola, entendendo que o labor avaliador é exclusivo do/a profesor/a. O alumnado pode participar na 
avaliación dos procesos de ensinoaprendizaxe reflexionando canto aos logros propios en función dos 
obxectivos propostos (autoavaliación) ou valorando a participación dos compañeiros (avaliación entre iguais). 

A LOMCE especifica que os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables son o referente 
fundamental e específico para valorar tanto o grado de adquisición das competencias clave como o da consecución 
dos obxectivos de etapa e das diferentes áreas de coñecemento que conforman o currículo. Xa que logo, a proba 
escrita debe referirse aos criterios e os estándares e non aos contidos, xa que estes están incluídos en aqueles. 

 
5.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Seguindo a prescrición legal, a avaliación será coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en 
conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo xeito, deberá ser unha 
avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe 
detallados en cada bloque, coas competencias clave. 

En cada avaliación repartiranse as catro unidades traballadas ao longo do trimestre en dous exames escritos 
de dúas unidades cada un ou ben un só coas catro unidades. Na puntuación de cada proba escrita, que se fará 
sobre un máximo de dez puntos, especificarase a valoración matemática concedida a cada unha das cuestións. 
Cada un dos apartados da proba terá unha valoración ponderada e proporcional á importancia da pregunta. 

As probas trimestrais representarán o 70% da nota final da avaliación e terán a seguinte estrutura e 
valoración: 

• Unha primeira parte que constará de exercicios prácticos e preguntas teóricas sobre os apartados 
Comunicación, Saber facer, Funcionamento da lingua (Gramática, Vocabulario e Ortografía), que terá unha 
cualificación máxima de 7 puntos. Poderase engadir unha actividade de expresión escrita que se valorará 
entre 1 e 2 puntos. 

Todos os contidos destes apartados poderán ser avaliados conforme vaia avanzando o curso, isto é, na 2ª 
avaliación poderanse preguntar cuestións vistas na 1ª avaliación, e na 3ª, tanto da 2ª como da 1ª. 

• Unha segunda parte que constará de unha ou máis preguntas teórico-prácticas sobre o apartado de Literatura 
e Lingua e sociedade(nos temas 3, 4, 6, 7, 9 e 12), que terá como puntuación máxima 3 puntos. 

 

Avaliaranse os contidos conceptuais (saber) e os contidos procedimentais (saber facer). Os erros de ortografía e 
expresión (ortográficos, sintácticos…) poderán ser penalizados co máximo dun punto na nota final do exame. 

 

A valoración do traballo diario, concretado en caderno de clase, traballo individual e grupal realizado na aula e na casa, 
isto é, realización de comentarios de texto, resumes, redaccións, traballos, exposicións orais etc., a actitude cara á 
materia, a constancia, o esforzo, a participación construtiva nas actividades, a limpeza e a corrección desas actividades 
representará o 20%.A actitude cara á lingua e a práctica espontánea, fluída, desprexuizada e progresiva do uso oral do 
galego será obxecto de valoración. (Entendemos como actitude negativa cara a materia a non realización das tarefas, a 
entrega fóra de prazo dos traballos encomendados, o incumprimento da obriga de traer o material necesario para o 
normal desenvolvemento da clase, a falta de respecto polas opinións alleas e as quendas de palabra nos debates, a 
negativa a expresarse en lingua galega e, en xeral, unha actitude diletante e hostil no desenvolvemento das distintas 
actividades lectivas.) 
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Finalmente, a expresión oral suporá o 10% da cualificación da materia. Outorgarase un punto a aqueles alumn@s que 
se expresen sempre en galego con adecuación, coherencia e cohesión, 
0.5 puntos aos alumnos que, aínda presentando unha expresión deficiente, amosen interese e vontade de 
superación, e 0 puntos para os que nin se expresan debidamente nin amosan vontade dunha mellora 
progresiva. O profesor pode, se o estima conveniente, fixar unha proba oral por avaliación para valorar 
este aspecto. En definitiva, as porcentaxes fican así:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.  PLAN LECTOR 
Dentro da ACTIVIDADE “HORA DE LER” aprobada polo Claustro dedicarase cando cumpra os 
vinte minutos que corresponden á lectura de textos literarios elixidos polo departamento. O alumnado lerá os 

seguintes libros: 

— O futuro roubado, de Ramón Caride Ogando 

— Cando petan na porta pola noite, de Xabier Docampo 

— Vinte e dous segundos, de Eva Mejuto 

Ademais traballarase a lectura en cada unidade, especialmente nos apartados de“Competencia Lectora”, e Literatura. 
 

5.6. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN 
POSITIVA 

A seguir desenvólvense os mínimos esixibles tanto para a convocatoria ordinaria de xuño como para aproba 
extraordinaria de setembro: 

UNIDADE 1. Elaborar unha caricatura. Relatar unha anécdota. Seres míticos. A orixe do léxico (I). Regras 
ortográficas xerais. A lingua e a súa organización. Os textos literarios. 

UNIDADE 2. Expoñer os resultados dunha enquisa. A ciencia. A orixe do léxico (II). As maiúsculas. A 
oración . Modalidade oracional. A narrativa. Escribir un microrrelato.  

UNIDADE 3. Escribir unha reportaxe. Comentar unha noticia. A democracia. Palabras patrimoniais e cultismos. 
Regras xerais de acentuación. O suxeito. Oracións impersoais. O plurilingüismo. As lingua do estado español. 
A novela UNIDADE 4. Elaborar un informe. Explicar a lección. As crenzas. Os préstamos e os extranxeirismos. 
Acentuación de ditongos, tritongos e hiatos. O predicado. O galego e a lusofonía. A narrativa de aventuras. 

UNIDADE 5. A hostalaría. Os neoloxismos. Casos especiais de acentuación. A diérese. Os complementos e 
as súas clases. A narrativa de ficción científica. 

UNIDADE 6. Elaborar un manual de instrucións. Explicar normas de comportamento. A telefonía. Os 
vulgarismos. O acento diacrítico. Os complementos do verbo (I). Valoración social das linguas. Os prexuízos. 
O texto poético. 

UNIDADE 7. Escribir unha crítica. Participar nun debate. A igualdade. Os dialectalismos. Signos de cita: as 
comiñas e a raia. Os complementos do verbo (II). O galego na actualidade. A poesía social. 

UNIDADE 8. Escribir unha carta á dirección dun xornal. O tempo cronolóxico. As relacións semánticas. Signos 

 
PROBAS ESCRITAS 

TRABALLO DIARIO, 
PARTICIPACIÓN… 

Comunicación e 
funcionamento da lingua 

Lingua e sociedade e Literatura  
 
 
20% + 10% libro de lectura 
obrigatoria. 

50 % 20% 

70% 
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que delimitan incisos. Complementos do verbo e do substantivo. A poesía intimista. 

UNIDADE 9. Escribir a recensión dun libro. Elaborar un vídeo como booktuber. O fútbol. Significado recto e 
figurado. Grupos consonánticos (I). Oracións copulativas e predicativas. A normalización lingüística. Poesía e 
outras artes. Crear un caligrama e un poema visual. 

UNIDADE 10. Redactar unha reclamación. Solicitar a devolución dunha compra. A administración. Significado 
denotativo e connotativo. Grupos consonánticos (II). Oracións transitivas e intransitivas. A comedia. 

UNIDADE 11. Elaborar un cartel publicitario. Facer un anuncio para a radio. O comercio. Palabras tabú e 
eufemismos. Por que, porque e porqué. Con que e conque. Oracións con verbo pronominal. A traxedia. 
Recitar o texto dunha traxedia. 

UNIDADE 12. A publicidade. Abreviaturas e siglas. Se non e senón. De máis e demais. Análise da oración 
simple. A variación lingüística. Os rexistros. O drama. Elaborar o guión cinematográfico da escena dun drama. 

 
5.7. ATENCIÓN A ALUMNOS PENDENTES DE 2º DE ESO, PROCEDEMENTOS, 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Os alumnos de ESO que teñan pendente a materia de Lingua e Literatura galega de Segundo teñen a posibilidade 
de recuperala mediante probas escritas e traballo determinado polo profesorado do presente curso. 

Ademais disto, e de acordo coa regulación (DOG do 7 de Xaneiro de 2008), compre que a avaliación das 
aprendizaxes do alumnado coa materia pendente siga un plan de traballo e sexa coordinada para que non se reduza 
á realización das probas establecidas. 

No presente curso hai unha clase lectiva de atención para os alumnos pendentes de segundo. Ademais, estes 
poderán recibir un apoio periódico que dirixa e reforce o seu traballo. Para facilitar a recuperación da materia 
pendente, @salumn@s que o desexen recibirán, na súa clase de lingua e literatura, materiais de reforzo con 
actividades sobre os contidos esixibles, dirixidas a garantir que estes acaden o nivel de competencia necesario. 
Así mesmo, poderán consultar as súas dúbidas ao profesor/a que imparta lingua e literatura no presente curso. 
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6. TERCEIRO DE ESO 
6.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA. ESO. 3º CURSO 
OBXE 
CTIVOS  

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 
  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 
 
 

d 
e 
h 

 
 
d 
e h 

 
B1.1. Comprensión e 
interpretación de textos orais 
propios dos medios de 
comunicación audiovisual, con 
especial atención ás entrevistas, 
noticias, crónicas e reportaxes. 

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

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

 
B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante 
as mensaxes discriminatorias dos 
medios de comunicación, con 
especial atención aos programas 
de carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas. 

B1.2. Identificar o propósito 
comunicativo en textos orais 
dos medios de comunicación, 
analizar criticamente os seus 
contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes 
discriminatorias implícitas. 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as 
secundarias e identifica a intención comunicativa de 
programas de carácter informativo: noticias, 
reportaxes e crónicas. 
LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia 
en diferentes medios de comunicación e extrae 
conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 
atopadas. 

 
   LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita 

usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións. 

 
 

d 
e 
h 

 
 
B1.3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos. 

 

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

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias 
dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou 
informal, producido na variante estándar ou en 
calquera das variedades dialectais. 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos 
textos. 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

 
 
 

d 
e 
h 

 
 
B1.4. Comprensión, interpretación 
e valoración de textos orais 
usados no ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas 
redondas). 

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

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas 
dentro do ámbito educativo e elabora un esquema ou 
resumo. 

 
 
LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en contra. 
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a 
c 
d 
h 

 
B1.5. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita cunha 
actitude de interese, cooperación 
e respecto ante as  
intervencións orais, sobre todo 
en exposicións do profesorado ou 
do alumnado. 

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

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

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o 
significado dos trazos máis característicos da linguaxe 
non verbal. 

 
 
 

h 
o 

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

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

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

a 
c 
d 
h 

 
 
 
 
 
 
 
 

a 
b 
c 
g 
h 
o 

 
 
 
B1.7. Participación activa en 
situacións propias do ámbito 
educativo e de interese para o 
alumnado que xeren intercambio de 
opinión.. 

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

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou 
coloquios, respecta as regras de interacción, 
intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e 
respecta as dos demais. 
LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás 
instrucións do moderador nos debates e coloquios. 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, 
xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os 
demais e usa fórmulas de saúdoe despedida. 

 
 
 
 
 
 
 
B1.8. Coñecemento, uso e 
aplicación de técnicas e estratexias 
necesarias para falar en público: 
planificación do discurso nas 
prácticas orais formais e informais. 

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

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos 
de exposicións formais ou informais breves. 
LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións 
orais espontáneas ou formais respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 
LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais 
expresións propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada. 
LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe 
non verbal 
(a presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), 
manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e 
diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 
LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e variado. 

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da 
práctica oral. 

 
   LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de 

conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos 
discursos orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

a 
d  
h   
l   
ñ 
b 
e 

B1.9. Construción de 
discursos adecuados a 
distintos rexistros, coherentes 
e ben organizados sobre 
temas de interese persoal ou 
social da vida cotiá e educativa. 

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

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

B1.10. Coñecemento e 
aplicación, con axuda das TIC, 
de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre 
temas de actualidade. 

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

LGB1.10.1. Consulta os medios de información 
dixitais para seleccionar contidos relevantes e 
incorporalos ás súas producións. 
LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas 
presentacións máis claras e atractivas visualmente. 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 
 
 
 
 
 

b f h 

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

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

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos 
textos: subliñados, esquemas e resumos. 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da 
información: táboas, cadros, gráficos e mapas 
conceptuais. 
LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras 
do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao 
seu vocabulario. 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e 
implícita dun escrito en función do contexto. 

 
 
 

d e 
h 

 
 

d e h 

B2.2. Comprensión e 
interpretación de textos propios 
da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de 
reunión e regulamentos. 

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

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

B2.3. Comprensión e 
interpretación de textos propios 
dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos 
informativos e das opinións en 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

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

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, 
fundamentalmente en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as 
opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 

 
 
 
 

d e h 

 
 
B2.4.  Comprensión e 
interpretación dos textos propios 
do ámbito  educativo, 
especialmente os expositivos e 
explicativos  (enciclopedias, 
webs educativas e outros 
materiais de consulta). 

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

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios 
do ámbito educativo, especialmente os expositivos 
e explicativos elaborados a partir da información 
obtida nas bibliotecas. 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e 
especializadas (monográficos e webs temáticas) para 
ampliar a información e mellorar o coñecemento da 
mensaxe. 

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información 
que aparece en diagramas, gráficas e mapas 
conceptuais. 

 
 

b h 

 
B2.5. Identificación do tema e dos 
subtemas, a estrutura comunicativa 
das mensaxes e a intención do 
emisor dos textos expositivos e 
explicativos. 

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

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o 
esquema xerarquizado das ideas de textos 
expositivos e explicativos. 

LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das 
mensaxes escritas e a intención do emisor. 

 
b  e 
g  h 

B2.6. Uso case autónomo dos 
recursos que ofrecen as 
bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a 
información. 

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

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

 
a 
c 
d 
h 

B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante 
a lectura de calquera tipo de texto, 
para detectar prexuízos e 
discriminacións. 

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

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que 
transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 
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h 
ñ 

 
B2.8. Lectura fluída en voz alta 
respectando os patróns fonéticos do 
galego. 

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

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

 
b 
e 
h 

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

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

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

 
b 
e 
h 

B2.10. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
propios dos medios de 
comunicación, fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B2.10. Producir, en soporte 
impreso ou dixital, textos 
xornalísticos informativos e 
de opinión, 
fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

 
LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, 
textos xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, 
crónicas, reportaxes. 

 
 

b 
e 
h 

 
B2.11. Produción, en soporte 
impreso ou dixital, de textos 
expositivos do ámbito educativo a 
partir da información obtida na 
biblioteca ou outras fontes de 
documentación. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

b 
e 
h 
f 

 
 
 
 
 

b 
e 
h 

 
 
 
 
 
B2.12. Planificación, 
produción e revisión do 
texto con adecuación, 
coherencia, cohesión e 
respecto polas normas 
morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. 

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

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

B2.13. Utilización das TIC 
para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e 
corrixir erros. 

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

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

a 
d 
e 
h 

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

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

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

 BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 
b 
e 
l 

 
b 
e 
l 

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

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

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

 
B3.2. Recoñecemento e 
identificación das categorías 
gramaticais. 

 
B3.2. Aplicar os coñecementos 

sobre as distintas categorías 
gramaticais na elaboración de 
textos escritos e orais. 

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

 B3.3. Recoñecer e LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de 
B3.3. Recoñecemento, 
explicación e uso dos 
procedementos de creación de 
palabras (derivación e 
composición). 

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

creación de palabras. 
 
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os 
procedementos de creación. 

   

 
a 

d 
e 

B3.4. A fonética e a  fonoloxía 
do galego con especial atención 
a posibles interferencias. 

B3.4. Recoñecer e usar 
adecuadamente a 
fonética da lingua galega. 

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

 
b 
e 
n 
l 

B3.5. Uso progresivo, autónomo 
e eficaz dos dicionarios, das 
bibliotecas e doutras fontes de 
consulta en diferentes soportes, 
especialmente sobre cuestións de 
uso, de norma e como fonte de 
obtención de información. 

B3.5. Usar progresiva, 
autónoma e eficazmente os 
dicionarios, as bibliotecas e 
outras fontes de consulta para 
resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

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

b 
e 

B3.6. Coñecemento, aplicación e 
valoración das normas ortográficas 
para conseguir unha comunicación 
eficaz. 

B3.6. Aplicar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

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

e B3.7. Uso reflexivo da puntuación 
en relación coa cohesión textual. 

B3.7. Analizar e usar 
correctamente a puntuación. 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correc tamente. 

 
b 
e 

B3.8. Recoñecemento das función 
sintácticas e das unidades que as 
desempeñan de cara á mellora 
da construción de textos orais e 
escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

 
B3.8. Recoñecer, usar e 
explicar as funcións 
sintácticas oracionais e as 
unidades que as desempeñan. 

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

 
a 
b 
e 

B3.9. Recoñecemento e uso 
reflexivo dos nexos e conectores 
textuais máis comúns, en particular 
os presentativos, secuenciadores de 
adición, e mais dos mecanismos de 
cohesión textual como a referencia 
interna de tipo léxico. 

B3.9. Recoñecer en textos de 
diversa natureza e usar nas 
producións propias os 
diferentes conectores textuais 
e os principais mecanismos 
de cohesión. 

 
LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, 
así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a 
un texto. 

 
 
b 

B3.10. Identificación da estrutura 
dun texto, a construción dos 
parágrafos e a vinculación e 
progresión temáticas en textos 
alleos e propios. Elaboración de 
textos tendendo a estes valores. 

B3.10. Sintetizar o contido e 
identificar a estrutura de 
textos. Elaborar producións 
propias segundo estes 
parámetros. 

 
LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estr tura e 
identifica a progresión temática en prod cións propias e 
alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

 
e B3.11. Recoñecemento e 

delimitación na intención 
comunicativa expresada. 

B3.11. Comprender o sentido 
global e a intención 
comunicativa de textos orais e 
escritos. 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, 
identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura 
de cada emisor. 

 
 
 
b 
e 
h 

B3.12. Participación en proxectos 
(elaboración  de materiais 
multimedia, folletos,  carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro docente, 
relacionados cos 
elementostransversais e nos que se 
eviten estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

B3.12. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, relacionados 
cos elementos transversais e 
nos que se eviten estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

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

 
 
 

b 
e 

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

B3.13. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a 
comparación e transformación 
de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e 
para a produción de textos. 

 
 
LGB13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 
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 BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ñ 
o 
ñ 
o 

 
B4.1. Valoración das linguas 
como medios de relación 
interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 
B4.2. O plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da 
humanidade e consciencia da 
necesidade e das 
potencialidades de 
enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizadoda 
lingua galega, afirmando o 
plurilingüismo. 
B4.3. A lusofonía. 

 
 
 
B4.1. Valorar as linguas como 
medios de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun 
pobo, apreciar o plurilingüismo 
como expresión da riqueza 
cultural da 
humanidade e coñecer a 
importancia da lusofonía e 
incorporar ferramentas en rede 
desta comunidade cultural. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 
amósase capaz de explicar a súa postura. 
LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica 
estes termos de forma axeitada á realidade galega. 
LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde  
a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e amósase capaz de explicar a súa 
postura. 
LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa 
familia lingüística. 
LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte 
da comunidade lusófona e a importancia desta na 
vida social e económica galega. 
LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os 
principais recursos da rede en lingua portuguesa 
(buscadores e enciclopedias). 

B4.4. Situación sociolingüística 
Do galego, observación da 
situación 

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

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística 
de Galicia. 

 
 sociolingüística en canto a usos e 

actitudes no contorno máis próximo 
(aula e barrio), con aproximación 
aos prexuízos lingüísticos máis 
evidentes. 

atendendo á presenza da lingua 
galega. 

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego 
segundo a idade das persoas. 
LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións 
lingüísticas e depura estes elementos no seu propio 
discurso. 

 
 
 

ñ 
o 

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. 

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

LGB4.3.1.Coñece as principais iniciativas 
normalizadoras da lingua galega. 
LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica 
o proceso normalizador do galego. 
 
LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e 
valora a importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua galega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 
ñ 
o 
ñ 
o 

 
 
 
 
B4.6. A orixe e formación da 
lingua galega. 

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

 
 
 
B4.4. Recoñecer os 
principias elementos 
naorixe e formación da 
lingua galega, así como 
identificar as causas e 
consecuencias dos feitos 
máis relevantes da historia 
social da lingua desde os 
seus inicios ata 1916. 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos naorixe e 
formación da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes 
da historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916. 
LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das TIC, relacionados coa 
historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

B4.7. Situación sociolingüística e 
legal das linguas do Estado 
español. 

B4.5. Describir a situación 
sociolingüística e legal das 
linguas do Estado español. 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que 
regula a utilización do galego e a súa promoción. 

 
ñ 
o 

 
B4.8. Prexuízos lingüísticos. 

B4.6. Identificar os 
prexuízos lingüísticos e 
analizar a situación persoal 
en relación a eles. 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a 
presenza de prexuízos de carácter sociocultural e 
sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e 
na do seu contorno. 

 
ñ 
o 

B4.9. Recoñecemento e 
valoración dos principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades  xeográficas, 
diastráticas e diafásicas da lingua 

B4.7. Identificar e clasificar as 
variantes diastrá ticas do 
galego, recoñecer os trazos da 
variedade estándar da lingua 
galega, valorala como variante 

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas 
do galego. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 
lingua galega e valóraa como variante unificadora. 
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 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. 

unificadora e apreciar a 
variante diatópica propia. 

 
LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA. 
 
 

h 
l 

 
B5.1. Identificación e comprensión 
das distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916. 

B5.1. Identificar e 
comprender as distintas 
épocas e períodos da 
literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media 
ata 1916. 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 
1916. 
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as 
distintas épocas e períodos da literatura ga lega desde a 
Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 
característicos. 

 
 
 
 
 
 
 

h 
l 

 
 
 
 
 
 
 
B5.2. Selección, lectura autónoma 
e comentario de textos 
representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 
1916. 

 
 
 
 
 
B5.2. Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar 
textos representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e 
relacionar o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada 
período. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios 
razoados, textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 
LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente. 
LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da 
Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da 
literatura galega correspondente. 
LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma 
época ou período ou de diferentes épocas e períodos 
atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e pon todo en relación 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico da(s) 
época(s) ou do(s) período(s). 

 
 
 
 

h 
l 

 
 
 

b 
h 
l 

 
B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas,audicións e 
lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

 
B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer 
audicións e ler 
dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva 
e/oudramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916. 
LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos 
da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate,  argumentadamente, sobre aspectos 
literarios básicos destes. 

B5.4. Elaboración de traballos 
individuais e/ou en grupo, nos 
que se describan e analicen 
textos literarios representativos 
da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

B5.4. Elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo, nos 
que se describan e analicen 
textos representativos da 
literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

 
LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou 
colectivamente, nos que se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

 
e 
h 
l 

 
B5.5. Consulta de fontes básicas de 
información e familiarización coas 
TIC para a realización de traballos e 
cita axeitada destas. 

B5.5. Consultar fontes básicas 
de información e familiarizarse 
cos recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita 
axeitada destas. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas 
para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada 
destas. 
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das 
TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada 
destes. 

 

h 
l 
n 

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

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

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención 
literaria partindo das características dos traballados na 
aula. 

 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 
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6.2. SECUENCIACIÓN E PERIODIZACIÓN 
 

     A materia explicita para este curso será:                                                                                                                                                         

1º avaliación 
UNIDADE 1. O texto e a súa clasificación. Emocións e sentimentos. Os parágrafos. Regras de acentuación. Unidades 

lingüísticas. O galego, lingua románica. Voces patrimoniais, cultismos e semicultimos. Elementos de substrato e 
de superestrato. Nacemento do galego-portugués. Adiviñas. 

UNIDADE 2.O texto narrativo. Os antropónimos. Instrucións e parágrafos de secuencias. Fonética e a Fonoloxía. O 
til diacrítico. As palabras e a súa estrutura. Clases de palabras. Familia léxica. O galego na Idade Media. A literatura 
medieval: características, intérpretes e xéneros. A cantiga de amigo. 

UNIDADE 3-O texto descritivo. O tempo atmosférico. A improvisación. Signos de puntuación (1): punto, coma, 
punto e coma. O substantivo. Clasificación. Xénero e número. O plurilingüismo.A cantiga de amor. Metáforas. 

UNIDADE 4-O texto dialogado. Formas de ser. A exposición oral. Signos de puntuación: dous puntos, puntos 
suspensivos, raia. O adxectivo cualificativo. Clases, xénero e número. Graos do adxectivo e partículas 
comparativas. As linguas da Península Ibérica. A lusofonía. A cantiga de escarnio e maldicir. Comentario de texto: 
«Quem a sesta quiser dormir». Caricaturas. 

2º avaliación 
UNIDADE 5-O texto expositivo. As artes. O currículum vitae. Signos de puntuación: comiñas, guión e parénteses. 

Os determinantes. Clasificación e función. Os artigos e os demostrativos. Os xéneros menores da lírica profana 
medieval. A lírica relixiosa: as Cantigas de Santa María. A prosa medieval. Caligramas. 

UNIDADE 6-. O texto poético. Recursos semánticos, morfosintácticas e fónicos. Árbores, froitos e flores. A 
definición de palabras. Abreviaturas e símbolos. Os posesivos, os numerais, os indefinidos e os interrogativos e 
exclamativos. O galego na Idade Moderna. A literatura entre os séculos XV e XVIII. O padre Feixoo e o padre 
Sarmiento. Poemas. 

UNIDADE 7-O texto dramático. Os subxéneros teatrais. O teatro e outros espectáculos. A instancia ou solicitude. 
Siglas e acrónimos. O pronome persoal. Formas tónicas e formas átonas. Colocación das formas átonas. Formas 
contractas. O galego no século XIX. Ortografía do galego no século XIX.O século XIX: os Precursores do 
Rexurdimento. A consolidación do Rexurdimento. A dramatización. 

UNIDADE 8-Análise das características e a linguaxe propia dos textos presentados en soporte dixital. Informática e 
universo virtual. Lectura e interpretación de gráficos. Uso de b e v. Gramática: O verbo e a súa estrutura. Verbos 
regulares e con variación. Verbos irregulares. Rosalía de Castro. O recitado de poemas. 

 

3º avaliación 
UNIDADE 9- Os medios de comunicación: funcións e xéneros. A prensa. Obradoiro de lingua: Reelaboración de textos. 

Uso de h. Gramática: Formas nominais dos verbos. O infinitivo conxugado. Perífrases verbais. Curros Enríquez. 
Coplas para os maios. 

UNIDADE 10- . A entrevista: características e fases na súa elaboración. Os topónimos. A carta e o correo electrónico. 
Palabras con l/ll e n/ñ. Preposicións e locucións preposicionais. A frase preposicional. A narrativa do século XIX. 
Principais representantes da novela. Principais representantes do conto literario. Redacción de contos. 

UNIDADE 11-Características da prensa dixital. Xogos de onte e de hoxe. Obradoiro de lingua: As cartas ao director. 
Grupos consonánticos: -cc-, -ct- e bl, pl, cl, fl, gl. As conxuncións e as locucións conxuntivas. As interxeccións. 
Variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas. O teatro no século XIX. Autores e obras. Narración de contos. 

UNIDADE 12-O texto e a súa clasificación. Emocións e sentimentos. Os parágrafos. Regras de acentuación. Unidades 
lingüísticas. Lingua e sociedade: O galego, lingua románica. Voces patrimoniais, cultismos e semicultimos. 
Elementos de substrato e de superestrato. Nacemento do galego-portugués.A literatura popular, características e 
xéneros. A literatura popular en prosa: conto e lenda. A literatura popular en verso. Adiviñas. 
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6.3. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. PLAN LECTOR 

 
Dado que non hai libro de texto, o proceso de ensino-aprendizaxe na aula partirá, as máis das veces, de material 
achegado polo profesor, tanto para a explicación de contidos teóricos como para o desenvolvemento de actividades 
prácticas que reforcen e confirmen a materia. Noutras ocasións o/a profesor/a engadirá outros recursos que considere 
oportunos para que a materia non sexa vista dun xeito confuso  ou incompleto. 

A explicación de cada un dos apartados dos que consta cada tema irá acompañada da utilización de recursos didácticos 
que atraian a atención do alumnado e concreten visualmente os aspectos explicados. Así, utilizaranse as TIC (xa 
mencionadas nos puntos 2, 3.1, 3.2, 3.3) que ofrece o centro e, evidentemente, o máis empregado no día a día e que 
ofrece a aula: dicionario , encerado ..., será decote a través desta última por onde se farán chegar ó alumnado 
esquemas, resumos, ... que fagan máis doado o proceso de aprendizaxe dos contidos teóricos. 

En canto ás TIC, a súa relación con lingua galega e literatura ten dúas dimensións complementarias: dunha banda, 
cómpre aprender a utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que lles 
permitirán ás alumnas e aos alumnos mellorar as súas habilidades e obter información verbo da área que nos ocupa: 
desde as máis estritamente lingüísticas, como dicionarios, correctores ortográficos..., até as relacionadas coa materia 
dun xeito menos exclusivo (enciclopedias, xornais dixitais...), pasando por outras de corte literario (bibliotecas 
virtuais, catálogos de publicacións...). 

Tratarase de que as actividades prácticas se desenvolvan no tempo da clase, mais aínda sí, o alumnado deberá 
desenvolver moitas delas na casa. Ademais dos materiais didácticos citados anteriormentre, non renunciamos a utilizar 
todos aqueles materiais ou recursos que se consideren axeitados para achegar ao alumnado calquera aspecto 
interesante para o seu desenvolvemento nesta materia: diferentes soportes de información, saídas didácticas... 

Convén lembrar neste apartado que o libro de texto: Educación Secundaria, Lingua galega e literatura 3 do Grupo 
Anaya, S.A., 2007,Madrid, será o seguido na aula e o profesor facilitará con copias ou acceso no encerado dixital ou 
con libre disposición na Biblioteca do Centro, para o correcto seguimento das clases como xa quedou explicado máis 
arriba. Ademais, o/a profesor/a deberá complementar diversos materiais curriculares co obxectivo de completar o 
currículo oficial da LOMCE (nomeadamente, temas como: Variedades diatópicas. Fonética e fonoloxía. A lusofonía. A 
canción) ademais de todo aquilo que estime oportuno para que a materia non sexa vista dun xeito confuso ou 
incompleto. 

O alumnado deberá ler tres obras literarias ao longo do curso, tal e como figura nesta programación, a escoller 
entre as seguintes: 

-“Rúa Carbón” Marilar Alexander 

-“A neve interminable” Agustín Fernández-Paz ou 

-“Cartas de inverno” Agustín Fernández-Paz 

-“ O achado do Castro” Núñez Singala 

 

 
 

6.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Seguindo o marco legal, a avaliación será coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, 
teranse en conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo xeito, deberá 
ser unha avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares de 
aprendizaxe detallados en cada bloque, coas competencias clave.   
1.- En cada avaliación repartiranse os catro temas traballados ao longo do trimestre en dous exames escritos de dous 
temas cada un (ou ben un só cos catro temas). Na puntuación de cada proba escrita, que se fará sobre un máximo de 
dez puntos, especificarase a valoración matemática concedida a cada unha das cuestións. Cada un dos apartados da 
proba terá unha valoración ponderada e proporcional á importancia da pregunta. 
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As probas trimestrais representarán o 70% da nota final da avaliación e terán a seguinte estrutura e valoración: 

• Unha primeira parte que constará de exercicios prácticos e preguntas teóricas sobre os apartados 
Comunicación, Estudo da lingua (Gramática, Vocabulario e Ortografía), que terá unha cualificación máxima 
de 7 puntos. 

Todos os contidos destes apartados poderán ser avaliados conforme vaia avanzando o curso, isto é, na 2ª avaliación 
poderanse preguntar cuestións vistas na 1ª avaliación, e na 3ª, tanto da 2ª como da 1ª.   
• Unha segunda parte que constará de unha ou máis preguntas teórico-prácticas sobre o apartado de Literatura 
e Lingua e sociedade (nos temas 4, 8 e 12), que terá como puntuación máxima 3 puntos. 

 

Avaliaranse os contidos conceptuais (saber) e os contidos procedimentais (saber facer). Os erros de ortografía e 
expresión (ortográficos, sintácticos…) poderán ser penalizados co máximo dun punto na nota final do exame. 

 

A valoración do traballo diario, concretado en caderno de clase, traballo individual e grupal realizado na aula e na 
casa, isto é, realización de comentarios de texto, resumes, redaccións, traballos, exposicións, etc., a actitude cara á 
materia,a constancia, o esforzo, a participación construtiva nas actividades, a limpeza e a corrección desas actividades 
representará o 20%.A actitude cara á lingua e a práctica espontánea, fluída, desprexuizada e progresiva do uso oral 
do galego será obxecto de valoración. (Entendemos como actitude negativa cara a materia a non realización das 
tarefas, a entrega fóra de prazo dos traballos encomendados, o incumprimento da obriga de traer o material necesario 
para o normal desenvolvemento da clase, a falta de respecto polas opinións alleas e as quendas de palabra nos debates, 
a negativa a expresarse en lingua galega e, en xeral, unha actitude diletante e hostil no desenvolvemento das distintas 
actividades lectivas.) 

A lectura obrigatoria en cada unha das tres avaliación suporá o 10% da cualificación. A expresión oral fica agora 
incluída dentro do apartado de Traballo diario, participación... 

En definitiva, as porcentaxes fican así: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.5. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 
A seguir desenvólvense os mínimos esixibles tanto para a convocatoria ordinaria como para a proba extraordinaria: 

UNIDADE 1. O texto e a súa clasificación. Emocións e sentimentos.  parágrafos. Regras de acentuación. Unidades 
lingüísticas. O galego, lingua románica. Voces patrimoniais, cultismos e semicultimos. Elementos de substrato e 
de superestrato. Nacemento do galego-portugués. Adiviñas. 

 

UNIDADE 2.O texto narrativo. Os antropónimos. Instrucións e parágrafos de secuencias. Fonética e a Fonoloxía. O 
til diacrítico. As palabras e a súa estrutura. Clases de palabras. Familia léxica. O galego na Idade Media. A literatura 
medieval: características, intérpretes e xéneros. A cantiga de amigo. 

 

UNIDADE 3-O texto descritivo. O tempo atmosférico. A improvisación. Signos de puntuación (1): punto, coma, 
punto e coma. O substantivo. Clasificación. Xénero e número. O plurilingüismo. A cantiga de amor. Metáforas. 

 
PROBAS ESCRITAS 

TRABALLO DIARIO, PARTICIPACIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL… 

Comunicación e estudo 
da lingua 

Lingua e sociedade 
e Literatura 

 

30%+ 10% do libro de lectura 
50 % 20% 

70% 
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UNIDADE 4-O texto dialogado. Formas de ser. A exposición oral. Signos de puntuación: dous puntos, puntos 
suspensivos, raia. O adxectivo cualificativo. Clases, xénero e número. Graos do adxectivo e partículas 
comparativas. As linguas da Península Ibérica. A lusofonía. A cantiga de escarnio e maldicir. Comentario de texto: 
«Quem a sesta quiser dormir». Caricaturas. 

 

UNIDADE 5-O texto expositivo. As artes. O currículum vitae. Signos de puntuación: comiñas, guión e parénteses. 
Os determinantes. Clasificación e función. Os artigos e os demostrativos. Os xéneros menores da lírica profana 
medieval. A lírica relixiosa: as Cantigas de Santa María. A prosa medieval. Caligramas. 

 

UNIDADE 6-. O texto poético. Recursos semánticos, morfosintácticas e fónicos. Árbores, froitos e flores. A 
definición de palabras. Abreviaturas e símbolos. Os posesivos, os numerais, os indefinidos e os interrogativos e 
exclamativos. O galego na Idade Moderna. A literatura entre os séculos XV e 
XVIII. O padre Feixoo e o padre Sarmiento. Poemas. 
 

UNIDADE 7-O texto dramático. Os subxéneros teatrais.O teatro e outros espectáculos. A instancia ou solicitude. 
Siglas e acrónimos. O pronome persoal. Formas tónicas e formas átonas. Colocación das formas átonas. Formas 
contractas. O galego no século XIX. Ortografía do galego no século 
XIX.O século XIX: os Precursores do Rexurdimento. A consolidación do Rexurdimento. A dramatización. 
 

UNIDADE 8-Análise das características e a linguaxe propia dos textos presentados en soporte dixital. 

Informática e universo virtual. Lectura e interpretación de gráficos. Uso de b e v. Gramática: O verbo e a súa 
estrutura. Verbos regulares e con variación. Verbos irregulares. Rosalía de Castro. O recitado de poemas. 

 

UNIDADE 9- Os medios de comunicación: funcións e xéneros. A prensa. Obradoiro de lingua: Reelaboración de 
textos. Uso de h. Gramática: Formas nominais dos verbos. O infinitivo conxugado. Perífrases verbais. Curros 
Enríquez. Coplas para os maios. 

 

UNIDADE 10- . A entrevista: características e fases na súa elaboración. Os topónimos. A carta e o correo electrónico. 
Palabras con l/ll e n/ñ. Preposicións e locucións preposicionais. A frase preposicional. A narrativa do século XIX. 
Principais representantes da novela. Principais representantes do conto literario. Redacción de contos. 

 

UNIDADE 11-Características da prensa dixital. Xogos de onte e de hoxe. Obradoiro de lingua: As cartas ao director. 
Grupos consonánticos: -cc-, -ct- e bl, pl, cl, fl, gl. As conxuncións e as locucións conxuntivas. As interxeccións. 
Variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas. O teatro no século XIX. Autores e obras. Narración de contos. 

 

UNIDADE 12-O texto e a súa clasificación. Emocións e sentimentos. Os parágrafos. Regras de acentuación. Unidades 
lingüísticas. Lingua e sociedade: O galego, lingua románica. Voces patrimoniais, cultismos e semicultimos. 
Elementos de substrato e de superestrato. Nacemento do galego-portugués. A literatura popular, características 
e xéneros. A literatura popular en prosa: conto e lenda. A literatura popular en verso. Adiviñas.
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6.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
A atención a diversidade do alumnado do grupo específico e o que ten reforzo educativo serán avaliados polos 
mesmos criterios e terase en conta o esforzo realizado tanto na aprendizaxe dos contidos como na realización 
das tarefas na avaliación final de xuño. Para poder superar a materia teñen que acadar os obxectivos mínimos. 

 

6.7. ATENCIÓN AO ALUMNADO PENDENTES DE 3º DE ESO 
Ademais disto, e de acordo coa regulación, compre que a avaliación das aprendizaxes do alumnado coa materia 
pendente siga un plan de traballo e sexa coordinada para que non se reduza á realización das probas establecidas. 

No presente curso hai unha hora lectiva de atención para os alumnos pendentes de 3º ESO, onde poderán recibir 
un apoio periódico que dirixa e reforce o seu traballo. Para facilitar a recuperación da materia pendente, os 
alumnos que o desexen recibirán, na súa clase de lingua e literatura, materiais de reforzo con actividades sobre 
os contidos esixibles, dirixidas a garantir que estes acaden o nivel de competencia necesario. Así mesmo, poderán 
consultar as súas dúbidas ao profesor/a que imparta lingua e literatura no presente curso. 

O/a alumno/a poderá presentarse a dúas probas parciais (non obrigatorias) e unha proba final en maio que só 
será obrigatoria para quen non supere as probas parciais. 

A primeira proba será en xaneiro e o/a alumno/a pendente deberá examinarse das unidades que constan na 
programación de “Mínimos esixibles”. De non obter unha cualificación media positiva (5 ou máis puntos) terán 
que volverse examinar no mes de maio, de toda a materia, rexéndose polos mesmos criterios. 

Na convocatoria extraordinaria os alumnos que non superaron a materia terán outra proba global similar á 
anterior. 

O alumnado afectado será informado sobre: 

• que contidos se van esixir nas probas parciais e final 

• cales son as datas previstas para a realización das probas 

• cales son os criterios de cualificación que implica a cualificación positiva da materia (con contidos 
progresivos) no seu curso actual Os contidos a traballar e avaliar serán os estabelecidos como os mínimos 
esixibles especificado e repartidos na táboa final que vén a continuación e que será entregada aos alumnos 
pendentes a principio de curso.  

 
7. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 3º PMAR  

  
7.1. OBXECTIVOS  

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.  



Páxina 55 Programación Didáctica. Departamento de Lingua e Literatura. Curso 2020 – 2021 

  

 

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) 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.  

g) 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). 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.  

h) 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.  

i)  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.  

7.2. ÍNDICE DE CONTIDOS  
7.2.1 COMUNICACIÓN  

UNIDADE 1  

– Lectura. “Estraños en la noche”, Julio Llamazares.  
– O texto oral. Os textos xornalísticos na radio.  

UNIDADE 2  

–  Lectura. “La gran noche”, “La luz de cada día”, “Un punto negro en el horizonte”, Gabriel García Márquez.  
– O texto escrito.    

UNIDADE 3  

– Lectura.  
– A comunicación da imaxe.  

UNIDADE 4  

– Lectura. “Robar libros”, Markus Zusak   
– A narración. A descrición. O diálogo. 

UNIDADE 5  

– Lectura. “O vello que quería ver o tren”, Rafael Dieste. “A fin da viaxe”, Rosa Aneiros.  
– A exposición.  

UNIDADE 6  

– Lectura. “Teño un soño”, Martin Luther King.  
– A argumentación.  

7.2.2. LINGUA E LITERATURA GALEGAS  

UNIDADE 1  

– Gramática. Tipos de palabras (1): o substantivo o adxectivo.  
– Ortografía. O alfabeto.  
–  Léxico. Formación de palabras: lexemas e morfemas.  
–  Literatura. A literatura medieval. As cantigas de amor.  

UNIDADE 2  

– Gramática. Tipos de palabras (2): os determinantes.  
– Ortografía. A sílaba. Acentuación ortográfica.  
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– Léxico. Clases de palabras segundo a súa morfoloxía. As familias léxicas.  
– Literatura. As cantigas de amigo. As cantigas de escarnio e maldicir. Cantigas de Santa María. Prosa medieval.    

UNIDADE 3  

– Gramática. Tipos de palabras (3): o pronome persoal.  
– Ortografía. Acentuación ortográfica: o til diacrítico.  
– Lingua e sociedade. Linguas en contacto: prexuízos lingüísticos.  
–  Literatura. O Séculos Escuros e os Precursores. O Rexurdimento.  

UNIDADE 4  

– Gramática. Tipos de palabras (4): o verbo (1).  
– Ortografía. Uso das grafías b/v, c/qu, h.  
–  Léxico. Voces patrimoniais, semicultimos, cultismos e neoloxismos (1).  
– Literatura. Rosalía de Castro. “Cantares gallegos”  “Follas novas”.  

UNIDADE 5  

– Gramática. Tipos de palabras (5): o verbo (2). As perífrases verbais.  
– Ortografía. Uso de c,cc,ct. Uso de r, rr. Uso de x.  

Léxico. Voces patrimoniais, semicultimos e cultismos (2).  

– Literatura. Manuel Curros Enríquez.  

UNIDADE 6  

– Gramática. Tipos de palabras (6): preposicións, adverbios, conxuncións e interxeccións.  
– Ortografía. Puntuación.  
– Lingua e sociedade. Lusofonía.  
– Literatura. Eduardo Pondal.  

7.2.3.XEOGRAFÍA E HISTORIA  
UNIDADE 1  

– . O estudo da poboación.   
– . A distribución da poboación.  
– . A evolución da poboación.  
– . As migracións na actualidade.  
– . A Idade Moderna.  
– . O humanismo.  
– . A arte renacentista.  

UNIDADE 2  

– A actividade económica.  
– Os sistemas económicos.  
– As grandes expedicións xeográficas.  
– Conquista e colonización de América.  

UNIDADE 3  

– As actividades do sector primario.  
– As monarquías na Idade Moderna.  
– Economía, sociedade e cultura durante o goberno dos Reis Católicos  

UNIDADE 4  

– As actividades do sector secundario.  
– A actividade industrial.  
– Grandes áreas industriais do mundo.  
– A deslocalización industrial.  
– A construción industrial.  
– España no século XVI.  
– Reforma e Contrarreforma   
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UNIDADE 5  

– As actividades do sector terciario.  
– España no século XVII. O Antigo Réxime.  
– Os Austrias españois do século XVI.  
– Galicia na época dos Austrias.  

UNIDADE 6  

– Desigualdades sociais e económicas.  
– Áreas en conflito.  
– Medidas para erradicar as desigualdades.  
– Ciencia e arte no século XVII.  

7.2.4.-LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS.  

UNIDADE 1    
– Gramática. La lengua es un sistema de palabras.   
– Ortografía. La tilde.  
– Léxico. El significado de las palabras (1).  
– Literatura. La literatura: un acto de comunicación. La literatura del Siglo de Oro. El Barroco español.  
  

UNIDADE 2  

– Gramática. Los sintagmas. La oración.   
– Ortografía. Palabras con ortografía dudosa.  
– Léxico. El significado de las palabras (2).  
– Literatura. La literatura renacentista: formas y temas. La narrativa en el Renacimiento. “El Lazarillo de Tormes”  

  
UNIDADE 3  

– Gramática. La oración:el predicado. Los complementos verbales (1).   
– Ortografía. Las letras mayúsculas.  
– Léxico. El origen de las palabras (1).  
– Literatura. La poesía renacentista. El teatro renacentista. UNIDADE 4  

– Gramática. Los complementos verbales (2) .  
– Ortografía. Los signos de puntuación.  
– Léxico. El origen de las palabras (2).  
– Literatura. Miguel de Cervantes. “Don Quijote de la Mancha”.  

 

UNIDADE 5  

– Gramática. Clases de oraciones. La oración pasiva  
– Ortografía. Palabras juntas y separadas. La partición de palabras.  
– Lengua y sociedad. La situación lingüística actual en España.  
– Literatura. La literatura barroca. Luís de Góngora. Francisco de Quevedo. Lope de Vega.  

UNIDADE 6  

– Gramática. El texto. Las propiedades de los textos.   
– Ortografía. La escritura de los números  
– Lengua y sociedad. El español en el mundo.  
– Literatura. La narrativa en el Barroco. El teatro del Barroco. “El perro del hortelano”.  

7.3. CONTIDOS. TEMPORALIZACIÓN.  
 

1ª AVALIACIÓN 
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Lingua e literatura galegas  
 

COMUNICACIÓN  

UNIDADE 1  

. Lectura. “Estraños en la noche”, Julio Llamazares.  

. O texto oral. Os textos xornalísticos na radio.  

UNIDADE 2  
. Lectura. “La gran noche”, “La luz de cada día”, “Un punto negro en el horizonte”, Gabriel García Márquez.  

. O texto escrito.  

LINGUA E LITERATURA GALEGAS  

UNIDADE 1  

. Gramática. Tipos de palabras (1): o substantivo o adxectivo.  

. Ortografía. O alfabeto.  

. Léxico. Formación de palabras: lexemas e morfemas.  

. Literatura. A literatura medieval. As cantigas de amor.  
UNIDADE 2  

. Gramática. Tipos de palabras (2): os determinantes.  

. Ortografía. A sílaba. Acentuación ortográfica.  

. Léxico. Clases de palabras segundo a súa morfoloxía. As familias léxicas.  
  . Literatura. As cantigas de amigo. As cantigas de escarnio e maldicir. Cantigas de Santa María. Prosa  medieval. 

 
 
Xeografía e Historia  

UNIDADE 1  

   . O estudo da poboación.   
   . A distribución da poboación.  
   . A evolución da poboación.  
   . As migracións na actualidade.  
   . A Idade Moderna.  
   . O humanismo.  
   . A arte renacentista.  

UNIDADE 2  

   . A actividade económica.  

   . Os sistemas económicos.  

   . As grandes expedicións xeográficas.  

   . Conquista e colonización de América.  

 
  Lengua y literatura castellanas  
 2ª AVALIACIÓN  

Lingua  e literatura galegas  
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UNIDADE 3  

   . Gramática. Tipos de palabras (3): o pronome persoal.  

   . Ortografía. Acentuación ortográfica: o til diacrítico.  

   . Lingua e sociedde. Linguas en contacto: prexuízos lingüísticos.  

  . Literatura. O Séculos Escuros e os Precursores. O Rexurdimento.  

UNIDADE 4  

   . Gramática. Tipos de palabras (4): o verbo (1).  

   . Ortografía. Uso das grafías b/v, c/qu, h.  
  . Léxico. Voces patrimoniais, semicultimos, cultismos e neoloxismos (1).  

  . Literatura. Rosalía de Castro. “Cantares gallegos”  “Follas novas”.  
  

Xeografía e Historia  
UNIDADE 3  
  . As actividades do sector primario.  

  . As monarquías na Idade Moderna.  

  . Economía, sociedade e cultura durante o goberno dos Reis Católicos  

UNIDADE 4  

  . As actividades do sector secundario.  
  . A actividade industrial.  
  . Grandes áreas industriais do mundo.  
  . A deslocalización industrial.  
  . A construción industrial.  
  . España no século XVI.  
  . Reforma e Contrarreforma   
  
Lengua y literatura castellanas  

  
UNIDADE 3  

  . Gramática. La oración:el predicado. Los complementos verbales (1).   

  . Ortografía. Las letras mayúsculas.  

  . Léxico. El origen de las palabras (1).  
  . Literatura. La poesía renacentista. El teatro renacentista.  

UNIDADE 4  

  . Gramática. Los complementos verbales (2) .  

  . Ortografía. Los signos de puntuación.  

  . Léxico. El origen de las palabras (2).  
  . Literatura. Miguel de Cervantes. “Don Quijote de la Mancha”.  

 
 

3ª AVALIACIÓN  
 
Lingua e literatura galegas  
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UNIDADE 5  
. Gramática. Tipos de palabras (5): o verbo (2). As perífrases verbais.  
. Ortografía. Uso de c,cc,ct. Uso de r, rr. Uso de x.  
. Léxico. Voces patrimoniais, semicultimos e cultismos (2).  
. Literatura. Manuel Curros Enríquez.  
UNIDADE 6  

. Gramática. Tipos de palabras (6): preposicións, adverbios, conxuncións e interxeccións.  

. Ortografía. Puntuación.  

. Lingua e sociedade. Lusofonía.  

. Literatura. Eduardo Pondal.  

 Xeografía e Historia  
UNIDADE 5  

. As actividades do sector terciario.  

. España no século XVII. O Antigo Réxime.  

. Os Austrias españois do século XVI.  

. Galicia na época dos Austrias.  

UNIDADE 6  

. Desigualdades sociais e económicas.  

. Áreas en conflito.  

. Medidas para erradicar as desigualdades.  

. Ciencia e arte no século XVII.  
  
Lengua y literatura castellanas  
UNIDADE 5  

. Gramática. Clases de oraciones. La oración pasiva  

. Ortografía. Palabras juntas y separadas. La partición de palabras.  

. Lengua y sociedad. La situación lingüística actual en España.  

. Literatura. La literatura barroca. Luís de Góngora. Francisco de Quevedo. Lope de Vega. UNIDADE 6  

. Gramática. El texto. Las propiedades de los textos.   

. Ortografía. La escritura de los números  

. Lengua y sociedad. El español en el mundo.  

. Literatura. La narrativa en el Barroco. El teatro del Barroco. “El perro del hortelano”.  
  
 O tempo lectivo entre a convocatoria ordinaria e a convocatoria extraordinaria dedicarase a: revisión e reforzo para 
os alumnos que superen a materia na convocatoria ordinaria e reforzo e recuperación para os que deban ir á 
convocatoria extraordinaria. 

7.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 Estes grupos son reducidos e, polo tanto, permiten un seguimento máis individualizado por parte do profesorado. Así 
pois, ao revisar diariamente as actividades realizadas na aula e na casa, resulta máis doado detectar as posibles 
dificultades de aprendizaxe e poder atallalas.  

 Comezarase cunha avaliación inicial que contén actividades de comprensión e expresión oral e comprensión e 
expresión escrita, co fin de comprobar a competencia lingüística que presenta este alumnado na área instrumental 
básica do ámbito e, deste xeito, engadir contidos que sirvan para reforzar esas dificultades.  

Esta proba constará dos seguintes apartados:  

– Comunicación oral: con actividades de comprensión e expresión oral.  
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– Competencia lectora: actividades destinadas a comprobar a exactitude e velocidade lectora e relacionala coa 
comprensión de textos escritos.  

– Expresión escrita: actividades para avaliar a coherencia e corrección gramatical e ortográfica, Conceptos: 
cuestións sobre aspectos básicos de gramática e léxico.  

Conscientes de que a lectura constitúe unha actividade clave na educación do alumnado -xa que o seu dominio abre 
as portas de novos coñecementos- pretendemos contribuír á mellora da competencia lectora e ao desenvolvemento 
do hábito lector do seguinte xeito:  
1-Lectura comprensiva: faranse lecturas comprensivas en cada avaliación.  
2-Lectura de escolma de autores: leranse poemas, relatos ou fragmentos de obras dos autores máis representativos.  

3-Lectura e construción de diferentes tipos de texto: coñecer e construír os distintos tipos de texto básicos: narrativo, 
descritivo, dialogado, argumentativo e expositivo, segundo a programación didáctica.  
4-Obras de lectura: o alumnado terá a posibilidade de ler voluntariamente outras das obras distintas ás propostas na 
programación didáctica. Dedicarán unha sesión semanal á lectura conxunta dun libro.  
5.-Potenciar e participar nos clubs de lectura impulsados pola biblioteca do centro.  

  
    

 

 

 

 

Como queda reflectido no cadro, cada avaliación está conformada polos seguintes apartados:  

 . Actitude (15 %). Terase en conta o interese, a puntualidade, traer á aula o material necesario para traballar, a conduta, o esforzo 
e compromiso diario coa materia, o respecto polas opinión alleas e as quendas de palabra nos debates.  

 . Lecturas (10 %). Para incentivar a lectura, ampliar léxico, mellorar a expresión e comprensión lectora, adicarase unha hora semanal 
á lectura na aula de obras que haxa na biblioteca e que se consideren adaptadas ao nivel do alumnado. De cada unha destas lecturas 
o alumno deberá facer unha reseña ou contestar a unhas preguntas de comprensión e interpretación do texto.  

 . Traballos e tarefas (25 %).  Os traballos de pescuda, controis, realización das actividades da clase/casa, participación activa e 
construtiva na aula, corrección das actividades, expresión oral (facendo especial fincapé no uso da lingua galega nas materias de 
Lingua galega e literatura e Xeografía e Historia). Valorarase a implicación nestas tarefas, así como a presentación, corrección e 
puntualidade nas entregas dos traballos.  

. Probas escritas (50 %). En cada avaliación trataranse contidos de Comunicación, Lingua e literatura galega, Xeografía e Historia e 
Lingua e literatura castelá, de xeito que moitas actividades propostas son interdisciplinares.  
Ao longo de cada unha das avaliacións realizaranse dous exames que constarán dos seguintes bloques: “Comunicación” (1 punto), 
“Lingua e literatura galegas” (3 puntos), “Xeografía e Historia” (3 puntos) e “Lengua castellana” (3 puntos). Este apartado avaliarase 
a partir de exames escritos e conforma o 60 % da nota.  Os erros ortográficos e gramaticais poderán ser penalizados con 1 punto 
na nota final do exame.  
 A cualificación de cada avaliación resultará da suma de todos os apartados anteriores. Para aprobar a avaliación é necesario que a 
suma dea como mínimo 5.  

 No caso de suspender unha avaliación realizarase un exame de recuperación que consistirá nunha proba con idéntica estrutura á 
do exame de avaliación. A cualificación corresponderase co 100% da nota desta proba.  

A nota final de curso será a nota media das tres avaliacións.   

A estrutura e puntuación da proba da convocatoria extraordinaria será a mesma que as realizadas ao longo do curso para as 
avaliacións e as recuperacións, tendo en conta que parte dos contidos mínimos esixibles. Neste exame extraordinario, estarán 
aprobados os alumnos que obteñan, como mínimo, 5 puntos.  

Á hora de redondear, se a nota é igual ou superior ás 5 décimas a nota que figurará no boletín é a inmediatamente superior. No 
caso da avaliación final, ao ser esta unha media das tres anteriores, a nota que se empregará para facer a media é a nota decimal 
real, e non a nota do boletín. 

 

Actitude 15 %  

Conceptos e 
procedementos  

  

  

 

85% 

Lecturas 10 % 

Traballos, tarefas 25 % 

Probas escritas 50 % 
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8. CUARTO DE ESO 
 

8.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

  
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

d 
e 
h 

B1.1.Comprensión e interpretación de 
textos propios dos medios de 
comunicación audiovisual, con 
especial atención aos xéneros de 
carácter argumentativo. 

B1.1. Identificar a intención comunicativa 
implícita e explícita, o tema, a idea 
principal e as secundarias, a tese e os 
argumentos de textos propios dos 
medios de comunicación audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos 
medios de comunicación audiovisuais, identifica o 
propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou 
declaracións, determina o tema e recoñece a intención 
comunicativa do/da falante. 
LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as 
mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as 
secundarias. 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o 
contido de noticias, debates e procedentes dos medios de 
comunicación e recoñece a validez dos argumentos. 

d 
e 
h 

B1.2. Comprensión e análise de textos 
publicitarios dos medios de 
comunicación audiovisual. 

B1.2. Comprender e analizar textos 
expositivos e  publicitarios, diferenciar 
neles información, opinión e 
persuasión. 

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en 
mensaxes publicitarias orais e identifica as estratexias de 
enfatización.  
LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: 
no plano fónico (xogos fónicos), no plano morfosintáctico 
(condensación, concisión e economía) e no plano léxico-
semántico (léxico connotativo, simbólico e atractivo para 
o receptor). 
LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial 
a imaxe (mensaxe icónica) e o son (diálogo, ruídos e 
música), en anuncios publicitarios ou outro tipo de 
comunicacións orais. 

d 
e 
h 

B1.3.Comprensión e interpretación de 
textos orais expositivos e 
argumentativos do ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas redondas). 

B1.3. Comprender e interpretar textos 
orais expositivos e argumentativos 
utilizados no ámbito educativo 
(presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas redondas). 

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas do 
ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 
LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou 
postura. 

d 
e 
h 

B1.4. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais de natureza 
diversa. 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal 
ou informal, producido na variante estándar ou en 
calquera das variedades dialectais. 

a 
c 
d 
h 

B1.5. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e de respecto. 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, a cohesión e 
a claridade expositiva, así como 
normas de cortesía nas intervencións 
orais propias da actividade educativa, 
tanto espontáneas como planificadas. 

LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 
LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral e respecta as opinións 
alleas. 
LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos  
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada 
e posición do corpo), así como o autocontrol 
das emocións ao falar en público. 
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h 
o 

B1.6. Participación nas producións orais 
cunha fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e actitude 
crítica ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

B1.6. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, valorar 
esta pronuncia e amosar unha 
actitude crítica ante os prexuízos que 
se poidan asociar a ela. 

LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia 
galega correcta, identifica os erros na produción oral 
allea e produce discursos orais que respectan as 
regras prosódicas e fonéticas da lingua galega. 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os 
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia 
da lingua galega. 

 LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia 
e asúmea como a variedade habitual do seu 
contexto. 

h 
o 

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

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

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

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega (pronuncia das 
sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas expresións propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada. 

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

a 
c 
d 
h 

B1.8. Escoita crítica e reflexiva que 
permite identificar prexuízos e 
mensaxes discriminatorias. 

B1.8. Manifesta una actitude crítica e 
reflexiva que permite identificar 
prexuízos e mensaxes 
discriminatorias. 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as 
mensaxes discriminatorias que proveñen dos medios 
de comunicación. 

 
LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos 

lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

a 
b 
e 
g 
h 
o 

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. 

B1.9. Realizar exposicións orais 
planificadas e claras de traballos e de 
informacións de actualidade, coa 
axuda das TIC. 

 
LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, 

revisa os borradores e esquemas. 

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 e (entoación e pronuncia axeitada, 
pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) así como o autocontrol 
das emocións ao falar en público. 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 



Páxina 64 Programación Didáctica. Departamento de Lingua e Literatura. Curso 2020 – 2021 

  

 

 
 

b 
h 

B1.10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas 

 
B1.10. Aplicar os coñecementos 

gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 

LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e entoación 
inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos 
nas súas producións. 

a 
c 
d 
h 

B1.11. Participación activa e 
argumentada en debates nos que se 
expresen opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta as contribucións 
das persoas interlocutoras. 

LGB1.112 Aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

a d h l ñ B1.12. Participación en interaccións orais 
sobre temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 

B1.12. Participar en interaccións sobre 
temas de interese persoal, ou social 
ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que 
xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou 
traballo e participa en conversas informais. 

h 
o 

B1.13. Valoración da lingua oral como un 
instrumento de aprendizaxe e de 
relación social. 

B2.13. Valorar a lingua oral como un 
instrumento útil na aprendizaxe e nas 
relacións sociais. 

 
LGB2.13.1. Identifica e describe os valores da lingua 

oral como un instrumento útil na aprendizaxe, así 
como para relacionarse cos demais e enriquecerse 
como persoa. 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

b 
f 
h 

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

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

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a 
análise do contido (resumos, cadros, esquemas e 
mapas conceptuais). 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios 
(gramaticais e léxicos) e recursos alleos (dicionarios e 
outras fontes de documentación) para solucionar 
problemas de comprensión. 

 
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 seu discurso. 

d 
e 
h 

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

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

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os 
subtemas de escritos propios da vida cotiá relacionados 
co ámbito laboral, administrativo e comercial. 
LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos  propios 
da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 
(currículo, carta de presentación, ficha de contratación en 
empresas e redes sociais de procura de emprego, 
contrato, nómina e vida laboral), administrativo (carta 
administrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta 
comercial, carta de reclamación e impreso administrativo 
de reclamación). 
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d 
e 
h 

B2.3. Comprensión e interpretación de 
textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias, 
etc.), como libros de texto e recursos 
de temas especializados en internet. 

B2.3. Comprender e interpretar textos 
relacionados co ámbito educativo, 
tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias, 
etc.), como libros de texto e recursos 
de temas especializados en internet. 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e 
recursos de temas especializados en 
internet. 

 
LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, 

diagramas. 
d 
e 
h 

B2.4. Comprensión e interpretación de 
textos argumentativos. 

B2.4. Comprender e interpretar textos 
argumentativos. 

 
LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa 

de textos argumentativos. 

LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir 
dos argumentos expresados nun texto. 

d 
e 
h 

B2.5. Comprensión e interpretación de 
textos xornalísticos de opinión: carta 
ao director, editorial, columna e artigo 
de opinión. 

B2.5. Comprende e interpreta textos 
xornalísticos de opinión: carta ao 
director, editorial, columna e artigo de 
opinión. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos 
textos xornalísticos de opinión: carta ao director, 
editorial, columna e artigo de opinión. 

 
LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto 

xornalístico e distingue entre información, opinión e 
persuasión. 

d 
e 
h 

B2.6. Comprensión e interpretación das 
mensaxes explícitas e implícitas que 
transmiten os textos publicitarios dos 
medios de comunicación. 

B2.6. Comprende e interpreta as 
mensaxes explícitas e implícitas que 
transmiten os textos publicitarios dos 
medios de comunicación. 

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes 
explícitas e implícitas que transmiten os textos 
publicitarios dos medios de comunicación (anuncios). 

 
LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as 

mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de 
comunicación. 

c 
d 
h 

B2.7. Lectura crítica e reflexiva que 
permita identificar usos lingüísticos 
discriminatorias. 

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que 
conteñan prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

 
LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que 

levan implícitos prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes 
discriminatorias implícitas nos textos de medios de 
comunicación con especial atención á publicidade. 

b 
e 
f 
h 

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

B2.8. Usar e seleccionar materiais de 
consulta das bibliotecas e doutras 
fontes de información impresa ou en 
formato dixital. 

 
LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e 

extrae conclusións a partir da consulta de materiais 
en distintos soportes. 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as 
bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos 
adquiridos nos seus escritos. 

b 
f 

B2.9. Uso de técnicas e estratexias para 
producir textos escritos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados 

 
B2.9. Empregar estratexias e técnicas 

axeitadas para producir escritos 
adecuados, coherentes e ben 

 
LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para 

organizar o seu discurso (diferentes tipos de 
esquemas e mapas conceptuais). 
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h desde o punto de vista comunicativo 
(planificación, organización, redacción 
e revisión). 

cohesionados desde o punto de vista 
comunicativo (planificación, 
organización, redacción e revisión). 

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 
unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con 
conectores e outros elementos de cohesión. 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas 
morfosintácticas e sérvese das ferramentas 
lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios 
e gramáticas) para aplicalas correctamente. 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a 
organización dos contidos do texto é correcta e que 
non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de 
formato ou de presentación. 

b 
e 
f 
h 

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

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

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: 
corrector ortográfico do procesador de textos, 
dicionarios en liña e outras páxinas especializadas 
no estudo da lingua galega. 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a 
presentación dos seus escritos, especialmente na 
presentación dos seus traballos educativos, 
atendendo a cada unha das funcionalidades de cada 
elemento: encabezamento e pé de páxina, 
numeración de páxinas, índice, esquemas etc. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de 
textos propios, de coñecemento doutros alleos e de 
intercambio de opinións. 

b 
e 
h 

B2.11. Produción, en soporte impreso 
ou dixital, de textos propios da vida 
cotiá pertencentes ao ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

B2.11. Producir, respectando as súas 
características formais e de contido, 
textos propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos ámbitos tanto 
en formato papel como dixital: 
laborais, administrativos e comerciais. 

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas 
características formais e de contido, e en soporte 
tanto impreso como dixital, textos propios da vida 
cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 
(currículo, carta de presentación, ficha de 
contratación en empresas e redes sociais de procura 
de emprego), administrativo (carta 
administrativa e solicitude ou instancia) e comercial 
(carta comercial, carta de reclamación e impreso 
administrativo de reclamación). 

 
b 
e 
h 

B2.12. Produción, en soporte impreso 
ou dixital, de cartas á dirección e 
columnas de opinión. 

B2.12. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, cartas á dirección e columnas 
de opinión. 

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, 
cartas á dirección e columnas de opinión. 

b 
e 
h 

B2.13. Composición en soporte impreso 
ou dixital de textos argumentativos, 
redactados a partir da información 
obtida de distintas fontes. 

B2.13. Producir en soporte impreso ou 
dixital textos argumentativos, 
redactados a partir da información 
obtida de distintas fontes. 

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, 
textos argumentativos, redactados a partir da 
información obtida de distintas fontes. 

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 ainformación e resume textos 
argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto de 
partida 
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d 
h 

B2.14. Valoración da escritura como un 
instrumento de aprendizaxe, de 
relación social e enriquecemento 
persoal. 

B2.14. Valorar a escritura como un 
instrumento moi útil na aprendizaxe, 
nas relacións sociais e no 
desenvolvemento do individuo. 

 
LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da escritura 

non só como una ferramenta para organizar os 
pensamentos senón tamén como un instrumento para 
relacionarse cos demais e enriquecerse como 
persoa. 

  
Bloque 3. Funcionamento da lingua 

b 
e 
l 

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

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

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 nas súas producións orais e 
escritas. 

 
b 
e 
l 

B3.2. Recoñecemento e uso das formas 
verbais da lingua galega e das 
perífrases. 

B3.2. Recoñecer e usar correctamente 
as formas verbais e as perífrases 
verbais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas 
verbais e as perífrases verbais da lingua galega e 
distingue os diversos tipos. 

b 
e 

B3.3. Recoñecemento, 
explicación e uso dos procedementos 
de creación de palabras. 

B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de 
palabras, os valores dos 

 
LGB3.3.1.Recoñece e explica os procedementos de 

creación de palabras. 

i  morfemas e as súas posibilidades 
combinatorias para crear novos 
termos e identificar a súa procedencia 
grega ou latina. 

 
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 ou latina de 
prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 

a 
d 
e 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego, 
con especial atención a posibles
 interferencias 
(apertura das vogais de grao 
medio, o n velar ou a entoación). 

B3.4. Recoñecer e usar a fonética da 
lingua galega. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética 
da lingua galega, con especial atención á entoación, 
ás vogais de grao medio e ao n velar. 

b 
e 
n 
l 

B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e 
doutras fontes de consulta, tanto en 
papel como en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións de uso 
(semántico e sintáctico) e de 
normativa. 

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e 
outras fontes de consulta, tanto en 
papel como en soporte electrónico, 
para resolver dúbidas, para progresar 
na aprendizaxe 
autónoma e para enriquecer o propio 
vocabulario. 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 
electrónico, especialmente sobre cuestións de uso 
(semántico e sintáctico) e de normativa, para 
resolver dúbidas, e para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu 
vocabulario. 

b 
e 

B3.6. Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

B3.6. Aplica e valora as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

 
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas 

e morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais 
e escritos. 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das 
normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

e  
B3.7. Análise e uso reflexivo da 

puntuación en relación coa cohesión 
sintáctica. 

B3.7. Analizar e usar correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, 
de acordo coa cohesión sintáctica. 

b  
B3.8. As principais regras de 

combinación impostas polos 
B3.8. Recoñecer e usar enunciados e 

oracións, identificando as principais 
LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra 

nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente. 
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 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

e predicados en función dos seus 
argumentos; estruturas sintácticas e 
tipos de oración segundo a natureza 
do predicado. 

regras de combinación 
impostas polo verbos. 

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 segundo a 

natureza do predicado. 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica 
correcta. 

e 
h 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos 
nexos e conectores textuais máis 
comúns, en particular os de causa e 
consecuencia, os de condición e 
hipótese e os conclusivos, e mais dos 
mecanismos de cohesión textual. 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos 
textuais de causa, consecuencia,condición, 
hipótese e os conclusivos, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de 
cohesión interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de 
causa, consecuencia, condición, hipótese e os 
conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna. 

e B3.10. Identificación da estrutura dun 
texto, a construción dos parágrafos e a 
vinculación e progresión temáticas en 
textos alleos e propios, e elaboración de 
textos de acordo con estes parámetros. 

B3.10. Identifica adecuadamente en textos 
alleos e propios a estrutura, a construción e 
xustificación dos parágrafos, a vinculación 
e progresión temáticas, e elabora textos de 
acordo con estes parámetros. 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións 
propias e alleas. 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en 
parágrafos de textos propios e alleos. 
LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos 
propios e alleos. 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, 
divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de 
progresión temática. 

a 
b 
e 

B3.11. Identificación e explicación dos 
trazos que permiten diferenciar e 
clasificar os xéneros textuais, 
especialmente os 
argumentativos. 

B3.11. Identificar e explicar os trazos que 
permiten diferenciar e clasificar os xéneros 
textuais, especialmente os 
argumentativos. 

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos 
lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, especialmente 
nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas 
producións propias, os distintos procedementos lingüísticos 
para a expresión da subxectividade. 

b 
e 

B3.12. Adecuación dos textos en función 
do contexto, do tema e do tipo de texto. 

B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, 
en función do contexto, do tema e do 
xénero e elabora producións propias cunha 
adecuación apropiada. 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en 
función do contexto, do tema e do xénero textual. 
LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha 
adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero 
textual. 

b 
e 
h 

 
B3.13. 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 enos que se 
evitenestereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

B3.13. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que 
se utilicen varias linguas, tanto  curriculares 
como outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais 
enos que se evitenestereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas erelacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 
b 

 
B3.14. Identificación e progresiva B3.14.Reflexionar sobre o sistema e as LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de 
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e utilización dos coñecementos sobre 

as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

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. 

ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

  
Bloque 4. Lingua e sociedade. 

ñ 
o 

B4.1. Valoración das linguas como 
medios de relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun pobo. 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade. 

B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo 
no século XXI. 

B4.1. Valorar as linguas como medios
 de relación 
interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo, apreciar o plurilingüismo 
como expresión da riqueza cultural 
da humanidade e coñecer e describir 
o papel da lusofonía nas linguas do 
mundo no século XXI. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 
argumenta fundamentadamente e cun discurso 
propio a súa postura. 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a 
lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e argumenta cun discurso propio a súa 
postura. 

 
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 (buscadores, 
enciclopedias e portais de noticias). 

ñ 
o 

B4.4. Situación sociolingüística de 
Galicia. A presenza da lingua galega 
nos principais ámbitos e contextos 
sociais e privados. Tendencias de 
evolución. 

B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo 
á presenza da lingua galega nos  
principais ámbitos e contextos sociais 
e privados así como ás tendencias 
de evolución. 

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e 
autonómica básica en materia lingüística. 

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. 

ñ 
o 

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. 

B4.3. Identificar os elementos do 
proceso normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara ao seu uso 
asumindo a importancia da 
contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

 
LGB4.3.1. Identifica os procedementos de 

normalización e argumenta axeitadamente a 
necesidade de continuar con este proceso na lingua 
galega. 

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e 
explica axeitadamente cada fenómeno. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e 
valora a importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua galega. 
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LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes 
normalizadores en Galicia e valora a súa 
importancia. 

 
ñ 
o 

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. 

B4.4. Recoñecer os principais elementos 
de evolución da lingua galega, así 
como identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis 
relevantes da súa historia social, e 
sinalar as distintas etapas desde 
1916. 

 
LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da 

evolución da lingua galega desde 1916 ata a 
actualidade. 

 
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 

historia social da lingua galega desde 1916 e 
elabora textos expositivos sobre as diferentes 
etapas. 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde 
1916. 

 
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 

relevantes da historia social da lingua galega desde 
1916. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das TIC, relacionados coa 
historia social da lingua galega desde 1916. 

ñ 
o 

B4.7. Situación sociolingüística e legal 
das linguas de España. 

B4.5. Describir a situación 
sociolingüística e legal das linguas de 
España. 

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal 
das linguas de España e analiza criticamente textos 
(literarios e xornalísticos), gráficos ou documentos 
audiovisuais que traten sobre 
a situación sociolingüística do Estado español. 

ñ 
o 

B4.8. Prexuízos lingüísticos. B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos 
e analizar a situación persoal en 
relación a eles. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a 
calquera lingua e especialmente á galega e 
rebáteos cunha argumentación axeitada. 

 
LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, 

detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos 
argumentadamente. 

ñ 
o 

B4.9. Recoñecemento e valoración dos 
principais 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. 
Utilización e valoración da variante 
estándar da lingua en 

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

 
LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que 

caracterizan as variedades xeográficas da lingua 
galega. 

 
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 

lingua galega. 

 
LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como 

variedade unificadora. 
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 situacións de carácter formal.  

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua 
galega como símbolo de riqueza lingüística e 
cultural e rexeita fundamentadamente calquera 
prexuízo sobre a variación diatópica. 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e describe o influxo da 
situación sociolingüística nelas. 

 Bloque 5. Educación literaria. 

h B5.1. Identificación e 
comprensión dos distintos períodos e 
xeracións da 

B5.1. Identificar e comprender os 
distintos períodos e xeracións da 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións 
da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

 
 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

l literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os 
distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade sinalando os seus principais trazos 
característicos. 

h 
l 

B5.2. Selecció 
autónoma e co obras
  represe 
literatura galega 
actualidade. 

B5.2. Seleccionar, lee 
autonomamente e comenta obras
 representativas d 
literatura galega de 1916 ata 
actualidade e relaciona o se contido 
co contexto histórico cultural 
 sociolingüístico d 
cada período. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, 
obras representativas da literatura galega de 1916 
ata a actualidade para a súa lectura. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativas da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade, resume o seu contido, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
do período da literatura galega correspondente. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de 
obras da Literatura galega desde 1916 ata a 
actualidade, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo 
período ou de diferentes períodos atendendo aos 
seus principais contidos, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon todo en relación co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período ou períodos. 

h 
l 

B5.3. Lecturas expresivas e 
comprensivas, audicións e lecturas 
dramatizadas de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 

B5.3. Ler expresiva  e 
comprensivamente, facer 
audicións e ler 
dramatizadamente textos 
narrativos,  poéticos,  teatrais e 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 
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 representativos da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade. 
ensaísticos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de 
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade e escribe/debate, argumentadamente, 
sobre os seus valores literarios. 

b 
h 
l 

B5.4. Elaboración de traballos 
individuais e/ou en grupo nos que se 
describan e analicen textos literarios 
representativos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou 
en grupo nos que se describan e 
analicen textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou 
colectivamente nos que se describen e analizan 
textos representativos da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

e 
h 
l 

B5.5. Consulta de fontes de información 
variadas e de recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada 
destes. 

B5.5. Consultar fontes de información 
variadas e recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada 
destes. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas 
para a realización de traballos e cita axeitada destas. 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC 
para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

h 
l 
n 

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 

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

LGLB5.6.1. Crea ou recrea 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 

 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

 dos sentimentos e xuízos. dos sentimentos e xuízos. regular os sentimentos e xuízos. 

 
8.2. SECUENCIACIÓN E PERIODIZACIÓN 

 

1º avaliación 
 

UNIDADE 1. Formas de ser. Acentuación. Fonética e vocalismo. O Galego no primeiro terzo do século XX. A 
literatura no tempo das Irmandades. O traballo monográfico. 

UNIDADE 2. O tempo cronolóxico. O xénero. Fonética e consonantismo. Variedades da lingua. 
Variedades xeográficas. O Grupo Nós. O comentario crítico. 

UNIDADE 3- Medos e arrepíos. O número. A frase. Variedades socioculturais ou diastráticas. Castelao. Os 
microrrelatos. 

UNIDADE 4- Arquitectura e urbanismo. O uso correcto de b/v. A oración. Suxeito e predicado. 
Variedades situacionais ou diafásicas. Literatura da Vangarda. Os caligramas. 

2º avaliación 
 

UNIDADE 5- O tempo metereolóxico. O pronome persoal. Complementos do verbo (1). A lingua galega na 
posguerra. A literatura no exilio. O currículo. 
UNIDADE 6-. Viaxes e turismo. O uso do h. Complementos do verbo (2). A lingua galega a partir de 1975. 

A narrativa de posguerra (1). O blog. 
UNIDADE 7- A Xustiza e as Leis. O verbo. As oracións compostas. A lusofonía. A narrativa de posguerra (2). A 
instancia. 
UNIDADE 8- Tempo de lecer. Algunhas terminacións. As oracións subordinadas substantivas. Os prexuízos 
lingüísticos. A poesía de posguerra (1). O folleto, o díptico e o tríptico. 
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3º avaliación 
 

UNIDADE 9- O cine. Uso do infinitivo conxugado. As oracións subordinadas adxectivas. A lingua galega hoxe. A 
poesía de posguerra (2). 
UNIDADE 10- . A radio e a televisión. As perífrases verbais. As oracións subordinadas adverbiais. O galego nos medios. 
A narrativa actual . O guión audiovisual. 
UNIDADE 11- As novas tecnoloxías. Adverbios e preposicións. Relacións semánticas. O galego en internet. Poesía e 
teatro actuais. A presentación multimedia. 
UNIDADE 12- En rede. Grupos consonánticos. Cambios semánticos. O galego en distintos ámbitos. 

Literatura dixital. A fotonovela. 
 

8.3. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES. PLAN LECTOR 
O proceso de ensino-aprendizaxe na aula partirá, as máis das veces, do libro de texto, tanto  para a explicación de 
contidos teóricos como para o desenvolvemento de actividades prácticas que reforcen e confirmen a materia. Noutras 
ocasións o/a profesor/a engadirá todo aquel material que considere oportuno para que a materia non sexa vista dun 
xeito confuso ou incompleto. 

A explicación de cada un dos apartados dos que consta cada tema irá acompañada da utilización de recursos didácticos 
que atraian a atención do alumnado e concreten visualmente os aspectos explicados. Así, utilizaranse as TIC (xa 
mencionadas nos puntos 2, 3.1, 3.2, 3.3) que ofrece o centro e, evidentemente, o máis empregado no día a día e que 
ofrece a aula: dicionario , encerado ..., será decote a través desta última por onde se farán chegar ó alumnado esquemas, 
resumos, ... que fagan máis doado o proceso de aprendizaxe dos contidos teóricos. 

En canto ás TIC, a súa relación con lingua galega e literatura ten dúas dimensións complementarias: dunha banda, 
cómpre aprender a utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que lles 
permitirán ás alumnas e aos alumnos mellorar as súas habilidades e obter información verbo da área que nos ocupa: 
desde as máis estritamente lingüísticas, como dicionarios, correctores ortográficos..., até as relacionadas coa materia 
dun xeito menos exclusivo (enciclopedias, xornais dixitais...), pasando por outras de corte literario (bibliotecas virtuais, 
catálogos de publicacións...). Cómpre salientar que o material didáctico para este curso inclúe un recurso informático 
(“o meu CD”) que poderán utilizar os alumnos para traballar distintos aspectos da materia nas súas casas 

Se é básico o libro de texto para o seguimento dos aspectos teóricos, máis o será para a realización das actividades 
prácticas que teñen que ver con elas, xa que estas serán, nunha 

alta porcentaxe, as alí presentadas. Tamén se propoñerán outras que non aparezan no texto co obxectivo de completar 
todos aqueles aspectos que se consideren insuficientemente desenvolvidos. 

Tratarase de que as actividades prácticas se desenvolvan no tempo da clase, mais aínda sí, o alumnado deberá 
desenvolver moitas delas na casa. Ademais dos materiais didácticos citados anteriormente, non renunciamos a utilizar 
todos aqueles materiais ou recursos que se consideren axeitados para achegar ao alumnado calquera aspecto 
interesante para o seu desenvolvemento nesta materia: diferentes soportes de información, saídas didácticas... 

Convén lembrar neste apartado que a utilización do libro de texto: Educación Secundaria, Lingua galega e literatura 4ª 
do Grupo Anaya, S.A., 2016, Madrid, é imprescindible para       o correcto  seguimento  das  clases  como   xa   quedou   
explicado   máis   arriba.   Ademais, o/a profesor/a deberá complementar diversos materiais curriculares co obxectivo 
de completar o currículo oficial da LOMCE (nomeadamente, temas como: Variedades diatópicas. Fonética e fonoloxía. 
A lusofonía. A canción) ademais de todo aquilo que estime oportuno para que a materia non sexa vista dun xeito 
confuso ou incompleto. 

Ademais do libro de texto, o alumnado deberá ler tres obras literarias ao longo do curso, tal e como figura nesta 
programación, a escoller entre as seguintes: 

• Irmán do vento. Lourenzo González 
• Memorias dun neno labrego. Neira Vilas 
• Querida amiga. Marina Mayoral. 
• Xente na barreira. Ricardo Carballo Calero 
• O lapis do carpinteiro. Manuel Rivas 
• Fóra do normal. María Reimóndez 
• Os dous de Sempre. Castelao. 
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Estas obras literarias, xunto as lecturas que encabezan cada unidade e a antoloxía de textos que serven de 
exemplificación do apartado de literatura, ó final, conforman o Plan lector que cada día, e cunha extensión variable, 
se desenvolverá na aula. 

 
8.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Seguindo o marco legal, a avaliación será coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en conta os 
contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo xeito, deberá ser unha avaliación 
competencial, que teña en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados 
en cada bloque, coas competencias clave. 
1.- En cada avaliación repartiranse os catro temas traballados ó longo do trimestre en dous exames escritos de dous 
temas cada un (ou ben un só cos catro temas). Na puntuación de cada proba escrita, que se fará sobre un máximo de 
dez puntos, especificarase a valoración matemática concedida a cada unha das cuestións. Cada un dos apartados da 
proba terá unha valoración ponderada e proporcional á importancia da pregunta. 
As probas trimestrais representarán o 70% da nota final da avaliación e terán a seguinte estrutura e valoración: 

• Unha primeira parte que constará de exercicios prácticos e preguntas teóricas sobre os apartados 
Comunicación, Estudo da lingua (Gramática, Vocabulario e Ortografía), que terá unha cualificación máxima de 
7 puntos. 

Todos os contidos destes apartados poderán ser avaliados conforme vaia avanzando o curso, isto é, na 2ª avaliación 
poderanse preguntar cuestións vistas na 1ª avaliación, e na 3ª, tanto da 2ª como da 1ª. 

• Unha segunda parte que constará de unha ou máis preguntas teórico-prácticas sobre o apartado de Literaturae 
Lingua e sociedade (nos temas 4, 8 e 12), que terá como puntuación máxima 3 puntos. 

 

Avaliaranse os contidos conceptuais (saber) e os contidos procedimentais (saber facer). Os errores de ortografía e 
expresión (ortográficos, sintácticos…) poderán ser penalizados co máximo dun punto na nota final do exame. 

A actitude cara á materia, a participación construtiva nas actividades propostas en clase, o traballo diario na aula, a 
realización de actividades na casa, a limpeza e a corrección desas actividades representará o 20%. 

A valoración do traballo diario, concretado en caderno de clase, traballo individual e grupal realizado na aula e na 
casa, isto é, realización de comentarios de texto, resumes, redaccións, traballos, exposicións, etc., a actitude cara á 
materia, a constancia, o esforzo, a participación construtiva nas actividades, a limpeza e a corrección desas actividades 
representará o 20%.A actitude cara á lingua e a práctica espontánea, fluída, desprexuizada e progresiva do uso oral do 
galego será obxecto de valoración. (Entendemos como actitude negativa cara a materia a non realización das tarefas, a 
entrega fóra de prazo dos traballos encomendados, o incumprimento da obriga de traer o material necesario para o 
normal desenvolvemento da clase, a falta de respecto polas opinións alleas e as quendas de palabra nos debates, a 
negativa a expresarse en lingua galega e, en xeral, unha actitude diletante e hostil no desenvolvemento das distintas 
actividades lectivas.) 

Mantense os mesmos criterios de avaliación que temos en Primeiro e Segundo de ESO, coa excepción que incluímos 
unha lectura obrigatoria en cada unha das tres avaliación e que suporá o 10% da cualificación. A expresión oral fica 
agora incluída dentro do apartado de Traballo diario, participación... 
En definitiva, as porcentaxes fican así: 

 
 

 
PROBAS ESCRITAS 

TRABALLO DIARIO, 
PARTICIPACIÓN, 

EXPRESIÓN ORAL… 

 
Libro de lectura 

Comunicación e 
estudo da lingua 

Lingua e sociedade   
e Literatura 

 
         20%  

 
10 % 

50 % 20% 
101910 

 
 
 

10 

70% 
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8.5. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 
A seguir desenvólvense os mínimos esixibles tanto para a convocatoria ordinaria de xuño como para a proba 

extraordinaria de setembro: 
 

UNIDADE 1. Formas de ser. Acentuación. Fonética e vocalismo. O Galego no primeiro terzo do século 
XX. A literatura no tempo das Irmandades. 

UNIDADE 2. O tempo cronolóxico. O xénero. Fonética e consonantismo. Variedades da lingua. Variedades 
xeográficas. O Grupo Nós. 

UNIDADE 3- Medos e arrepíos. O número. A frase. Variedades socioculturais ou diastráticas. Castelao.  

UNIDADE 4- Arquitectura e urbanismo. O uso correcto de b/v. A oración. Suxeito e predicado. 
Variedades situacionais ou diafásicas. Literatura da Vangarda. 

UNIDADE 5- O tempo metereolóxico. O pronome persoal. Complementos do verbo (1). A lingua galega na 
posguerra. A literatura no exilio. 
UNIDADE 6-. Viaxes e turismo. O uso do h. Complementos do verbo (2). A lingua galega a partir de 1975. 

A narrativa de posguerra (1). 

UNIDADE 7- A Xustiza e as Leis. O verbo. As oracións compostas. A lusofonía. A narrativa de posguerra (2). 

UNIDADE 8- Tempo de lecer. Algunhas terminacións. As oracións subordinadas substantivas. Os 
prexuízos lingüísticos. A poesía de posguerra (1). 

UNIDADE 9- O cine. Uso do infinitivo conxugado. As oracións subordinadas adxectivas. A lingua galega hoxe. 

UNIDADE 10- . A radio e a televisión. As perífrases verbais. As oracións subordinadas adverbiais. O galego nos 
medios. A narrativa actual . 

UNIDADE 11- As novas tecnoloxías. Adverbios e preposicións. Relacións semánticas. O galego en internet. 
Poesía e teatro actuais. 

UNIDADE 12- En rede. Grupos consonánticos. Cambios semánticos. O galego en distintos ámbitos. 
Literatura dixital.  

 
 
 

8.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN MODIFICADA PARA A ESO NO CURSO 
2021-22 

 
A) CUALIFICACIÓN RESULTADO DAS TRES AVALIACIÓNS 

1- O alumnado aprobará facendo a media ponderada por avaliación se esta é igual ou superior a 5 sempre e cando 
teña aprobada a última avaliación. 

2- Se o alumno/a ten dúas avaliacións aprobadas (unha delas terá que ser obrigatoriamente a última) e a nota é igual 
ou superior a 4 tamén acadará o aprobado. 

3- Calquera caso que non estea contemplado nos dous puntos anteriores significará que o alumno/a terá que facer 
unha proba obxectiva recuperatoria para superar a materia. 

4- A media ponderada das avaliacións realizarase da seguinte maneira: 

  a) a nota da 1ª avaliación(A1) multiplicarase por 1. 

  b) a nota da 2ª avaliación(A2) multiplicarase por 2. 

  c) a nota da 3ª avaliación(A3) multiplicarase por 3. 

  d) os tres resultados dividiranse entre 6. 
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B) PROBA OBXECTIVA RECUPERATORIA DE FINAL DE CURSO 

5-Realizarán esta proba obrigatoriamente todo aquel alumnado cuxo caso non estea contemplado nos puntos 1 e 2 
do apartado A (MEDIA DAS AVALIACIÓNS). 

6) Se o alumno/a obtén nesta proba unha nota igual ou superior a 5 considerarase aprobado na materia. 

7) Para o alumnado que faga a proba obxectiva recuperatoria a nota final farase coa media aritmética entre a media 
ponderada  e a nota de dita proba. 

8) O punto 7 deste apartado non poderá en ningún caso contrariar o disposto no punto 6 da mesma. 

 

C) FINAL DE CURSO 

Os alumnado aprobado realizará actividades de reforzo e ampliación dirixidas á mellora da súa nota ata un máximo 
dun 0,5 puntos.  

Como xa apuntamos, o alumnado suspenso terá que presentarse a unha proba final obxectiva recuperatoria, polo que 
realizarán as actividades propostas co fin de preparar a devandita proba.  

 
  

9. BACHARELATO 

9.1 INTRODUCIÓN 
 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase estruturada en cinco bloques: 
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. Non obstante, este bloque incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego teña modelos de fala 
adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula en contextos formais e informais. 
O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción escrita. O 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. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de 
estratexias de lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida e a calquera tipo de lectura: 
ler para obter información, para aprender a propia lingua e por pracer. 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. 
 
O tratamento de todos estes contidos abordarase desde unha óptica competencial, valorando as relacións que cada un 
ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, neste 
currículo. 
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A avaliación terá que ser coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en conta os contidos 
abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo xeito, deberá ser unha avaliación 
competencial, que teña en conta a relación que se establece no currículo entre os estándares de aprendizaxe detallados 
en cada bloque, coas competencias clave. 
 

 
9.1. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

Tal e como se recolle no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, o bacharelato contribuirá a desenvolver nas nosas alumnas e 
alumnos as capacidades que lles permitan 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 

inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver 
o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente 
as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real 
e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial 
ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os 

principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 
contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da 
modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer 
e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como 
afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza 
nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e 
hábitos saudables. 

 
n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. p) Valorar, respectar e afianzar o 

patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 

 
9.2. OBXECTIVOS XERAIS PARA LINGUA E LITERATURA GALEGA 
Na etapa do ensino postobrigatorio, a área de lingua e literatura galega ten como obxectivo fundamental o 
enriquecemento da capacidade comunicativa do alumnado, competencia que xa se vén traballando dende a 
ESO. Neste sentido non se produce un salto cualitativo considerable entre ambas as dúas etapas por canto 
que o obxectivo fundamental vén a ser o mesmo: a adquisición e mellora da competencia comunicativa, 
entendida esta coma unha competencia ampla que abrangue saberes lingüísticos, sociolingüísticos e 
discursivos e que lle debe reportar ao alumnado a capacidade para usar a lingua (tanto a nivel receptivo, coma 
produtivo e interaccional) nas diversas esferas da actividade social e individual. 

A diferenza deste currículo con respecto ao da etapa anterior radica fundamentalmente na maior 
sistematización de coñecementos lingüísticos e literarios e na abordaxe de situacións comunicativas e textos 
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(nomeadamente dos ámbitos científico, académico e dos medios de comunicación) cada vez máis complexos 
e acordes coa idade e a madureza intelectual do noso alumnado, que ha de entender esta etapa coma unha 
continuación dos seus estudos obrigatorios que os axudará a prepararse par retos futuros, estean estes no 
mundo laboral ou no mundo académico. É un ensino propedéutico. 

Daquela existe unha filosofía pedagóxica e didáctica común aos dous currículos se ben é evidente que no de 
bacharelato debe haber unha progresión de contidos con respecto ao da ESO, co fin de non convertelo en 
algo puramente repetitivo. O criterio que se segue polo tanto é o de atender a aqueles aspectos que na etapa 
de ensino obrigatorio puideran ter un menor tratamento e, ao tempo, afondar noutros contidos que (por 
idade e madureza intelectual dos/das alumnos/as) se visen dun xeito máis superficial daquela. 

O nivel de coñecementos de lingua e literatura galega que se adquire ao rematar o bacharelato corresponde 
ao dunha persoa capaz de comprender unha ampla variedade de textos orais e escritos extensos e cun alto 
nivel de dificultade, expresarse de forma fluída e espontánea en distintos contextos comunicativos, producir 
textos ben estruturados sobre temas de certa complexidade e para distintos fins e mostrar un uso correcto 
da norma ortográfica e morfosintáctica. Cómpre ademais anotar que ao rematar o bacharelato o nivel de 
coñecementos adquiridos é validable polo certificado de lingua galega CELGA 4, que se corresponde co nivel 
que fixa o Marco europeo común de referencia. 

Segundo a lexislación vixente, os obxectivos fundamentais do ensino da materia de lingua galega e literatura 
son o desenvolvemento das seguintes actividades e competencias comunicativas: 

1.- Comprender o contido global e particular, así como a intención e propósito dos discursos orais, escritos e 
audiovisuais procedentes de diversos contextos comunicativos da vida social e cultural, nomeadamente: dos 
ámbitos público, educativo, profesional e dos medios de comunicación. 

2.- Expresar por escrito e oralmente o contido dunha mensaxe axustando o discurso a diferentes situacións 
comunicativas (especialmente ás do ámbito académico) e mantendo a coherencia, a corrección gramatical, a 
adecuada presentación e a utilización dos principais elementos cohesivos. 

3.- Desenvolver as principais técnicas de comunicación e aprendizaxe relativas á comprensión e á produción que 
se empregan durante a interacción oral, para lograr os fins pretendidos e atendendo aos distintos contextos. 

4.- Identificar os diversos tipos de textos orais, escritos e audiovisuais e reflexionar sobre       a súa estrutura así 
como recoñecer o seu tema e a organización da información. 

5.- Interpretar e valorar criticamente a información e as mensaxes que emanan dos distintos discursos e utilizar 
con autonomía e espírito crítico as novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

6.- Planificar, realizar e corrixir as propias producións de xeito que a persoa usuaria da lingua sexa un axente social 
no seu ámbito, contribuíndo a consolidar as distintas funcións sociais da lingua (de identidade, familiar, laboral, 
local, institucional, cultural e internacional). 

7.- Coñecer a realidade multilingüe do mundo, de Europa e do estado español, valorando positivamente a riqueza 
que representa e fomentar o desenvolvemento da competencia pluricultural e, en especial, o da plurilingüe. 

8.- Coñecer, analizar e reflexionar sobre a situación social da nosa lingua e factores e  procesos que ao longo da 
súa historia a levaron á situación actual. 

9.- Analizar os diferentes usos sociais da lingua, valorar as súas variedades, superar estereotipos lingüísticos que 
supoñen xuízos de valor e prexuízos, en especial os referidos ás mulleres, para evitalos. 

10.- Recoñecer e analizar as distintas unidades da lingua e o seu funcionamento a partir dos distintos tipos de textos 
que se producen en contextos diferentes e cun achegamento analítico que observe a lingua partindo da 
globalidade para chegar ás partes mínimas. 

11.- Apreciar e valorar a corrección e precisión formal como unha condición para que a comunicación funcione 
de maneira óptima. 

12.- Adquirir un corpus léxico importante, adecuado á intención e á situación comunicativa, almacenable a longo 
prazo, de fácil acceso e formalmente correcto. 

13.- Coñecer as características das principais etapas da literatura galega así como as correntes, xéneros, autoras 
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e autores e obras máis representativos utilizando fontes bibliográficas axeitadas para o seu estudo. 

14.- Ler, comprender, analizar e xulgar con criterio obras e fragmentos representativos das diferentes épocas da 
literatura galega en tanto que expresión de determinadas circunstancias sociohistóricas. 

15.- Concienciarse de que unha lectura crítica e de calidade mellora a competencia comunicativa, xa que posibilita 
a formación, a información e o pracer. 

 
9.3. COMPETENCIAS CLAVE E ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

As competencias clave do currículo da Educación Secundaria Obrigatoria veñen marcadas na Orde ECD/65/2015 e no 
artigo 3 da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), publicada non DOG NÚM. 120 do luns, 29 
de xuño de 2015. Aparecen especificadas nos diferentes currículos de cada curso cos seus símbolos correspondentes. 
Son as seguintes: 

– Comunicación lingüística (CCL). 
– Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía(CMCCT). Competencia 

dixital (CD). 
– Aprender a aprender (CAA). 

– Competencias sociais e cívicas (CSC). 
– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Conciencia e 

expresións culturais (CCEC). 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 
• Usar a lingua oral e escrita en múltiples contextos para dominar as distintas situacións comunicativas. 
• Ler, escoitar e comprender o escrito ou escoitado. 
• Coñecer as convencións sociais implícitas nos procesos de comunicación. 
• Buscar e procesar información, interpretar, comprender e estruturar un discurso e o pensamento: dar coherencia e 

cohesión. 
• Expresar: expor, comunicar, escribir, utilizar diversos tipos de textos. 
• Producir textos orais e escritos adecuados a diversas situacións comunicativas. 
• Utilizar correctamente códigos e regras de comunicación. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
(CMCCT). 
• Realizar argumentacións con esquemas lóxico- matemáticos. 
• Aplicar os coñecementos matemáticos en situacións reais 
• Seleccionar as técnicas adecuadas para o cálculo, a interpretación e a representación de datos en distintos tipos de 

gráficas e mapas temáticos. 
• Utilizar os elementos e razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, para resolver problemas 

ou para tomar decisións. 
• Coñecer aspectos cuantitativos e espaciais da realidade xeográfica planetaria, das grandes rexións do mundo e 

especialmente europea, española e galega. 
• Interpretar e expresar informacións e datos referidos aos acontecementos históricos e de actualidade. 
• Coñecer e manexar números, medidas e símbolos do medio físico e social que nos rodea. 
• Argumentar, estimar, valorar a validez de datos e informacións referidas ao medio social e natural 
• Aplicar estratexias de resolución de problemas. 
• Desenvolver e aplicar o pensamento científico-técnico para interpretar a información, para predicir e para tomar 

decisións. 
• Percibir o espazo a grande escala, a escala rexional e da contorna inmediata. 
• Comprender sucesos e analizar fenómenos do medio natural e do medio transformado pola acción humana: 

asentamentos, actividades, etc. 
• Asimilar hábitos responsables de consumo, de vida, de lecer e de saúde. 
• Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso 
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• Identificar e expor problemas relevantes na interacción humana co espazo físico. 
• Realizar observacións directas e indirectas da realidade física e social inmediata ou histórica nun marco interpretativo. 
• Obter, analizar e interpretar información cuantitativa e cualitativa do medio físico. 
• Usar os recursos tecnolóxicos dispoñibles para resolver problemas de modo eficiente. 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) poden axudar aos estudantes a adquirir as capacidades necesarias 
para utilizar tecnoloxías da información; buscadores, analizadores e evaluadores de información; comunicadores, 
colaboradores e cidadáns informados, responsables. Nada disto se consegue sen a capacidade de comprender e producir 
textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. Débese: 
• Buscar, obter, seleccionar e procesar información en distintos soportes das TIC. 
• Rexistrar e comunicar información en distintos soportes das TIC. 
• Utilizar e decodificar linguaxes específicas: textual, numérica, icónica, visual, gráfica. 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

A competencia para aprender a aprender supón ser consciente do que se sabe e do que cómpre aprender, das propias 
potencialidades e carencias e de como optimizar unhas e compensar outras. Débese: 

• — • Coñecer, xestionar e controlar as propias capacidades e coñecementos. 
• — • Coñecer as propias capacidades e valorar a competencia persoal. 

• — • Coñecer o que se sabe e o que é necesario saber. Coñecer como se aprende. 

•  
• — 

• Empregar estratexias e técnicas para obter maior rendemento, desenvolver a atención, 
concentración, memoria, comprensión e expresión.  

• Empregar estratexias e técnicas de traballo cooperativo, de resolución de problemas e de 
planificación e organización. 

• Relacionar nova información cos coñecementos previos.  
• Tomar decisións a partir de información dispoñible. 
• Autoavaliarse e autorregularse. 

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC)  

A competencia social e civica supón comprender a realidade social na que estamos inmersos e empregar o xuízo ético 
para resolver os conflitos da convivencia cotiá nun marco de valores solidarios e democráticos. Para isto é imprescindible 
a capacidade para formular e expresar as propias ideas, para escoitar e valorar as alleas, así como a práctica do diálogo 
e a negociación, Débese: 
• Elaborar actividades que actividades que fomenten a cortesía (debates) e o traballo de tipo cooperativo (traballo en 

grupo) 
• Participar activa e plenamente na vida cidadá. 
• Utilizar o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades. 
• Comprender a realidade histórica e social. - Realizar análises multicausais e sistémicas. 
• Realizar razoamentos críticos e loxicamente válidos sobre situacións reais. 
• Entender os trazos das sociedades actuais, a súa pluralidade e a súa evolución. 
• Coñecer, avaliar e apropiarse dos valores da contorna. 
• Saber comunicarse en distintos contextos. 
• Expresar as ideas propias e escoitar e respectar as dos demais. 
• Practicar o diálogo e a negociación para chegar a acordos. 
• Coñecer os valores da sociedade democrática e reflexionar criticamente sobre a liberdade, igualdade, 

responsabilidade e participación. 
 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 
 

• Transformar ideas en accións: imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións e proxectos individuais ou 
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colectivos. 
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos  
• Analizar posibilidades e elixir con criterio. 
• Desenvolver plans segundo fases proxectadas. 
• Proporse obxectivos e planificar accións e estratexias para chegar a eles. 
• Avaliar con obxectividade as accións realizadas. 
• Expor solucións para os problemas, valorando as ideas dos demais. 
• Dialogar, negociar e adaptarse para traballar de forma cooperativa e flexible.  

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 
 

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
• Valorar a liberdade de expresión e o dereito á diversidade cultural. 
• Coñecer, percibir e comprender manifestacións culturais e artísticas. 
• Apreciar e valorar manifestacións culturais e artísticas. 
• Apreciar e gozar coa arte e empregar algúns recursos de expresión artística. 
• Expresarse e comunicarse mediante códigos artísticos con iniciativa e creatividade. 
• Coñecer as técnicas, recursos e convencións das linguaxes artísticas. 
• Identificar as relacións entre as manifestacións artísticas e a sociedade. 

 
ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Así mesmo, os elementos transversais do currículo veñen marcados no artigo 4 da devandita lei. Son os seguintes:   

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 
comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo 
do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

2. A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da igualdade efectiva entre 
homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes 
ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da 
vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo 
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos  humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás 
persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o 
respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as 
persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o 
estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan  discriminación por razón da 
orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 
transxénero e intersexual. 

 
3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o alumnado participe en 
actividades que lle permitan afianzar o  espírito  emprendedor  e  a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a 
creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 
4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención 
dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os alumnos  coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios das 
vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as  normas  e  os  
sinais,  e  se  favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións 
adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
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9.4. PRIMEIRO DE BACHARELATO. LINGUA E LITERATURA I 
 

9.4.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
 

  
OBXEC-
TIVOS 

 
CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPE- 
TENCIAS 
CLAVE 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR  

 
 
 

b d e 

 
 
B1.1. Comprensión, 

interpretación e valoración 
de textos orais e 
audiovisuais de natureza 
diversa. 

 
 
 
B1.1. Comprender, interpretar e 

valorar diferentes tipos de 
discursos orais e 
audiovisuais. 

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias, de calquera texto oral, 
formal ou informal, producido na variante estándar 
ou en calquera das variedades dialectais. 

CLL 

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias 
en resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

CCL 
CAA 

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distinta natureza. 

CCL 
CAA 

 
 
 
 
 

b d e 

 
 
 
 
B1.2. Comprensión, 

interpretación e valoración 
de textos expositivos e 
argumentativos sobre 
temas especializados do 
ámbito educativo. 

 
 
 
B1.2. Comprender, interpretar e 

valorar textos orais de 
carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados (conferencias, 
clases, charlas, presentacións 
e videoconferencias). 

LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde 
preguntas concretas relativas á comprensión de 
textos orais. 

CCL 
CAA 

LGB1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos 
relevantes dunha presentación, charla ou 
conferencia. 

CCL 
CSC 

LGB1.2.3. Recoñece as distintas estratexias de 
organización do contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado propio do ámbito 
educativo ou de divulgación científica e cultural. 

 
CAA 

LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e 
formula preguntas coa intención de aclarar ou 
ampliar ideas que se desprenden da exposición oral. 

 
CAA 

 
 
 
 

b d e 
h 

 
 
B1.3. Comprensión, 

interpretación e valoración 
de textos orais procedentes 
dos medios de 
comunicación social 
(entrevistas, documentais, 
series e películas). 

 
 
B1.3. Comprender, interpretar e 

valorar textos orais e 
audiovisuais dos medios de 
comunicación (entrevistas, 
documentais, series e 
películas). 

LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas 
principais e relevantes de programas de radio e 
televisión (entrevistas, documentais, series e 
películas). 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.3.2. Identifica as características propias dos 
principais xéneros informativos e de opinión 
procedentes dos medios de comunicación social. 

CCL 
CSC 

 
LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non 
verbais. 

CCL 
CAA 
CSC 

 
 

a b e 
m 

B1.4. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita 
activa, cunha actitude de 
interese, de cooperación e 
de respecto. 

B1.4. Desenvolver habilidades 
de escoita activa, para 
identificar os recursos que 
proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao 
texto.. 

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 

CCL 

LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas que 
rexen a cortesía na comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas. 

 
CSC 

 
 
 
 
 

LINGUA GALEGA E LITERATURA. ESO. 1º CURSO 
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   LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos 

prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e 
posición do corpo), así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 

CSC 
CCL 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 

d e 
g i 
m 

 
 
 
B1.5. Produción 

(planificación e execución 
de textos orais 
relacionados con algún 
contido do currículo ou 
tema de actualidade) 
adecuada á situación 
comunicativa, con 
coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das 
TIC, así como de elementos 
non verbais e con control 
das emocións ao falar en 
público. 

 
 
 
 
B1.5. Realizar producións orais 

planificadas, relacionadas 
con algún contido do 
currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC 
así como de elementos non 
verbais e con control das 
emocións ao falar en público. 

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce 
discursos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 

CAA 
CCL 

LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e 
revisa os borradores e esquemas. 

CAA 
CSIEE 

LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e 
ordenada e con corrección gramatical. 

CCL 

LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación 
comunicativa. 

CCL 
CSC 

LGB1.5.5. Emprega axeitadamente os elementos 
prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, 
pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
(mirada e posición do corpo) así como o autocontrol 
das emocións ao falar en público. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto 
e elaborar unha presentación atractiva e 
innovadora. 

CAA 
CD 
CCL 

e 
B1.6. Presentación oral de 

textos expositivos e 
argumentativos, do 

B1.6. Expor oralmente con rigor 
e claridade un tema 
especializado de 

LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección gramatical. CCL 

 
g 
i 
l 

ámbito educativo e de 
divulgación científica e 
cultural. 

textos do ámbito educativo ou 
de divulgación científica e 
cultural. 

LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita 
o uso de coloquialismos e palabras comodín. CCL 

LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en 
textos expositivos. 

CCL 
CSC 

LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención 
comunicativa, o tema e o xénero textual. 

CSC 
CSIEE 

 
 
 
 
 

e 
h 

 
 
 
 
B1.7. Produción de discursos 

orais, en intervencións 
espontáneas, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 
 
 
 
B1.7. Producir textos orais, en 

intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á 
intención comunicativa 
desexada, con coherencia, 
cohesión e corrección. 

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

CCL 
CSC 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación do pronome 
átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete 
vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

 
CCL 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
expresións propias do galego: infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada. 

 
CCL 

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

 
a 
b 
e 
m 

 
B1.8. Participación activa e 

argumentada en debates nos 
que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

 
B1.8. Participar activa e 

argumentadamente en debates 
nos que se expresen opinións 
acerca dun tema de 
actualidade. 

LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta as 
contribucións das persoas interlocutoras. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

a 
b 
e 
m 

B1.9. Participación en 
interaccións orais sobre 
temas de interese persoal ou 
social ou asuntos da vida 
cotiá, en diferentes rexistros. 

B1.9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese 
persoal, ou social ou asuntos 
da vida cotiá, nun rexistro 
formal, neutro ou informal. 

 
LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que 

xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou 
traballo e participa en conversas informais. 

CAA 
CCL 
CSC 
CSIEE 
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b 
d 
e 

B1.10. Aplicación dos 
coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da 
expresión oral e 
recoñecemento en 
exposicións orais propias e 
alleas das dificultades 
expresivas. 

 
B1.10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e 
mellora da expresión oral e 
recoñecer en exposicións orais 
propias e alleas as dificultades 
expresivas. 

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as 
dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, 
fonética e entoación inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e desviacións da norma. 

CCL 
CAA 

LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar 
de xeito autónomo. 

CAA 
CSEIEE 

 
 
 

b 
e 

 
 
B1.11. Participación nas 

producións orais cunha 
fonética e prosodia correcta, 
valoración desta pronuncia e 
actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

 
 
 
B1.11. Participar oralmente cunha 

fonética e prosodia correcta, 
valorar esta pronuncia e 
amosar unha actitude crítica 
ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega 
correcta, identifica os erros na produción oral allea e 
produce discursos orais que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da lingua galega. 

CCL 
CAA 

LGB.1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os 
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia 
da lingua galega. 

CAA 
CCL 
CSC 

 
LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e 

asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

CAA 
CCL 
CSC 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR  

 
 
 

b 
f 
h 

 
 
B2.1. Aplicación de estratexias 

e coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e 
pragmáticos para 
comprender, analizar e 
comentar o texto na súa 
integridade. 

 
 
 
B2.1. Aplicar estratexias e 

coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos 
para comprender, analizar e 
comentar o texto na súa 
integridade. 

LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

CCL 
CAA 

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica 
o propósito comunicativo do/da autora e emite 
opinións e xuízos sobre a mensaxe. 

CCL 
CSC 

LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e 
compón o esquema xerarquizado das ideas do texto. CCL 

LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a comprensión e complementar a 
información do texto. 

CCL 
CD 
CAA 

 
 
 
 
 

b 
h 

 
 
 
B2.2. Planificación e produción 

de textos adecuados, 
coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás 
normas gramaticais e ben 
presentados. 

 
 
 
B2.2. Compoñer producións 

escritas planificadas adecuadas 
á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión, 
corrección gramatical e boa 
presentación. 

LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus 
textos de forma clara e ordenada. CCL 

LGB2.2.2. Identifica e describe as características 
lingüísticas dos distintos tipos de rexistro. CCL 

LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á 
situación comunicativa das súas producións. 

CCL 
CSC 

LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión 
lingüística. 

CCL 
LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e 

morfolóxicas da lingua galega. CCL 

 
 
 
 
 
 

b 
d 
e 
h 

 
 
 
 
 
B2.3. Comprensión, produción e 

síntese de textos expositivos 
e argumentativos do ámbito 
educativo e de divulgación 
científica e cultural 
(dicionarios, glosarios e 
enciclopedias). 

 
 
 
 
 
 
B2.3. Comprender, producir e 

sintetizar o contido de textos 
expositivos e argumentativos 
de tema especializado do 
ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o 
contido de materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios e enciclopedias) e textos argumentativos e 
expositivos (ensaios). 

CCL 
CD 
CAA 

LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de 
carácter expositivo e argumentativo, de tema 
especializado, propios do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

 
CCL 

LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as 
secundarias de textos de carácter expositivo e 
argumentativo propios do ámbito educativo. 

 
CCL 

LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos 
textos expositivos e argumentativos de tema 
especializado e valóraos en función da intención 
comunicativa do/da autor/a, do tema e do xénero 
textual. 

 
CCL 
CAA 

LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección ortográfica e gramatical. CCL 
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   LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita 

o uso de coloquialismos e palabras comodín. CCL 

 
 

b 
c 
d 
h 

 
B2.4. Comprensión, produción e 

valoración de textos 
procedentes dos medios de 
comunicación social tanto os 
publicitarios como os 
periodísticos de carácter 
informativo e de opinión. 

 
 
B2.4. Comprender, producir e 

valorar de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de 
opinión. 

LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica 
textos publicitarios e periodísticos de carácter 
informativo ou de opinión. 

CCL 
CSC 

LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e 
recoñece os elementos de persuasión dos anuncios. 

CCL 
CSC 

LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos 
lingüísticos discriminatorios dos textos publicitarios. 

CCL 
CSC 

 
b 
f 
h 

B2.5. Análise dos textos 
descritivos: intención 
comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

B2.5. Caracterizar, identificar e 
producir textos descritivos 
pertencentes a distintos 
ámbitos de uso. 

LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal, de contido e as 
características lingüísticas dos textos descritivos e 
produce outros textos similares. 

 
CCL 

 
b 
f 
h 

B2.6. Análise dos textos 
expositivos: intención 
comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

B2.6. Caracterizar, identificar e 
producir textos expositivos 
pertencentes a distintos 
ámbitos de uso. 

 
LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención 

comunicativa, a estrutura formal, de contido e as 
características lingüísticas dos textos expositivos. 

 
CCL 

b 
f 
h 

B2.7. Análise dos textos 
narrativos: intención 
comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

B2.7. Caracterizar, identificar e 
producir textos narrativos 
pertencentes a distintos 
ámbitos de uso. 

 
LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención 

comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos narrativos. 

 
CCL 

 
b 
f 
h 

B2.8. Análise dos textos 
argumentativos: intención 
comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

B2.8. Caracterizar, identificar e 
producir textos argumentativos 
pertencentes a distintos 
ámbitos de uso. 

 
LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención 

comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos argumentativos. 

 
CCL 

 
b 
f 
h 

B2.9. Análise dos textos 
dialogados: intención 
comunicativa, estrutura 
formal e de contido, e 
características lingüísticas. 

B2.9. Caracterizar, identificar, 
analizar e producir textos 
dialogados pertencentes a 
distintos ámbitos de uso. 

 
LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención 

comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos dialogados. 

 
CCL 

b 
e 

B2.10. Busca e selección de 
información procedente de 
fontes bibliográficas ou 
dixitais e 

B2.10. Planificar, producir e 
revisar textos de investigación 
a partir da información obtida 
en fontes 

LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e 
selecciona a información relevante mediante fichas- 
resumo. 

CCL 
CD 
CAA 

 
f 
h 

posterior organización e 
revisión dos textos cos 
recursos que ofrecen as TIC. 

impresas e dixitais e con 
axuda dos recursos que 
ofrecen as TIC. 

LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde 
predefinida e revisa o proceso de escritura con axuda 
de ferramentas dixitais. 

CCL 
CD 

LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos 
traballos escritos, a organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 

 
CCL 
CD 

 BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA  

 
 
 

e 

 
B3.1. Coñecemento e reflexión 

sobre os principais conceptos 
de Lingüística Xeral: 
comunicación, linguaxe, 
lingua, unidades lingüísticas, 
signo lingüístico e disciplinas 
lingüísticas. 

 
 
B3.1. Verificar o coñecemento 

formal e a capacidade de 
reflexión sobre a lingua que 
posúe o alumnado. 

LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos de 
Lingüística Xeral para comprender e analizar textos 
alleos de distintos ámbitos e para producir, compor e 
revisar textos propios e de temáticas diversas 
vinculados á comunicación e á linguaxe. 

 
CCL 

LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística 
Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, unidades 
lingüísticas, signo lingüístico e diversas disciplinas 
lingüísticas. 

 
CCL 

a 
b 

B3.2. Coñecemento dos 
diferentes rexistros B3.2. Recoñecer e utilizar os 

diferentes rexistros lingüísticos 
LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos 

orais e escritos en función da intención comunicativa. 
CCL 
CSC 
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e lingüísticos e dos factores 

que inciden no uso da lingua 
en distintos ámbitos e 
valoración da importancia de 
utilizar o rexistro adecuado 
en relación coa situación 
comunicativa. 

en función dos ámbitos sociais 
valorando a importancia de 
usar o rexistro axeitado a cada 
momento. 

 
LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro 

axeitado a cada situación comunicativa e aplícao nas 
súas producións orais e escritas. 

 
CCL 
CSC 

 
a 
b 
c 
e 

B3.3. Produción de textos 
escritos ou orais de diferentes 
xéneros mostrando un 
correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, 
adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 

B3.3. Producir textos escritos ou 
orais de diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, 
presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

 
LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes 

xéneros mostrando un correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 

 
CCL 

CSIEE 
CAA 

 
 

e 

 
B3.4. Caracterización 

morfolóxica, semántica e 
sintáctica do substantivo e do 
adxectivo. 

B3.4. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos das 
categorías gramaticais 
substantivo e adxectivo, 
explicar os seus usos e valores 
nos textos. 

LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do 
substantivo e do adxectivo nun texto, relacionándoos 
coa intención comunicativa, coa tipoloxía textual, así 
como con outros compoñentes da situación 
comunicativa. 

 
CCL 
CAA 

 
 

e 

B3.5. Coñecemento, tipoloxía e 
caracterización dos 
determinantes (artigo, 
demostrativo, posesivo, 
interrogativos, exclamativos, 
cuantificadores e 
identificadores). 

 
B3.5. Recoñecer e identificar os 

trazos característicos da 
categoría gramatical dos 
determinantes, explicando os 
seus usos e valores nos textos. 

 
LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos 

determinantes, relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con 
outros compoñentes. 

 

CCL 
CAA 

 
 

e 

 
B3.6. Recoñecemento, 

descrición e uso da categoría 
verbal e das perífrases 
verbais. 

B3.6. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da 
categoría gramatical do verbo e 
as perífrases verbais e explicar 
os seus usos e valores nos 
textos. 

 
LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos 

verbos e das perífrases e relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como 
con outros compoñentes. 

 
CCL 
CAA 

 
e 

B3.7. Recoñecemento, 
observación, uso e 
explicación dos conectores 
textuais. 

B3.7. Recoñecer en textos de 
diversa índole e usar nas 
producións propias orais e 
escritas os diferentes conectores 
textuais. 

 
LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de 

conectores que lle proporcionan cohesión a un texto. 

 
CCL 
CAA 

 
e 

B3.8. Coñecemento, 
caracterización e tipoloxía do 
adverbio e das locucións 
adverbiais. 

B3.8. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da 
categoría gramatical do 
adverbio e explicar os seus 
usos e valores nos textos. 

LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos 
adverbios e das locucións adverbiais e relaciona a súa 
presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía 
textual, así como con outros compoñentes. 

 
CCL 
CAA 

 
e 

 
B3.9. Coñecemento, 

caracterización e tipoloxía 
dos pronomes. 

B3.9. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos da 
categoría gramatical dos 
pronomes e explicar os seus 
usos e valores nos textos. 

LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos 
pronomes e relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con 
outros compoñentes. 

 
CCL 
CAA 

 
 
 

b 
e 
h 

B3.10. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos 
que 

B3.10. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais enos 
que se eviten 

 

LGB3.10.1. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas erelacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais 
e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 
 

CCL 
CAA 
CD 

 
 se eviten estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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b 
e 

 
B3.11. Identificación e 

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

B3.11. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a 
comparación e transformación 
de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e 
para a produción de textos. 

 

LGB3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

 
 

CCL 
CAA 

 BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE  

 
p 

 
B4.1. Funcións sociais da 
lingua. 

B4.1. Distinguir as funcións 
sociais da lingua e determinar 
a situación do galego respecto 
a elas. 

 
LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e 

determina a situación do galego respecto a elas. 
CCL 
CSC 

 
 
 
 

p 

 
B4.2. Diversidade lingüística no 

mundo, en Europa e na 
P.Ibérica. 

B4.3. A lusofonía. 
B4.4. Multilingüismo e 

plurilingüismo. Lingua 
minoritaria e lingua 
minorizada. 

Conflito lingüístico e diglosia. 
Ecolingüismo. 

 
 
B4.2. Describir a diversidade 

lingüística no mundo, en 
Europa e na Península Ibérica, 
determinar o papel da 
lusofonía, distinguir conceptos 
básicos de contacto de linguas 
e describir os fundamentos do 
ecolingüismo. 

 
LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, 

en Europa e na Península Ibérica. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB4.2.2. Determina o papel da lusofonía nas linguas 
do mundo no séc. XXI e a súa importancia cultural e 
económica desde a perspectiva galega. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de 
multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e 
lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e 
describe os fundamentos do ecolingüismo. 

CCL 
CSC 
CCEC 

 
 
 

p 

B4.5. Historia da lingua: do 
latín ao galego; situación 
lingüística da Península 
antes da romanización; 
substrato e o estrato latino 
(principais evolucións 
fonéticas do latín ao galego). 
A Romanización e o 
nacemento das linguas 
romances; o superestrato. 

 
 
B4.3. Describir a historia da 

lingua do latín ao galego e 
distinguir os elementos 
constitutivos deste. 

LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das 
linguas romances. CCL 

 
 
LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos 

constitutivos do galego ao longo da historia 
(substrato, estrato e superestrato). 

 

CCL 
CSC 

 
 

p 

 
B4.6. Cultismos, semicultismos 

e palabras patrimoniais e as 
familias léxicas irregulares. 

B4.4. Recoñecer os cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais e citar exemplos, 
así como distinguir as familias 
léxicas irregulares e utilizalas 
correctamente. 

LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais e cita algún exemplo. CCL 

 
LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e 

utilízaas correctamente. 

 
CCL 

 
 
 

p 

 
B4.7. Historia da lingua: o 

galego antigo (Idade Media), 
emerxencia e declive, 
características lingüísticas, 
contexto histórico e cultural, e 
situación sociolingüística. 

 

B4.5. Identificar e describir as 
características lingüísticas 
fundamentais do galego 
antigo, o seu contexto e 
identificalo en textos. 

LGB4.5.1. Identifica e describe as características 
lingüísticas fundamentais do galego antigo. 

CCL 

LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do 
galego antigo así como a súa situación 
sociolingüística. 

CCL 
CSC 

LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non 
literarios e literarios. CCL 

 
 
 
 

p 

 
 
B4.8. Historia da lingua: galego 

medio; dialectalización da 
lingua (séc.s XVI, XVII e 
XVIII); contexto histórico e 
cultural; situación 
sociolingüística e 
características lingüísticas. 

 
 
 
B4.6. Distinguir as características 

lingüísticas fundamentais do 
galego medio (séc.s XVI, XVII 
e XVIII), describir o seu 
contexto e identificalo en 
textos. 

LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego medio (sécs XVI, XVII e 
XVIII), describe o seu contexto e identifícao en textos. 

 
CCL 

LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego medio así como a súa situación 
sociolingüística. 

CCL 
CSC 

LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de 
dialectalización da lingua no desenvolvemento 
posterior do galego. 

CCL 
CSC 

LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos non 
literarios e literarios. CCL 

p 
B4.9. Historia da lingua: galego 

moderno (desde o séc. XIX 
ata 1916); contexto histórico 

B4.7. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde o séc. 

LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno (desde o séc. XIX 
ata 1916). 

CCL 
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 e cultural; situación 

sociolingüística e 
características lingüísticas. 

XIX ata 1916), describir o seu 
contexto e identificalo en 
textos, elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen 
textos anteriores a 1916. 

LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego moderno (desde o séc. XIX ata 1916) así como 
a súa situación sociolingüística. 

CCL 
CSC 

LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento 
do galego moderno (desde o séc. XIX ata 1916) no 
desenvolvemento posterior da lingua. 

CCL 
CSC 

 
   LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o séc. XIX 

ata 1916) en documentos non literarios e literarios. CCL 
LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en 

grupo nos que se describen e analizan textos 
anteriores a 1916. 

CCL 

 BLOQUE 5. A LITERATURA.  

 
 
 

e 
n 

 
B5.1. Definición dos conceptos 

"literatura" e "texto literario", 
caracterización dos diferentes 
xéneros e análise dos seus 
principais recursos formais e 
descrición da cronoloxía 
xeral da historia da literatura 
galega. 

 
 
B5.1. Definir "literatura" e "texto 

literario", caracterizar os 
diferentes xéneros e analizar 
os seus principais recursos 
formais e describir a cronoloxía 
xeral da historia da literatura 
galega. 

LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", 
caracteriza os diferentes xéneros e analiza os seus 
principais recursos formais e describe a cronoloxía 
xeral da historia da literatura galega. 

 
CCL 

LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, 
caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e 
estruturais definitorios. 

 
CCL 

LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos 
destacados da historia da literatura galega. CCL 

 
 
 

e 
n 

B5.2. Definición de "literatura 
galega de tradición oral" e as 
súas principais concrecións 
xenéricas, relación histórica 
da súa vitalidade e mais das 
principais manifestacións e 
compilacións realizadas nos 
diferentes períodos históricos 
ata a actualidade. 

 
B5.2. Definir "literatura galega de 

tradición oral" e as súas 
principais concrecións 
xenéricas, historiar a súa 
vitalidade e mais as principais 
manifestacións e compilacións 
nos diferentes períodos 
históricos ata a actualidade. 

LGB5.2.1. Define "literatura galega de tradición oral" e 
as súas principais concrecións xenéricas, concreta a 
historia da súa vitalidade e mais as principais 
manifestacións e compilacións nos diferentes períodos 
históricos ata a actualidade. 

 
CCL 

 
LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da 

literatura galega de tradición oral e identifica os seus 
principais trazos formais, estruturais e temáticos. 

 
CCL 

 
 
 

e 
n 

B5.3. A literatura medieval: 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística das súas 
orixes, definición das 
características principais e 
análise da lírica profana 
(cantiga de amor, de amigo e 
de escarnio), a lírica relixiosa 
(cantigas de Santa María) e a 
prosa medieval. 

B5.3. Identificar, analizar e 
describir a literatura medieval: 
contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas 
orixes, definir as características 
principais e analizar a lírica 
profana (cantiga de amor, de 
amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa 
María) e a prosa medieval. 

 
 
LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura 

medieval: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, define as 
características principais e analiza a lírica profana 
(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa 
medieval. 

 
 
 

CCL 

 
 

e 
d 
n 

B5.4. Lectura de textos 
significativos da literatura 
medieval, identificación das 
súas características temáticas 
e formais e relación destas co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

B5.4. Ler textos significativos da 
literatura medieval, identificar 
as súas características 
temáticas e formais e poñelas 
en relación co contexto 
sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

 
 
LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da 

literatura medieval, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 
 

CCL 

 
 

e 
n 

B5.5. A literatura do galego 
medio (séc. XVI, XVII e XVIII): 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística da produción 
desta etapa, e descrición e 
análise das obras e os/as 
autores/as principais. 

B5.5. Identificar, analizar e 
describir a literatura do 
galego medio (séc.s XVI, XVII 
e XVIII):  contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción desta etapa, e 
describir e analizar as obras e 
os/as autores/as principais. 

 
LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do 

galego medio (séc.s XVI, XVII e XVIII): contextualiza 
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción 
desta etapa, e describe e analiza as obras e os/as 
autores/as principais. 

 
 

CCL 
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e 
d 
n 

B5.6. Lectura de textos 
significativos da literatura do 
galego medio, identificación 
das súas características 
temáticas e formais e relación 
co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

B5.6. Ler textos significativos da 
literatura do galego medio, 
identificar as súas 
características temáticas e 
formais e poñelas en relación 
co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen. 

 
LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da 

literatura do galego medio, caracterízaos formal, 
estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

 
 

CCL 

 
 
 

e 
n 

B5.7. A literatura do 
Rexurdimento: 
contextualización 
sociohistórica e 
sociolingüística da produción 
do 
Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 
e descrición e análise das 
obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

B5.7. Identificar, analizar e 
describir a literatura do 
Rexurdimento: contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a 
produción do Prerrexurdimento 
e o Rexurdimento pleno ata 
1916 e describir e analizar as 
obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

 
 
LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do 

Rexurdimento: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción do 
Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e 
describe e analiza as obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

 
 
 

CCL 

e 
d 
n 

B5.8. Lectura de textos 
significativos dos/das 
principais autores/as do 
Prerrexurdimento,  o 
Rexurdimento pleno e os 

B5.8. Ler textos significativos 
dos/das principais autores/as 
do Prerrexurdimento, o 
Rexurdimento pleno e os 
comezos do séc.XX ata 

LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da 
literatura do Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento 
como do 

Rexurdimento pleno e a literatura de comezos do séc.XX 
ata 

1916), caracterízaos formal, estrutural e tematicamente 
e 

 
 

CCL 

 comezos do séc.XX ata 1916, 
identificación das súas 
características temáticas e 
formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico 
e mais o xénero ao que 
pertencen. 

1916, identificando as súas 
características temáticas e formais 
e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

 

 

9.4.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Seguindo o marco legal, a avaliación será coherente coa diversidade de contidos traballados e, daquela, ter en 
conta os contidos abordados nos cinco bloques en que se estrutura este currículo. Do mesmo xeito, deberá 
ser unha avaliación competencial, que teña en conta a relación que se establece no currículo entre os 
estándares de aprendizaxe pormenorizados en cada bloque, coas competencias clave. 

 
Bloque 1. Comunicación oral: Escoitar e falar.  
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.  
Bloque 3. Funcionamento da lingua. 
Bloque 4. Lingua e sociedade.  
Bloque 5. Educación literaria. 

 

A avaliación final da materia obterase polo sistema de avaliación continua e global (terá en conta o progreso 
ao longo do curso). Nela valorarase fundamentalmente o coñecemento dos contidos da materia, a 
competencia lingüística oral e escrita e a participación activa nas clases. 

 

– Na puntuación de cada proba escrita especificarase a valoración matemática concedida a cada unha 
das cuestións. Cada un dos apartados da proba terá unha valoración ponderada e proporcional á 
importancia da pregunta. 

– Na cualificación das probas escritas avaliarase a coherencia, a corrección gramatical, a adecuada 
presentación e a utilización dos principais elementos cohesivos. Avaliaranse os contidos conceptuais 
(saber) e os contidos procedementais (saber facer). Terase en conta que a terminoloxía e as 
expresións utilizadas sexan correctas, claras e precisas. Por iso, entre os criterios de corrección 
estará a penalización até un máximo de 2 puntos – de erros de expresión. Valoraranse negativamente 
coa correspondente penalización as exposicións confusas, o vocabulario pobre e inadecuado, os 
desvíos moi graves de contido e aqueles erros cometidos en todos os niveis lingüísticos (nivel 
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ortográfico, morfolóxico, sintáctico ou léxico). Tales erros penalizaranse en proporción á súa 
gravidade e frecuencia. 

– A valoración do traballo diario, o traballo individual e grupal realizado na aula e na casa, isto é, 
realización de comentarios de texto, resumes, redaccións, traballos, exposicións, etc., a actitude 
cara á materia, a constancia, o esforzo, a participación construtiva nas actividades propostas en 
clase, a limpeza e a corrección desas actividades representará o 20%. A actitude cara á lingua e a 
práctica espontánea, fluída, desprexuizada e progresiva do uso oral do galego será obxecto de 
valoración. (Entendemos como actitude negativa cara a materia a non realización das tarefas, a 
entrega fóra de prazo dos traballos encomendados, o incumprimento da obriga de traer o 
material necesario para o normal desenvolvemento da clase, a falta de respecto polas opinións 
alleas e as quendas de palabra nos debates, a negativa a expresarse en lingua galega e, en xeral, 
unha actitude diletante e hostil no desenvolvemento das distintas actividades lectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.4.3. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES 

– O proceso de ensino-aprendizaxe na aula partirá, as máis das veces, do libro de texto, tanto para 
a explicación de contidos teóricos como para o desenvolvemento de actividades prácticas que 
reforcen e confirmen a materia. Ademais o/a profesor/a engadirá todo aquel material que 
considere oportuno para que a materia non sexa vista dun xeito confuso ou incompleto. 

– A explicación de cada un dos apartados dos que consta cada tema irá acompañada da utilización 
de recursos didácticos que atraian a atención do alumnado e concreten visualmente os aspectos 
explicados. Así, utilizaranse as TIC que ofrece o centro e, evidentemente, o máis empregado no 
día a día e que ofrece a aula: dicionario, encerado , será decote a través desta última por onde se 
farán chegar ó alumnado esquemas, resumos que fagan máis doado o proceso de aprendizaxe 
dos contidos teóricos.

PROBAS ESCRITAS 
OBSERVACIÓN DO 

TRABALLO DIARIO, 
COMUNICACIÓN ORAL E 

ESCRITA, PARTICIPACIÓN… 

LECTURA 
OBRIGATORIA 

COMUNICACIÓN 
E FUNCIONAMENT0 

DA LINGUA 

LINGUA E SOCIEDADE 
 E EDUCACIÓN 
LITERARIA 20% 10% 

35% 35 % 
70% 



Páxina 91 Programación Didáctica. Departamento de Lingua e Literatura. Curso 2020 – 2021 

  

 

 
Os procedementos empregados serán os seguintes: 

• Elaboración de esquemas. 
• Emprego de distintos dicionarios. 
• Uso adecuado do léxico común e específico da nosa lingua. 
• Aplicación dos conceptos de gramaticalidade, corrección e aceptabilidade. 
• Utilización de distintas técnicas auxiliares e de procedementos de documentación para a comprensión e para a 

produción ou interpretación de textos propios, usuais na vida académica e alleos. 
• Rexistro de información proveniente de fontes escritas e orais. 
• Obtención de información a partir de distintas fontes e aplicación das novas tecnoloxías á lingua. 
• Identificación do sentido literal e aproximado e da información implícita. 
• Utilización adecuada e correcta da normativa referida á ortografía, á morfoloxía e ao léxico. 
• Identificación dos elementos básicos de transmisión de información. 
• Identificación das propiedades formais da lingua falada e da lingua escrita. 
• Rexistro de información proveniente de fontes escritas e orais. 
• Elaboración de textos atendendo ao medio de transmisión (oral, escrito e audiovisual), á tipoloxía textual (narrativa, 

expositiva, argumentativa, etc.) e ao tipo de discursos (científico, técnico, administrativo, publicitario, cultural, 
etc.). 

• Interpretación de textos de distinto tipo (científicos, técnicos, culturais, medios de comunicación...) e emisión de xuízos 
persoais fundamentados. 

• Análise de textos desde o punto de vista léxico, morfolóxico e sintáctico que facilite a comprensión e a produción de 
textos. 

• Recoñecemento do punto de vista do autor. 
• Identificación da idea principal e as ideas secundarias en textos. 
• Identificación das características esenciais e dos recursos expresivos da literatura. 
• Análise métrica e estilística de textos líricos. 
• Lectura e análise crítica de obras literarias significativas dos períodos literarios estudados. 
• Establecemento de relacións adecuadas entre texto, obra literaria e o marco sociocultural e estético no que se produciu 

e conexión do seu contido ideolóxico cos valores da sociedade actual. 
• Interpretación do contido de textos e obras literarias e identificación da estrutura das formas literarias e dos 

procedementos utilizados. 
• Creación de textos literarios dos distintos xéneros nos que predomine a calidade expresiva, estética, lúdica ou 

imaxinativa. 
• Realización de comentarios de textos que inclúan a contextualización e as características principais da obra. 
• Análise dos elementos estruturais da narración. 
• Identificación da voz do narrador e das súas características. 
• Recoñecemento das principais modalidades narrativas. 

 
Utilizamos como libro de texto o seguinte: Lingua e Literatura. Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García. Primitivo 
Iglesias Sierra, Antón Palacio Sánchez e Xulio Sousa Fernández. Editorial Santillana. Serie Comunica. Santiago de Compostela, 
2015. ISBN 978-84-9972-219-1 
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9.4.4. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROBAS ESCRITAS ESTANDARIZADAS.  
Avaliaranse os diferentes estándares de aprendizaxe correspondentes aos bloques de expresión escrita e comprensión escrita, mediante a 
realización de unha ou dúas probas por avaliación. Estas probas escritas partirán sempre dun modelo máis ou menos estandarizado con 
exercicios e/ou preguntas de léxico, ortografía, gramática, lingua e sociedade, literatura e expresión escrita, correspondentes ás unidades 
traballadas en cada avaliación. Nelas haberá exercicios prácticos, con preguntas de completar, relacionar, reflexionar, explicar, etc. e 
tamén outras de desenvolver algún aspecto de algún tema. Proporanse sempre situacións reais de uso da lingua, empregando o léxico en 
oracións ou elaborando diferentes tipos de textos a partir duns parámetros propostos. As preguntas estarán encamiñadas a avaliar a 
asimilación de conceptos e a súa aplicación a casos concretos, así como a competencia textual activa e pasiva. No exame indicarase a 
puntuación de cada pregunta. 
 
VALORACIÓN DA ORALIDADE A competencia oral do alumnado, correspondente ao bloque de expresión oral e comprensión oral, 
irase avaliando mediante a observación diaria das súas intervencións na aula e nas exposicións orais tanto individuais como en grupo ou en 
parella. Para este fin empregaremos escalas de valoración cos seguintes criterios: adecuación, interacción, coherencia e cohesión, 
pronuncia e entoación, gramática e léxico. Achegamos o seguinte modelo: APTO: 3 e 4 NON APTO : 1 e 2  

 
 

COÑECEMENTO E 
USO DA LINGUA 

GALEGA 
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA A AVALIACIÓN 

Actitudes e uso da 
lingua galega na 
clase 

• Escala de observación e valoración de actitudes (participación activa en traballos colaborativos, participación 
construtiva nos intercambios comunicativos, etc.)  

• Escala de observación e valoración de comprensión e expresión oral (uso da lingua galega como instrumento de 
comunicación para interactuar cos seus compañeiros e co profesor, expresión fluída, respecto polos patróns 
fonéticos do galego...) 

Comprensión e 
expresión escrita 

• Tarefas e actividades escritas presentadas en soporte papel ou dixital: actividades de completar, de relacionar, de 
interpretación de gráficas, esquemas, táboas...  

• Cadernos e/ou apuntamentos  

• Probas específicas que inclúen: ditados, resumos, redaccións, comentarios, desenvolvemento de temas.  

• Exames e controis: tema, pregunta curta, preguntas de resposta múltiple e de resposta aberta, comentarios, 
composición de textos, etc. 

Comprensión e 
expresión oral 

• Presentación académica oral (PAO) ante os compañeiros  
• Escala de observación da comprensión e expresión oral para a valoración de lecturas expresivas (diálogos, relatos, 

poesías...) na clase.  
• Escala de observación da comprensión e expresión oral para a valoración das intervencións en debates e 

conversacións cos compañeiros na clase e en actividades extraescolares 

Comprensión 
lectora 

• Lectura de obras literarias e de xéneros dos ámbitos académico e dos medios de comunicación.  
• Resumo escrito e/ou oral dos textos lidos  
• Traballos escritos sobre aspectos determinados dunha obra presentados en soporte papel ou dixital  
• Recensións en soporte papel e dixital 

Produción de textos 

• Traballos escritos sobre temas curriculares ou sobre temáticas de interese social e/ou cultural  
• Artigos, entrevistas, noticias, relatos, poesías... creados para a súa publicación na revista do centro • Relatos, 

poesías... creados para presentar a concursos tanto do propio centro coma doutros organismos e institucións.  
• Recensións elaboradas para interactuar en foros, blogs e clubs de lectura  
• Creacións audiovisuais: videopoemas 
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9.4.5. LIBROS DE LECTURA RECOMENDADA AO LONGO DO CURSO 
 

O profesor proporá varios títulos escolmados de entre a listaxe seguinte, podendo substituír algún título ou 
engadir algún outro ao longo do curso. É obrigada a lectura dun libro por parcial (10% da nota). O alumnado 
elixirá un libro para cada avaliación e demostrará a súa lectura mediante unha proba especializada oral e/ou 
escrita. 

 
¾ A memoria da choiva. Pedro Feijoo 
¾ A arte de Trobar. Lopo 
¾ Clásicos da literatura galega do século XX, entre os que @ alumno deberá escoller un dunha listaxe achegada polo profesor 

 
9.4.6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

Dado que o manual que imos empregar aparece dividido en 14 unidades, a temporalización pasa por impartir cinco 
unidades por trimestre en dous deles e catro unidades noutro. 
 

 
1 ª AVALIACIÓN  

UNIDADE COMUNICACIÓN 
ORAL E ESCRITA 

FUNCIONAMENTO DA 
LINGUA 

LINGUA E 
SOCIEDADE 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

1. AS UNIDADES 
COMUNICATIVAS 

As unidades 
comunicativas. 

Saber facer: construír 
un texto 

A comunicación e a linguaxe. 
Obradoiro: O punto. O til 

diacrítico I 
Do latín ao 

galego 

A literatura e as súas 
formas 

Saber facer: facer un 
comentario literario 

2. COMUNICA-
CIÓN ORAL E 
ESCRITA 

Comunicación oral e 
escrita. 

Saber facer: Preparar 
unha exposición oral 

Unidade e variedade da 
lingua 

Obradoiro: a coma. O acento 
diacrítico II 

 
A literatura popular 
Saber facer: facer un 
comentario literario 

3. OS TEXTOS 
Os textos. 

 Saber facer: Preparar 
un texto escrito 

As clases de palabras. O 
substantivo. Obradoiro: o 

punto e a coma, acentuación 
de ditongos e hiatos. 

O galego na 
Idade Media 
(dentro do 
tema de 

literatura) 

A Literatura na Idade 
Media. 

Saber facer: analizar 
desde unha 

perspectiva histórica 
o uso da lingua 

 
ESCA-
LAS 

ADECUACIÓN E 
INTERACCIÓN 

COHESIÓN E FLUIDEZ PRONUNCIA E 
ENTOACIÓN 

GRAMÁTICA LÉXICO 

1 
Imperfeccións no emprego do 
rexistro e no desenvolvemento 
do contido 

Información confusa e mal 
distribuída. Erros 
frecuentes en conectores 
sinxelos. 

Pronuncia confusa, 
con dificultades no 
sistema fonolóxico que 
dificultan a 
comprensión 

Estrutura morfosintácti-
ca con numerosas 
incorreccións. 

Léxico insuficiente e 
incorrecto. 

2 

Vacilacións no emprego do 
rexistro ou no desenvolve-
mento do contido. Pouca 
habilidade no inicio, 
mantemento e remate dunha 
conversa 

Información confusa con 
pausas e dúbidas. 
Vacilación no uso de 
conectores. 

Pronuncia con 
dificultades no noso 
sistema fonolóxico 

Estrutura 
morfosintáctica con 
incorreccións 
frecuentes. 

Léxico insuficiente ou 
incorrecto, referido a 
situacións cotiás. 

3 
Adecuación á finalidade do acto 
comunicativo e emprego de 
técnicas sinxelas para o 
mantemento dunha conversa, 
con certas vacilacións. 

Información organizada e 
emprego de conectores 
frecuentes, con algunhas 
dúbidas ou pausas 

Pronuncia clara pero 
con dificultades na 
pronuncia dalgúns 
fonemas específicos 
do galego. 

Estruturas correctas 
morfoloxicamente, con 
algún erro ocasional. 

Léxico suficiente en situacións 
e temas cotiáns, pero cun 
repertorio un pouco limitado 

4 
Adecuación á finalidade do acto 
comunicativo cun rexistro e un 
contido axeitado. Mantemento 
dunha conversa con corrección 
e naturalidade.  

Información coherente nas 
intervencións, empregando 
os conectores textuais con 
fluidez.  

Pronuncia clara e 
axeitada ao noso 
sistema fonolóxico. 

Emprego correcto das 
estruturas 
morfosintácticas. 

Léxico suficiente e variado 
referido a diferentes 
situacións. 
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4. A   
NARRACIÓN I 

A narración I.        
Saber facer: Organizar 

o contido dunha 
exposición oral 

O adxectivo 
Obradoiro: Os dous puntos. 

O guión a final de liña 
 

As cantigas de amor 
Saber facer: facer un 
comentario literario 

5. A   
NARRACIÓN II 

A narración II.             
Saber facer: Elaborar 
un mapa conceptual 

Artigos. Demostrativos. 
Posesivo.  

Obradoiro: Os puntos 
suspensivos.O apóstrofo. 

A diversidade 
lingüística en 

España. 

As cantigas de amigo 
Saber facer: facer un 
comentario literario 

2 ª AVALIACIÓN  

UNIDADE COMUNICACIÓN 
ORAL E ESCRITA 

FUNCIONAMENTO DA 
LINGUA 

LINGUA E 
SOCIEDADE 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

6. A DESCRICIÓN 

A descrición. 
Saber facer: Identificar 

partes dunha 
exposición oral 

Outros pronomes 
determinantes. Obradoiro: 
signos de interrogación e 
admiración. A diérese.  

 

As cantigas de 
escarnio e maldicir e 

xéneros menores. 
Saber facer: facer un 
comentario literario 

7. A EXPOSICIÓN 
A exposición. Saber 
facer: realizar unha 

exposición en público 

O verbo I. 
Obradoiro: parénteses e 

corchetes. Grupos 
consonánticos cultos: CT e CC 

A lusofonía 

As cantigas de Santa 
María. Saber facer: 
facer un comentario 

literario 

8. A ARGUMEN-
TACIÓN II 

A argumentación I. 
Saber facer: evitar as 

repeticións 

O verbo II. 
Obradoiro: O guión e a raia. 
Grupos consonánticos con l e 

r. 
 

 

A prosa e o teatro 
medievais. Saber 

facer: facer un 
comentario literario 

9. A ARGUMEN-
TACIÓN I 

A argumentación II 
Saber facer: revisar un 

texto escrito 

O pronome persoal.  
Obradoiro: as comiñas, 

acentuación (verbo+pronome, 
verbo +artigo) 

A situación da 
lingua nos 

séculos XVI, XVII 
e XVIII (no tema 

de literatura) 

A Literatura nos sécs. 
XVI, XVII e XVIII 

Saber facer: facer un 
comentario literario 

10. CLASIFI-
CACIÓN DAS 
UNIDADES 
TEXTUAIS 

Clasificación das 
unidades textuais 
Saber facer: Dar 

instrucións 
 

Preposicións, conxuncións e 
relativos. Obradoiro: 

Maiúsculas e minúsculas. O 
acento: interrogativos e 

exclamativos 

A situación da 
lingua no século 

XIX 
 (no tema de 
literatura) 

A literatura no século 
XIX. O Rexurdimento. 
Saber facer: facer un 
comentario literario. 
Analizar discursos 

ideolóxicos que 
relacionan lingua e 

nacionalidade. 
 
 
 
3 ª AVALIACIÓN 

UNIDADE COMUNICACIÓN ORAL E 
ESCRITA 

FUNCIONAMENTO DA 
LINGUA 

LINGUA E 
SOCIEDADE 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

11. OS TEXTOS 
XORNALÍSTICOS 

Os textos xornalísticos 
Saber facer: Escribir unha 

entrada nun blog 

Os adverbios e as 
interxeccións 

Obradoiro: as abreviaturas. 
As contracción de CON DE 

EN 

As funcións 
sociais das 

linguas 

Rosalía de Castro. 
Saber facer: facer un 
comentario literario 

12. OS TEXTOS 
PUBLICITARIOS 

Os textos publicitarios. 
Saber facer: Utilizar 

elementos retóricos na 
lingua cotiá 

Obradoiro: Tipos e tamaños 
de letra. Grafías b e v 

O 
multilingüismo 

Eduardo Pondal. 
Saber facer: facer un 
comentario literario 

13. OS TEXTOS 
CIENTÍFICOS E 
ACADÉMICOS 

Os textos científicos e 
académicos. 

Saber facer: elaborar 
materiais para utilizar 

nunha presentación 

Obradoiro: presentación 
dun traballo. A grafía h en 

posición intervocálica 

Linguas 
minoritarias e 

linguas 
minorizadas 

Curros Enríquez. 
Saber facer: facer un 
comentario literario 

14. OS TEXTOS E 
O MEDIO 

Os textos e o medio. 
Textos profesionais e 

administrativos. 

Obradoiro: revisión e 
corrección de textos 

Grafía dos estranxeirismos 
A diversidade 

lingüística 

Outros autores do 
Rexurdimento. 

Saber facer: facer un 
comentario literario 
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9.4.7. PERFIL COMPETENCIAL BÁSICO 
 

Os estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles a ter en conta para que os alumnos que cursen a materia 
de Lingua Galega e Literatura de 1º de Bacharelato poidan superar a materia son os seguintes: 

 
– Utiliza, identifica e explica os usos e valores das distintas categorías gramaticais.  
– Le, comprende, contextualiza e comenta textos representativos da literatura galega.  
– Identifica, caracteriza e produce textos orais e escritos de distinto tipo. 
– Constrúe textos adecuados, coherentes e cohesionados e correctos.  
– Coñece e describe os principais contidos conceptuais da programación. 

 
9.4.8. INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO 

 
Un aspecto moi importante na práctica docente é avaliación da mesma, así como da programación didáctica elaborada, 
sempre coa finalidade de mellorar e lograr unha maior eficacia do feito docente. Os indicadores de logro van servir 
para comprobar o funcionamento da programación e valorar a nosa actuación como docentes. Estes indicadores 
vannos permitir reflexionar sobre tres aspectos básicos: 

a) OS MATERIAIS QUE SE UTILIZARON: se son accesibles, atractivos, suficientes... 
b) A PLANIFICACIÓN: se foron adecuados o número e duración das actividades, o nivel de dificultade, o 

interese que tiveron para os alumnos/as, a súa relevancia para o proceso de aprendizaxe, se estaban 
baseadas nos intereses do alumnado, se os obxectivos estaban ben definidos, se se atendeu á diversidade, ó 
uso das TIC, ós transversais... 

c) IMPACTO SOBRE O ALUMNADO: se logramos motivar os alumnos, espertar a súa curiosidade, se lles 
ofrecemos a axuda que precisaban para mellorar, se participaron activamente, se conseguiron o seu máximo 
desenvolvemento... 

Estes indicadores de logro incorporaranse en cuestionarios de datos dirixidos ao propio profesorado e tamén ao 
alumnado, que van servir para a recollida de datos. Finalmente, tras analizar o que pode ser mellorado, proporemos 
medidas de mellora nos tres ámbitos avaliados (materiais, planificación e motivación) e incorporaremos á programación 
os cambios que se acorden. 
 
É esencial ter en conta que a avaliación debe servir para que o alumnado se beneficie das melloras durante o propio ano 
académico, de xeito que non habemos agardar ao final para valorar o traballo feito, senón que este debe ser valorado 
cada certo tempo para poder introducirmos os cambios o antes posible. 

 
9.4.9. ATENCIÓN A ALUMNOS PENDENTES DE 1º BACHARELATO PROCEDEMENTOS, 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Os alumnos de 2º de bacharelato que teñan pendente a materia de Lingua e Literatura galega de 1º teñen a posibilidade 
de recuperala mediante probas escritas. Poderán presentarse a dúas probas (non obrigatorias) e unha proba final en 
maio que só será obrigatoria para quen non supere as anteriores . Avaliaranse de contidos que, divididos en dúas partes, 
correspóndense cos dous exames parciais que se realizarán, o primeiro en xaneiro e o segundo en maio,. Nestas 
convocatorias considerarase como “aprobado” aquel alumno que sume, como mínimo, un total de cinco puntos ou ben 
que, alcanzando catro, vaia aprobando a materia de Lingua e Literatura galega no curso de Segundo que cursa 
actualmente. 
De non superar a materia en xuño, poderá examinarse na convocatoria extraordinaria, cualificarase entre cero e dez. 
Para conseguir superar a materia é necesario chegar ao 5. 

Ademais disto, e de acordo coa regulación (DOG do 7 de Xaneiro de 2008), compre que a avaliación das aprendizaxes do 
alumnado coa materia pendente siga un plan de traballo e sexa coordinada para que non se reduza á realización das probas 
establecidas. Se ben no presente curso non hai clases para os alumnos pendentes, estes poderán recibir un apoio periódico 
que dirixa e reforce o seu traballo. Tamén poderán asistir de oíntes ás clases en horario de Adultos así como consultar 
dúbidas ao profesor/a que imparta lingua e literatura no presente curso.  

O alumnado afectado será informado sobre: 
– que contidos se van esixir 
– cales son as datas previstas para a realización das probas 
– cales son os criterios de cualificación 
– que implica a cualificación positiva da materia (con contidos progresivos) no seu curso actual 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
As probas contarán con cuestións relativas aos distintos apartados que consta na programación, ocupando a literatura 
un 50% e a lingua outro 50%. Nestas convocatorias considerarase como “aprobado” aquel alumno que sume, como 
mínimo, un total de cinco puntos. 
Os erros de ortografía e expresión (ortográficos, sintácticos…) serán penalizados co máximo dun punto na nota final. 
Os contidos mínimos esixibles son: 
 

Unidade 1 
As unidades 

comunicativas. 
Construír un texto 

A comunicación e a linguaxe. 
O punto. O til diacrítico I 

Do latín ao 
galego 

A literatura e as súas 
formas 

 

Unidade 2 
Comunicación oral e 

escrita. 
 

Unidade e variedade da lingua 
A coma. O acento diacrítico II   

Unidade 3 Os textos. 
  

As clases de palabras. O 
substantivo. O punto e a coma, 

acentuación de ditongos e hiatos. 
O galego na 
Idade Media  

A Literatura na Idade 
Media. 

 

Unidade 4 A narración I.        
 

O adxectivo 
Os dous puntos. O guión a final de 

liña 
 

As cantigas de amor 
Facer un comentario 

literario 

Unidade 5 A narración II.             Artigos. Demostrativos. Posesivo.  
Os puntos suspensivos.O apóstrofo.  

As cantigas de amigo 
Facer un comentario 

literario 
 

Unidade 6 A descrición. 
 

Outros pronomes determinantes. 
Sgnos de interrogación e 
admiración. A diérese.  

 

As cantigas de escarnio 
e maldicir e xéneros 
menores. Facer un 

comentario literario 

Unidade 7 A exposición.  
O verbo I. 

Parénteses e corchetes. Grupos 
consonánticos cultos: CT e CC 

 As cantigas de Santa 
María.  

Unidade 8 A argumentación I. 
 

O verbo II. 
O guión e a raia. Grupos 
consonánticos con l e r. 

 
 

Unidade 9 A argumentación II 
 

O pronome persoal.  
As comiñas, acentuación 

(verbo+pronome, verbo +artigo) 

A situación da 
lingua nos séculos 
XVI, XVII e XVIII 

(no tema de 
literatura) 

A Literatura nos sécs. 
XVI, XVII e XVIII 

 

Unidade 10 
Clasificación das unidades 

textuais  
 

Preposicións, conxuncións e 
relativos. Maiúsculas e minúsculas. 

O acento: interrogativos e 
exclamativos 

A situación da 
lingua no século 

XIX 
 (no tema de 
literatura) 

A literatura no século 
XIX. O Rexurdimento. 
Facer un comentario 
literario. Analizar 

discursos ideolóxicos 
que relacionan lingua e 

nacionalidade. 
 

Unidade 11 
Os textos xornalísticos 

Saber facer: Escribir unha 
entrada nun blog 

Os adverbios e as interxeccións 
As abreviaturas. As contracción de 

CON DE EN 

As funcións sociais 
das linguas 

Rosalía de Castro. 
Fscer un comentario 

literario 

Unidade 12 Os textos publicitarios. 
  O multilingüismo 

Eduardo Pondal. 
Facer un comentario 

literario 

Unidade 13 
Os textos científicos e 

académicos. 
 

 
Linguas 

minoritarias e 
linguas 

minorizadas 

Curros Enríquez. 
Facer un comentario 

literario 

Unidade 14  Grafía dos estranxeirismos A diversidade 
lingüística  

     



Páxina 97 Programación Didáctica. Departamento de Lingua e Literatura. Curso 2020 – 2021 

 

 

 

9.4.10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN MODIFICADA PARA 1º DE 
BACHARELATO NO CURSO 2021-22 

 
A) CUALIFICACIÓN RESULTADO DAS TRES AVALIACIÓNS 

1- O alumnado aprobará facendo a media ponderada por avaliación se esta é igual ou superior a 5 sempre e cando 
teña aprobada a última avaliación. 

2- Se o alumno/a ten dúas avaliacións aprobadas (unha delas terá que ser obrigatoriamente a última) e a nota é igual ou 
superior a 4 tamén acadará o aprobado. 

3- Calquera caso que non estea contemplado nos dous puntos anteriores significará que o alumno/a terá que facer 
unha proba obxectiva recuperatoria para superar a materia. 

4- A media ponderada das avaliacións realizarase da seguinte maneira: 

  a) a nota da 1ª avaliación(A1) multiplicarase por 1. 

  b) a nota da 2ª avaliación(A2) multiplicarase por 2. 

  c) a nota da 3ª avaliación(A3) multiplicarase por 3. 

  d) os tres resultados dividiranse entre 6. 
 

B) NOTA FINAL EXTRAORDINARIA 

1- O alumnado que non supere a materia na fase ordinaria do curso académico terá a obriga de presentarse a proba 
final obxectiva extraordinaria. 

2- A nota final extraordinaria será a que se acade na proba final obxectiva extraordinaria da final de xuño. 

 
C) FINAL DE CURSO 

Os alumnado aprobado realizará actividades de reforzo e ampliación dirixidas á consolidar as súas competencias. 

Como xa apuntamos, o alumnado suspenso terá que presentarse a unha proba final obxectiva recuperatoria, polo que 
realizarán as actividades propostas co fin de preparar a devandita proba.  

 
9.5. LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHARELATO 
9.5.1. INTRODUCIÓN 
A lectura de textos procedentes da literatura universal intervén no proceso de maduración afectiva, intelectual e 
estética do alumnado, xa que o coñecemento desta parte fundamental do patrimonio cultural da humanidade, na que se 
levan depositado a imaxinación, os sentimentos e os pensamentos de distintas culturas ao longo da historia, conduce 
os/as estudantes a afondar na comprensión da propia identidade, tanto individual como colectiva, así como a valorar de 
xeito crítico a realidade do mundo contemporáneo. A lectura de fragmentos ou obras completas representativas do 
patrimonio literario universal permítelle ao alumnado coñecer outras realidades sociais e culturais, enriquecer a súa 
personalidade, ampliando a súa visión do mundo, e afianzar os seus hábitos de lectura, desenvolvendo o seu sentido 
estético. 

A aproximación á materia de Literatura Universal como coñecemento e aprendizaxe contribúe a desenvolver a 
competencia lingüística, as sociais e cívicas, e a de conciencia e expresión cultural dos alumnos e das alumnas adquiridas 
durante a ESO e na materia común de Lingua Castelá e Literatura. 

 

O desenvolvemento destes coñecementos literarios en bacharelato implica a descuberta da lectura como unha 
experiencia enriquecedora, que produce no/na estudante unha resposta afectiva e intelectual, fundada tanto na 
construción do sentido do texto como no recoñecemento das súas particularidades expresivas e discursivas. Os 
contidos organízanse en dous bloques: 

O primeiro bloque, "Procesos e estratexias", abrangue contidos comúns, centrados no comentario de textos (obras 
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completas ou fragmentos seleccionados), e concíbese como a construción compartida do sentido das obras e a 
explicación das súas convencións literarias. A lectura, a interpretación, a análise e a valoración dos textos literarios 
constitúe a actividade fundamental da materia. Este bloque inclúe, asemade, o estudo das relacións significativas entre as 
obras literarias e o resto das artes (obras musicais, cinematográficas, pictóricas, etc.). 

O segundo bloque, "Os grandes períodos e movementos da literatura universal", dedícase ao estudo  cronolóxico das 
obras máis significativas de cada momento, a través dunha selección de obras e autores/as. Esta presentación 
cronolóxica pon de relevo a recorrencia de certos temas e motivos, así como a evolución das formas literarias ao longo 
da historia. 

En definitiva, esta materia facilita o desenvolvemento do individuo como lector competente, capaz de comparar textos 
literarios de distintas épocas e autores, e capaz de descubrir neles recorrencias temáticas, así como semellanzas ou 
diverxencias expresivas. Deste xeito, o alumnado ha aprender a transferir os seus coñecementos, relacionando o 
contido e as formas de expresión dunha obra literaria co contexto histórico e cultural no que se inscribe, o que ha 
favorecer a aprendizaxe autónoma. 

 

  
9.5.2.OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Literatura Universal. 1º de bacharelato  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

Bloque 1. Procesos e estratexias 

§ h 
§ i 
§ l 
§ n 

§ B1.1. Lectura e comentario de fragmentos, antoloxías 
e obras completas significativas da literatura 
universal. 

§ B1.1. Ler, comprender, analizar 
e comentar obras breves, 
fragmentos ou obras 
completas significativas de 
distintas épocas, 
interpretando o seu contido 
de acordo cos 
coñecementos adquiridos 
sobre temas e formas 
literarias, así como sobre 
períodos e os/as autores/as 
significativos/as. 

§ LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou 
textos completos de obras da literatura 
universal, identificando algúns 
elementos, mitos ou arquetipos creados 
pola literatura e que chegaron a 
converterse en puntos de referencia da 
cultura universal. 

§ CSC 
§ CCEC 

§ LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos 
representativos de distintas épocas, 
situándoas no seu contexto histórico, 
social e cultural, identificando a 
presenza de determinados temas e 
motivos, e recoñecendo as 
características do xénero e do 
movemento en que se inscriben, así 
como os trazos máis salientables do 
estilo literario.  

§ CCEC 
§ CSC 
§ CAA 

§ c 
§ h 
§ i 
§ l 
§ n 

§ B1.2. Relacións entre obras literarias e o resto das 
artes.  

§ B1.2. Interpretar obras 
narrativas, líricas e 
dramáticas da literatura 
universal nomeadamente 
significativas, relacionando 
a súa forma e o seu contido 
coas ideas estéticas 
dominantes do momento en 
que se escribiron, e coas 
transformacións artísticas e 
históricas producidas no 
resto das artes. 

§ LUB1.2.1. Interpreta determinadas obras 
narrativas, líricas e dramáticas da 
literatura universal nomeadamente 
significativas e relaciónaas coas ideas 
estéticas dominantes do momento en 
que se escribiron, analizando as 
vinculacións entre elas e comparando a 
súa forma de expresión. 

§ CCL 
§ CSC 

§ LUB1.2.2. Establece relacións significativas 
entre a literatura e o resto das artes, 
interpretando de xeito crítico algunhas 
obras ou fragmentos significativos 
adaptados a outras manifestacións 
artísticas, analizando as relacións, as 
similitudes e as diferenzas entre 
diferentes linguaxes expresivas.  

§ CCL 
§ CCEC 
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 Literatura Universal. 1º de bacharelato  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

§ c 
§ h 
§ i 
§ l 
§ n 

§ B1.3. Observación, recoñecemento e valoración da 
evolución de temas e formas creados pola 
literatura nas diversas formas artísticas da cultura 
universal. Selección e análise de exemplos 
representativos. Superación de estereotipos (de 
xénero, clase, crenzas, etc.). 

§ B1.3. Observar, recoñecer e 
valorar a evolución dalgúns 
temas e formas creados 
pola literatura e o seu valor 
permanente en diversas 
manifestacións artísticas da 
cultura universal. 

§ LUB1.3.1. Comenta textos literarios de 
diferentes épocas e describe a evolución 
de determinados temas e formas 
creados pola literatura. 

§ CCL 
§ CSC 

§ LUB1.3.2. Recoñece o valor permanente 
destes temas e formas da literatura 
noutras manifestacións artísticas da 
cultura universal. 

§ CSC 
§ CCEC 

§ h 
§ i 
§ l 
§ n 

§ B1.4. Observación, recoñecemento e valoración da 
evolución de temas e formas creados pola literatura 
nas diversas formas artísticas da cultura universal. 
Selección e análise de exemplos representativos. 

§ B1.4. Analizar e comparar 
textos da literatura universal 
e das literaturas galega e 
española da mesma época, 
pondo de manifesto as 
influencias, as coincidencias 
e as diferenzas entre eles. 

§ LUB1.4.1. Compara textos literarios da 
literatura universal e textos das 
literaturas galega e española da mesma 
época, e recoñece as influencias mutuas 
e o mantemento de determinados temas 
e formas. 

§ CSC 
§ CCL 

 Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal  

§ h 
§ l 
§ n 

§ B2.1. Da Antigüidade á Idade Media: As mitoloxías e 
a orixe da literatura. 

§ B2.2. Renacemento e Clasicismo:  
– Os cambios do mundo e a nova visión do home 

durante o Renacemento. 
– A lírica do amor: o petrarquismo. Orixes: a poesía 

trovadoresca e o Dolce Stil Nuovo. A innovación 
do Cancioneiro de Petrarca. Lectura e comentario 
dunha antoloxía lírica e dalgún conto da época. 

– A narración en prosa: Boccaccio. 
– Teatro clásico europeo. O teatro isabelino en 

Inglaterra. Comenzo do mito de Fausto dentro da 
literatura. Lectura e comentario dunha obra de 
teatro clásico. Observación das relacións 
existentes entre as obras de teatro clásicas e as 
obras de diferentes xéneros musicais e 
cinematográficos que xurdiorn a partir delas.  

§ B2.3. O Século das Luces: 
– O desenvolvemento do espíritu crítico: a 

Ilustración. A Enciclopedia. A prosa ilustrada. 
– A novela europea no século XVIIl. Os herdeiros de 

Cervantes e da picaresca española na literatura 
inglesa.  

– Lectura comentada dalguna novela europea da 
prosa ilustrada e dalgún fragmento de novela 
inglesa dso século XVlll.  

§ B2.4. O movemento romántico: 
– A revolución romántica: conciencia histórica e novo 

sentido da ciencia.  
– O Romanticismo e a súa conciencia de 

movemento literario. Precursores: Goethe.  
– A poesía romántica e a novela histórica.  
– Lectura e comentario dunha antoloxía de poetas 

románticos europeos e dalgún fragmento de 
novela histórica.  

– Observación das relacións existentes entre as 
obras literarias do romanticismo e as obras de 
diferentes xéneros musicais (sinfonías, poemas 
sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos e 
teatrais que xurdiron a partir delas.  

§ B2.1. Ler, comprender e 
analizar obras breves, 
fragmentos ou obras 
completas, significativas de 
distintas épocas, 
interpretando o seu contido 
de acordo cos 
coñecementos adquiridos 
sobre temas e formas 
literarias, así como sobre 
períodos e autores/as 
significativos/as. 

§ /LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios 
universais de distintas épocas, 
interpretando o seu contido de acordo 
cos coñecementos adquiridos sobre 
temas e formas literarias, así como 
sobre períodos e autores/as 
significativos/as. 

§ CCL 
§ CSC 

§ b 
§ g 
§ h 
§ n 

§ B2.2. Realizar traballos críticos 
sobre a lectura dunha obra 
significativa dunha época, 
interpretándoa en relación 
co seu contexto histórico e 
literario, obtendo a 
información bibliográfica 
necesaria e efectuando 
unha valoración persoal. 

§ LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre 
unha obra lida na súa integridade, 
relacionándoa co seu contexto histórico, 
social e literario e, de ser o caso, co 
significado e a relevancia do/da autor/a 
na época ou na historia da literatura, e 
consultando fontes de información 
diversas.  

§ CD 
§ CCEC 

§ b 
§ g 
§ h 
§ n 

§ B2.3. Realizar exposicións 
orais ou escritas acerca 
dunha obra, un/unha autor/a 
ou unha época con axuda 
de medios audiovisuais e 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, expresando 
as propias opinións, 
seguindo un esquema 
preparado previamente, 
valorando as obras literarias 
como punto de encontro de 
ideas e sentimentos 
colectivos e como 
instrumentos para 
acrecentar o caudal da 
propia experiencia. 

§ LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou 
escritas planificadas integrando 
coñecementos literarios e lectura, cunha 
correcta estruturación do contido, 
argumentación coherente e clara das 
propias opinións, consulta e cita de 
fontes, selección de información 
relevante e utilización do rexistro 
apropiado e da terminoloxía literaria 
necesaria. 

§ CCL 
§ CD 

§ LUB2.3.2. Explica oralmente ou por escrito 
os cambios significativos na concepción 
da literatura e dos xéneros literarios, en 
relación co conxunto de circunstancias 
históricas, sociais e culturais, e 
establecendo relacións entre a literatura 
e o resto das artes. 

§ CCL 
§ CCEC 

§ LUB2.3.3. Valora oralmente ou por escrito § CCL 
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 Literatura Universal. 1º de bacharelato  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet
encias 
clave 

§ B2.5. A segunda mitade do século XlX:  
– Da narrativa romántica ao Realismo en Europa. 

Literatura e sociedade. Evolución dos temas e as 
técnicas narrativas do Realismo. Principais 
novelistas europeos do século XIX. Lectura e 
comentario dunha antoloxía de fragmentos de 
novelas realistas. 

– O nacemento da gran literatura norteamericana 
(1830-1890). Da experiencia vital á literatura. O 
renacemento do conto. Lectura e comentario 
dalgúns contos da segunda mitade do século XlX.  

– O arranque dla modernidade poética: de 
Baudelaire ao Simbolismo. Lectura dunha 
antoloxía de poesía simbolista.  

– A renovación do teatro europeo: un novo teatro e 
unhas novas formas de pensamento. Lectura e 
comentario dunha obra. 

– Observación das relacións existentes entre as 
obras literarias deste período e as obras de 
diferentes xéneros musicais, cinematográficos e 
teatrais que xurdiron a partir delas.  

§ B2.6. Os novos enfoques da literatura no século XX e 
as transformacións dos xéneros literarios:  

– A crise do pensamento decimonónico e a cultura 
de fin de século. A quebra da orde europea: a crise 
de 1914. As innovacións filosóficas, científicas e 
técnicas e a súa influencia na creación literaria. 

– A consolidación dunha nova forma de escribir na 
novela. Estudo das técnicas narrativas. Lectura 
dunha novela corta, dalgún relato e/ou dalgún 
conto representativo deste período.  

– As vangardas europeas. O surrealismo. Lectura 
dunha antoloxía de poesía vangardista.  

– A culminación da gran literatura americana. A 
xeración perdida.  

– O teatro do absurdo e do compromiso. Lectura 
dalgunha obra representativa destas correntes 
dramáticas.  

– Observación das relacións existentes entre as 
obras desta época e as obras de diferentes 
xéneros musicais, cinematográficos e teatrais que 
xudiron a partir delas. 

unha obra literaria, recoñecendo a lectura 
como unha fonte de enriquecemento da 
propia personalidade e como un medio 
para profundar na comprensión do 
mundo interior e da sociedade.  

§ CAA 

 
9.5.3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

Os contidos arriba especificados secuenciaranse do seguinte xeito: 

1ª AVALIACIÓN: III milenio AC – século XIV: desde as orixes (literatura mesopotámica) até o final da 
Idade Media (Boccaccio) 

2ª AVALIACIÓN: Séculos XV, XVI, XVII e XXIII. O renacemento. O barroco. A ilustración. 

3º AVALIACIÓN. Séculos XIX e XX. A literatura contemporánea. 

 
9.5.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O 50% da nota de cada avaliación corresponderase coa media da cualificación obtida en varias actividades que 
recollan, como mínimo: 

– Un comentario de texto (contextualización, análise formal e de contido, interpretación e valoración) 
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– Unha exposición oral sobre algún apartado da Programación. 
– Probas que avalíen a lectura de cada unha das obras elixidas: exposicións orais, resumos, debates, etc. 
– Traballos escritos, exposicións orais, exercicios, recitados, dramatizacións (individuais ou en grupo) que 

sirvan para valorar o esforzo, o interese e a participación. 
 
O outro 50% da cualificación global da avaliación corresponderá á realización dun EXAME ou PROBA XERAL da 
avaliación, no que se recollerán tanto aspectos prácticos como teóricos da materia, mesmo algún dos recollidos nos 
apartados anteriores se o profesor o considerar oportuno. 

 
En definitiva, a porcentaxe fica así: 

EXAME TRABALLOS ESCRITOS, EXPOSICIÓNS ORAIS, 
EXERCICIOS, PARTICIPACIÓN, EXPRESIÓN ORAL… 

50% 50% 
 

Se o alumno non alcanza a cualificación final de suficiente (5), daráselle a oportunidade de realizar un exame final en 
xuño consistente nunha única proba escrita: comentario de texto e varias preguntas teóricas sobre os contidos e as 
lecturas das tres avaliacións, seguindo as porcentaxes sinaladas. 
A proba extraordinaria de setembro será tamén como a proba extraordinaria de xuño. 

   
9.5.5. LECTURAS 

Como mínimo en cada avaliación lerase unha obra relacionada a poder ser directa ou indirectamente co período 
literario que se está a estudar. Sobre dito obra o profesor propoñerá unha serie de actividades que axuden a animar 
e controlar a lectura: traballos parciais, exposicións orais, resumos de capítulos, 
debates… Se o estima conveniente o/a profesor/a poderá ofertar obras de lectura voluntaria e obras de lectura 
obrigatoria. Estas últimas poderán volver a avaliarse, se se considera oportuno, no exame de avaliación. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6. SEGUNDO DE BACHARELATO. LINGUA E LITERATURA II 
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9.6.1. OBXECTIVOS,CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE e COMPETENCIAS CLAVE 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 

 clave 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar 

d 
e 
g 
h 

B1.1. Comprensión, interpretación 
e valoración de textos orais e 
audiovisuais de natureza diversa. 

B1.1. Comprender, interpretar e 
valorar diferentes tipos de 
discursos orais, audiovisuais e a 
situación en que se 
desenvolven. Captar o sentido 
global, a intención do discurso, a 
mensaxe e as súas ideas 
principais e secundarias. 
 
 

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e 
as secundarias, de calquera texto oral, formal ou informal, 
producido na variante estándar ou en calquera das variedades 
dialectais. 

CCL 
 

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

CCL 

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre 
discursos orais de distinta natureza.  

CAA 

d 
e 
h 
i 

B1.2. Comprensión interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos sobre temas 
especializados do ámbito 
educativo. 

B1.2. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, 
presentacións e 
videoconferencia). 

LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos relevantes 
dunha presentación (charla ou conferencia sobre temas 
especializados do ámbito educativo).  

CCL 
CAA 

LGB1.2.2. Recoñece as distintas estratexias de organización do 
contido nunha exposición oral sobre un tema especializado propio 
do ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural. 

CAA 
 

LGB1.2.3. Escoita de maneira activa, toma notas e formula 
preguntas coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se 
desprenden da exposición oral. 

CCL 
CAA 

d 
e 
g 
h 

B1.3. Comprensión interpretación e 
valoración de textos orais 
procedentes dos medios de 
comunicación social (xéneros 
informativos e de opinión, e da 
publicidade). 

B1.3. Comprender, interpretar e 
valorar textos orais xornalísticos 
e publicitarios.  

LGB1.3.1. Interpreta e identifica a intención comunicativa, o tema 
e a estrutura en anuncios sonoros e/ou audiovisuais. 

CCL 
CAA 

LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais xéneros 
informativos e de opinión dos medios de comunicación social. 

CCL 
CAA 
CSC 

LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais que se 
empregan na publicidade para convencer os destinatarios ou 
destinatarias. 

CCL 
CSC 

LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e contido das mensaxes 
publicitarias e evita usos lingüísticos discriminatorios. 

CAA 
CCL 

a 
b 
e 

B1.4. Desenvolvemento das 
habilidades de escoita activa, cunha 
actitude de interese, de cooperación e 
de respecto. 

B1.4. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, a 
cohesión e a claridade expositiva, 
así como as normas de cortesía, 
nas intervencións orais propias da 
actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao discurso. 

CCL 

LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral e respecta as opinións alleas. 

CSC 
CAA 

LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

d 
e 
g 
h 
i 
m 

B1.5. Produción (planificación e 
execución de textos orais relacionados 
con algún contido do currículo ou tema 
de actualidade) adecuada á situación 
comunicativa, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa axuda das 
TIC, así como de elementos non 
verbais e con control das emocións ao 

B1.5. Realizar producións orais 
planificadas, relacionadas con algún 
contido do currículo ou tema de 
actualidade adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión, 
corrección, coa axuda das TIC así 
como de elementos non verbais e 

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

CAA 
CCL 

LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os 
borradores e esquemas. 

CAA 

LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical, cínguese ao tema e non divaga. 

CCL 
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falar en público. con control das emocións ao falar 
en público. 

LGB1.5.4. 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. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases ou 
circunloquios cando non encontra a expresión precisa. 

CCL 
CSIEE 

LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.  CCL 

LGB1.5.7. Tenta buscar a complicidade do público e demostra 
seguridade ao responder as preguntas do auditorio. 

CSIEE 

LGB1.5.8. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, 
revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

CD 
CCL 
CAA 

e B1.6. Produción de discursos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuados á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

B1.6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

CCL 

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: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

CCL 

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 

CCL 

e 
g 
h 
i 

B1.7. Exposición oral de textos 
expositivos e argumentativos do 
ámbito educativo e de divulgación 
científica e cultural. 

B1.7. Expor oralmente, con rigor e 
claridade, un tema especializado de 
textos do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical e fonética. 

CCL 

LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de 
coloquialismos e palabras comodín. 

CCL 

a 
b 
e 
 

B1.8. Participación activa e 
argumentada en debates nos que se 
expresen opinións acerca dun tema de 
actualidade. 

B1.8. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos 
que se expresen opinións acerca 
dun tema de actualidade. 

LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e 
convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras. 

CCL 
CAA 
CSC 

LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación 
oral, respecta as quendas e as opinións alleas e emprega unha 
linguaxe non discriminatoria. 

CCL 
CSC 

a 
b 
c 
e 
m 
 

B1.9. Participación en interaccións 
orais sobre temas de interese persoal 
ou social ou asuntos da vida cotiá, en 
diferentes rexistros. 

B1.9. Participar en interaccións 
sobre temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, nun 
rexistro formal, neutro ou informal. 

LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na 
vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e participa en 
conversas informais. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

b 
d 
e 

B1.10. Aplicación dos coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora da 
expresión oral e recoñecemento en 
exposicións orais propias e alleas das 
dificultades expresivas. 

B1.10. Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecer, en 
exposicións orais propias e alleas, 
as dificultades expresivas. 

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as dificultades 
expresivas (incoherencias, repeticións, ambigüidades, mal uso dos 
rexistros pobreza léxica, fonética e entoación inadecuada), e 
identifica interferencias lingüísticas e desviacións da norma. 

CAA 
CCL 

LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito 
autónomo. 

CAA 

e B1.11. Participación nas producións 
orais cunha fonética e prosodia 
correcta, valoración desta pronuncia e 
actitude crítica ante os prexuízos que 
se poidan asociar a ela.  

B1.11. Participar oralmente cunha 
fonética e prosodia correcta, valorar 
esta pronuncia e amosar unha 
actitude crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a ela. 

LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, 
identifica os erros na produción oral allea e produce discursos orais 
que respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega.  

CCL 
CAA 

LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que 
se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. 

CCL 
CSC 



Páxina 104 Programación Didáctica. Departamento de Lingua e Literatura. Curso 2020 – 2021 

 

 

LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu contexto. 

CCL 
CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

b 
d 
f 
h 

B2.1. Comprensión e produción de 
textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial 
con axuda de estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos. 

B2.1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
interpretar e producir textos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, 
esquemas e mapas conceptuais. 

CCL 
CCA 

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención 
comunicativa do emisor en textos expositivos e argumentativos de 
distintos ámbitos. 

CCL 

LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza 
o contido de textos expositivos e argumentativos de distintos 
ámbitos. 

CCL 

LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para 
facilitar a comprensión dun texto e complementar as súas 
producións. 

CCL 
CD 
CAA 

b 
f 
h 

B2.2. Planificación, produción e 
revisión de textos de distintos ámbitos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados; axustados ás normas 
morfolóxicas e gramaticais e ben 
presentados. 

B2.2. Planificar, producir e revisar 
textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á intención 
comunicativa, con coherencia, 
cohesión, corrección gramatical e 
boa presentación. 

LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha orde predefinida 
e revisa o proceso de escritura para mellorar a produción final. 

CCL 
 

LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o 
rexistro adecuado, organizando os enunciados en secuencias lineais 
e ben cohesionadas. 

CCL 
CSC 

b 
d 
f 
h 

B2.3. Produción de traballos 
educativos individuais e en grupo 
sobre temas polémicos do currículo ou 
da actualidade social, científica e 
cultural. 

B2.3. Realizar traballos educativos 
individuais ou en grupo sobre temas 
controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou 
cultural. 

LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 

CCL 

LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión ás condicións da situación 
comunicativa (tema, destinatario, ámbito discursivo e xénero textual) 
e emprega os recursos expresivos propios do rexistro formal. 

CCL 

LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de coloquialismos ou 
palabras comodín. 

CCL 

LGB2.3.4. Organiza os contidos dos seus traballos en función duns 
obxectivos fixados previamente, contrasta posturas enfrontadas e 
defende a súa opinión con argumentos. 

CCL 
CSC 

d 
f 
h 

B2.4. Análise e comentario de textos 
expositivos e argumentativos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 

B2.4. Analizar e comentar textos 
argumentativos e expositivos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial. 

LGB2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e 
pragmático-textuais de textos expositivos e argumentativos. 

CCL 

LGB2.4.2. Recoñece e explica a función no texto dos distintos 
procedementos de cita: estilo directo, estilo indirecto, estilo indirecto 
libre e cita encuberta. 

CCL 

b 
e 
f 
h 

B2.5. Busca e selección de 
información procedente de fontes 
bibliográficas e dixitais e posterior 
organización e revisión das 
producións cos recursos que ofrecen 
as TIC. 

B2.5. Extraer información de fontes 
bibliográficas e dixitais e utilizar as 
TIC ao longo de todo o proceso de 
escritura, desde a planificación, 
organización e produción do texto á 
súa revisión e corrección final. 

LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais e 
compila os datos máis relevantes en fichas-resumo. 

CCL 
CD 
CAA 

LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos traballos 
escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, notas 
a pé de páxina, bibliografía. 

CCL 
CD 
 

LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e correctores ortográficos 
para mellorar a presentación e evitar erros ortográficos e 
tipográficos. 

CCL 
CD 

b 
f 
h 

B2.6. Descrición das propiedades do 
texto e análise, nas producións 
propias e alleas, dos procedementos 
lingüísticos básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión. 

B2.6. Describir as propiedades do 
texto e analizar os procedementos 
lingüísticos básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas 
producións propias e alleas. 

LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión 
gramaticais e léxico-semánticos. 

CCL 
CAA 

LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas 
manifestacións lingüísticas. 

CCL 
CAA 

 Bloque 3. Funcionamento da lingua  
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e B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas 
propios do galego e das 
transformacións fonéticas que se dan 
nas palabras ao longo da cadea 
falada. 

B3.1. Definir e identificar os 
fonemas da lingua galega e 
recoñecer a importancia e o valor 
das normas fonéticas como medio 
para facilitar a comunicación eficaz. 

LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e consonánticos 
da lingua galega. 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 

CCL 
CCEC 

d 
e 

B3.2. Coñecemento e explicación das 
variedades dialectais de Galicia. 

B3.2. Coñecer as variedades 
dialectais, recoñecer e explicar os 
seus trazos característicos en 
manifestacións orais e escritas e 
valorar a diversidade lingüística 
como parte do patrimonio cultural. 

LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a 
diversidade lingüística como parte de noso patrimonio cultural. 

CCL 
CCEC 

e B3.3. Análise e explicación do léxico e 
dos seus procedementos de 
formación. 

B3.3. Recoñecer e explicar o 
proceso de formación das palabras 
e aplicar os coñecementos 
adquiridos para a mellora, 
comprensión e enriquecemento do 
vocabulario activo. 

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras.  CCL 
CAA 

LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a 
análise morfolóxica. 

CAA 

LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica. CAA 

e B3.4. Observación, reflexión e 
explicación das unidades e funcións 
sintácticas. 

B3.4. Observar, reflexionar e 
explicar as distintas unidades e 
función sintácticas e aplicar os 
coñecementos sobre análise 
sintáctica na produción de textos. 

LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as 
relacións que se establecen e emprega a terminoloxía axeitada. 

CAA 

e B3.5. Reflexión e explicación das 
relacións e unidades semánticas. 

B3.5. Reflexionar e explicar as 
relacións e unidades semánticas. 

LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas. CCL 
CAA 

b 
e 
h 

B3.6. 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. 

B3.6. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

LGB3.6.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e 
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 
CAA 
CD 

b 
e 

B3.7. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

B3.7. 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. 

LGB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

CCL 
CAA 

 Bloque 4. Lingua e sociedade  

p B4.1. Estereotipos e prexuízos 
lingüísticos: a súa repercusión nos 
usos.  
B4.2. Elaboración de traballos 
individuais e/ou en grupo nos que se 
describan e analicen cuestións 
sociolingüísticas. 

B4.1. Recoñecer os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos, determinar a 
súa repercusión nos usos e elaborar 
traballos individuais e/ou en grupo 
nos que se describan e analicen 
cuestións sociolingüísticas. 

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e 
determina a súa repercusión nos usos.  

CCL 
CSC 

LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que 
se describen e analizan cuestións sociolingüísticas. 

CCL 
CSC 

h 
p 

B4.3. Construción da variante 
estándar da lingua galega.  
B4.4. Interferencias lingüísticas: 
castelanismos. 

B4.2. Describir e interpretar o 
proceso de construción da variante 
estándar da lingua galega, 
recoñecer as interferencias 
lingüísticas no galego con especial 

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da variante 
estándar da lingua galega. 

CCL 

LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con 
especial atención aos castelanismos e desenvolve un discurso 

CCL 
CCEC 
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atención aos castelanismos e 
desenvolver un discurso propio libre 
destes elementos. 

propio libre destes elementos. 

p B4.5. Historia da lingua: galego 
moderno (desde 1916 ata 1978); 
contexto histórico e cultural; situación 
sociolingüística e características 
lingüísticas. 

B4.3. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1916 ata 1978, 
describir o seu contexto e 
identificalo en textos. 

LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde 1916 ata 1978). 

CCL 

LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego 
moderno (desde 1916 ata 1978), así como a súa situación 
sociolingüística. 

CCL 
CSC 

LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos establecer 
entre 1916 e 1978 desde o punto de vista sociolingüístico. 

CCL 

LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no 
desenvolvemento posterior da lingua. 

CCL 
CSC 

LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 1978) en 
documentos non literarios e literarios. 

CCL 

p B4.6. Historia da lingua: galego 
moderno (desde 1978 ata a 
actualidade); contexto histórico e 
cultural; situación sociolingüística; 
situación legal e características 
lingüísticas. 

B4.4. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1978 ata a 
actualidade e identificalo en textos, 
describir o seu contexto e a 
situación legal, recoñecelo como 
unha lingua en vías de 
normalización e elaborar traballos 
sobre a historia da lingua. 

LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do 
galego moderno (desde 1978 ata a actualidade). 

CCL 

LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego 
moderno desde 1978 ata a actualidade, así como a súa situación 
sociolingüística. 

CCL 
CSC 

LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a 
actualidade no desenvolvemento do galego. 

CCL 
CSC 

LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en vías de 
normalización e sinala as súas fortalezas e debilidades. 

CCL 
CSC 

LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en 
documentos non literarios e literarios desde 1978 ata a actualidade. 

CCL 

p B4.7. Elaboración dunha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais 
características. 

B4.5. Elaborar unha descrición 
esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da 
lingua galega e as súas principais 
características. 

LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se detallen 
as diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais 
características. 

CCL 

p B4.8. A evolución da conciencia 
lingüística. 

B4.6. Analizar e interpretar a 
evolución da conciencia lingüística 
na historia da lingua galega. 

LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística 
na historia da lingua galega. 

CCL 
CSC 

 Bloque 5. Educación literaria  

e 
n 

B5.1. Literatura galega de 1916 a 
1936: 
Poesía: autores/as de Vangarda e 
outros/as autores/as. 
Prosa: autores/as das Irmandades, o 
Grupo Nós (narrativa e ensaio) e 
outros/as autores/as. 
Teatro: autores/as das Irmandades, 
Vangardas e Grupo Nós. 

B5.1. Identificar, analizar e describir 
a literatura galega de 1916 a 1936: 
Poesía: autores/as de Vangarda e 
outros/as autores/as. 
Prosa: autores/as das Irmandades, 
o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e 
outros/as autores/as. 
Teatro: autores/as das Irmandades, 
Vangardas e Grupo Nós. 

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 
1936: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. 

CCL 

LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 a 
1936: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) 
e outros/as autores/as. 

CCL 

LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 
1936: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 

CCL 

e 
d 
n 

B5.2. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 
1916 a 1936, identificación das súas 
características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen. 

B5.2. Ler e comentar textos 
significativos da literatura galega de 
1916 a 1936, identificar as súas 
características temáticas e formais 
e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

LGB5.2.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 
1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 
1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.2.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 
1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

CCL 
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e 
n 

B5.3. Literatura galega entre 1936 e 
1975: 
Poesía: produción bélica e autores/as 
do exilio. A Xeración de 1936, a 
Promoción de Enlace e a Xeración 
das Festas Minervais. 
Prosa: produción bélica e autores/as 
do exilio. Os renovadores da prosa: 
Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, 
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. 
A Nova Narrativa Galega. Autores/as 
dos primeiros 70. 
Teatro: o teatro do exilio, a Xeración 
dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

B5.3. Identificar, analizar e describir 
a literatura galega entre 1936 e 
1975: 
Poesía: produción bélica e 
autores/as do exilio. A Xeración de 
1936, a Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas Minervais. 
Prosa: produción bélica e 
autores/as do exilio. Os 
renovadores da prosa: Ánxel Fole, 
Eduardo Blanco-Amor, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A 
Nova Narrativa Galega. Autores/as 
dos primeiros 70. 
Teatro: o teatro do exilio, a Xeración 
dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 
1975: produción bélica e autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a 
Promoción de Enlace e a Xeración das Festas Minervais. 

CCL 

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 
1975: produción bélica e os autores do exilio, os renovadores da 
prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé 
Neira Vilas) así como A Nova Narrativa Galega e autores/as dos 
primeiros 70. 

CCL 

LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 
1975: teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

CCL 

e 
d 
n 

B5.4. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 
1936 a 1975, identificación das súas 
características temáticas e formais e 
relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen. 

B5.4. Ler e comentar textos 
significativos da literatura galega de 
1936 a 1975, identificar as súas 
características temáticas e formais 
e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 
1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.4.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 
1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.4.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 
1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

CCL 

e 
n 

B5.5. Literatura galega de 1975 ata a 
actualidade: 
Poesía: temas, xéneros e subxéneros, 
e estéticas dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 
Prosa: temas, xéneros e subxéneros, 
e estéticas dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 
Teatro: temas, xéneros e subxéneros, 
e estéticas dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 

B5.5. Identificar, analizar e describir 
a literatura galega de 1975 ata a 
actualidade: 
Poesía: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 
Prosa: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 
Teatro: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, os 90 
e o novo século. 

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975 ata 
a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século. 

CCL 

LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1975 ata a 
actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século. 

CCL 

LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1975 ata a 
actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das 
principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século. 

CCL 

e 
d 
n 

B5.6. Lectura e comentario de textos 
significativos da literatura galega de 
1975 á actualidade, identificación das 
súas características temáticas e 
formais e relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais 
o xénero ao que pertencen. 

B5.6. Ler e comentar textos 
significativos da literatura galega de 
1975 á actualidade identificar as 
súas características temáticas e 
formais e poñelas en relación co 
contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao 
que pertencen. 

LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 
1975 á actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente 
e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 
1975 á actualidade, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente 
e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

CCL 

LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 
1975 ata a actualidade, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

CCL 

e 
n 

B5.7. Análise e comentario, a través 
de probas escritas ou traballos, cando 
menos dunha obra completa de cada 
un dos períodos literarios referidos. 

B5.7. Analizar e comentar, a través 
de probas escritas ou traballos, 
cando menos unha obra completa 
de cada un dos períodos literarios 
referidos. 

LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou 
traballos, cando menos unha obra completa de cada un dos períodos 
literarios referidos. 

CCL 

 
A seguir indícanse os bloques dos que consta a materia de Lingua galega e literatura II: 

 
 1. Funcionamento da lingua I.  Comprensión e expresión oral e escrita, tipoloxía textual, propiedades textuais 

(adecuación, coherencia, cohesión) e competencia comunicativa (comprensión e produción textual). 
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 2. Lingua e sociedade 
1. O galego no primeiro terzo do século XX: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación 

sociolingüística. 
2. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos. 
3. O galego de 1936 a 1978: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e situación 

sociolingüística.  
4. Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma. 
5. O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais. Contexto histórico e 

situación sociolingüística.  
6. O galego, lingua en vías de normalización. 

 
 3. Funcionamento da lingua I 

 
• Fonética e fonoloxía. A sílaba. O acento 
• Variedades dialectais de Galicia 
• O léxico e os seus procedementos de formación 
• Morfoloxía 
• Sintaxe 
• Semántica 
Ademais destes contidos, deben ser dominados aspectos gramaticais propios de 1º Bach e de cursos anteriores 
(substantivos, adxectivos, determinantes, pronomes, verbos, perífrases verbais...). Serán repasados ao longo do curso 
e entrarán como materia avaliable.  

 
 4. Educación literaria 

1. A poesía das Irmandades da Fala. Características, autores e obras representativas. 
2. A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas. 
3. A prosa do primeiro terzo do XX: as Irmandades e o Grupo Nós (narrativa, ensaio e xornalismo). 
4. O teatro do primeiro terzo do XX: Irmandades, vangardas e Grupo Nós. 
5. A poesía entre 1936 e 1976: a Xeración do 36, a Promoción de Enlace, a Xeración das Festas Minervais. 
6. A prosa entre 1936 e 1976: os renovadores da prosa (Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas). 
7. A Nova Narrativa galega. Características, autores e obras representativas. 
8. O teatro galego entre 1936 e 1976: a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 
9. A literatura do exilio entre 1936 e 1976: poesía, prosa e teatro. 
10. A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais 

máis relevantes. 
11. A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias actuais 

máis relevantes. 
12. O teatro de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e 

compañías actuais máis relevantes. 
 

 5. Lecturas obrigatorias 
 

 6. Repaso. Reforzo de contidos curriculares importantes do Lingua Galega e Literatura I. Unha vez vistos 
entran en exame. 

 
9.6.2. DISTRIBUCIÓN DA MATERIA POR AVALIACIÓNS 

1ª AVALIACIÓN (2 de decembro) 
 
1. Funcionamento da lingua I. 
2. Lingua e sociedade. Temas 1 e 2. 
3. Funcionamento da lingua II: Fonética e fonoloxía, a sílaba, o acento, variedades dialectais de Galicia, o 
léxico e os seus procedementos de formación e morfoloxía. 
4. Educación literaria. Temas 1, 2, 3 e 4. 
5. Lectura obrigatoria. Contos do camiño e da rúa, Ramón Otero Pedrayo. 
6. Repaso. Reforzo de materiais curriculares fundamentais de 1º Bach. 

2ª AVALIACIÓN (9 de marzo) 
 
1. Funcionamento da lingua I.. 
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2. Lingua e sociedade. Temas 1,2, 3 e 4. 
3. Funcionamento da lingua II: unidades comunicativas e unidades sintácticas. Repaso de todos os temas 
anteriores. 
4. Educación literaria. Temas 1,2,3,4,5,6, 7 e 8. 
5. Lectura obrigatoria. Amor de tango, María Xosé Queizán. 
6. Repaso. Reforzo de materiais curriculares fundamentais de 1º Bach. 

3ª AVALIACIÓN (19 de maio) 
 
1. Funcionamento da lingua I. 
2. Lingua e sociedade. Os seis temas. 
3. Funcionamento da lingua II: sintaxe e semántica. Repaso de todos os temas anteriores. 
4. Educación literaria. Os doce temas. 
5. Lectura obrigatoria. Made in Galiza, Sechu Sende. 
6. Repaso. Reforzo de materiais curriculares fundamentais de 1º Bach. 
 

 
9.6.3. EXAMES E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Ao longo do curso traballaranse os contidos por medio de distintos aspectos: comprensión e expresión oral, 
actividades teóricas e prácticas, exercicios realizados na casa e na aula, modelos de ABAU, comentarios críticos, 
cuestións sobre Lingua e sociedade e Literatura, comprobación de lecturas... procurando a participación e implicación 
na materia. 

En cada unha das avaliacións realizaranse as seguintes probas relativas ao contido da programación: 
1. Un control, que se realizará durante o trimestre sobre aspectos relacionados co Funcionamento da lingua, 

comprobación de lectura, Lingua e sociedade e Educación literaria. As preguntas relativas aos apartados teóricos 
da programación serán breves e de carácter concreto e primarase a comprensión de aspectos relacionados 
con conceptos sociolingüísticos, etapas ou movementos literarios, características xerais de autores, obras... 
Ao tratarse de avaliación continua, todos os contidos vistos –incluídos os de avaliacións anteriores– 
poderán ser avaliados, incluídos os temas de teoría. Este apartado vai ir tendo máis peso a medida que avance 
o curso. Esta proba conforma o 30 % da nota de avaliación.  

 
2. Un exame xeral ao final de cada trimestre –proba trimestral– que será unha adaptación do modelo das 

probas de ABAU (incluída a extensión máxima de 3 folios). Esta modificación consistirá na escolla da 
exposición dun tema sobre dous que se dan a elixir, entre os seis temas que conforman o bloque de Lingua e 
sociedade e  Educación literaria; contidos aos que se lles prestará unha especial atención, pois requiren de 
esforzo e asimilación competentes por parte do alumno, tal e como corresponde a un nivel avanzado da 
materia. Estes apartados teóricos irán acompañados dun texto breve, viñeta, gráfica... que haberá que 
comentar. Na puntuación desta pregunta, ademais das indicacións que figuran nos criterios de ABAU, terase 
en conta que o alumnado complemente a información do tema cos textos que o acompañan e coa 
información transmitida na clase. Entrarán como contidos de exame todos os vistos ata o momento, só as 
preguntas de teoría se limitarán ás da avaliación correspondente. Este exame supón o 60 % da nota da 
avaliación.  

A lingua galega será o vehículo de comunicación académica (oral e escrita) en todo momento. A práctica fluída, 
espontánea, progresiva e sen prexuízos do galego oral será obxecto de observación. Así mesmo, valorarase 
a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, así como normas de cortesía nas intervencións, 
tanto espontáneas como planificadas (exposicións). Esta valoración  supón o 10 % da nota da avaliación. 

 

 

 

MODELO DE EXAME TRIMESTRAL (adaptación do modelo ABAU) 
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1. Competencia comunicativa: comprensión e produción textual. [5 ptos] 
2. Contidos específicos da materia: Funcionamento da lingua, Lingua e sociedade e Educación literaria. [5 ptos] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA. Preguntas 1, 2 e 3 do modelo de exame. [5 ptos] 

1 e 2. Comprensión textual. Dúas preguntas entre as seguintes: [2 ptos] 
 

•  Resumo breve do texto ou dunha parte del. Tema. Título. 
•  Estrutura do texto. 
•  Ideas principais e secundarias. 
•  Identificación e caracterización dalgún personaxe. 
•  Intencionalidade do autor do texto. 
•  Opinión do autor sobre algún aspecto que se indique. 
•  Significado concreto no texto dalgunha palabra ou expresión. 
•  Substitucións de palabras do texto por sinónimos e/ou antónimos. 
•  Interpretación dalgunha parte do texto. 
•  Recoñecemento e descrición de recursos cohesivos gramaticais e léxico-semánticos 
•  Descrición do rexistro do texto e análise das súas manifestacións lingüísticas. 

3. Produción textual (comentario crítico). Extensión aproximada 250 palabras. [3 ptos] 
Do mesmo xeito, de acordo coas pautas fixadas na ABAU, nos criterios de corrección da produción textual (comentario 
crítico) pediráselles aos alumnos que constrúan un texto persoal cunha extensión aproximada de 250 palabras sobre un tema 
proposto, relacionado dalgún xeito co contido do texto sobre o cal se basea o exame. Valorarase a capacidade para producir 
un texto que sexa informativo, coherente, ben estruturado, adecuado á situación comunicativa e correcto ortográfica e 
gramaticalmente Os 3 puntos desagregaranse en tres tramos do seguinte xeito: 

1) Construción textual. 1 punto. Valorarase: 1.a) A adecuada selección da información, coa presenza da información 
pertinente e necesaria para que o texto sexa cabalmente comprendido, evitando tanto a súa excesiva previsibilidade 
(clixés, estereotipos, lugares comúns) como a “orixinalidade” gratuíta. 1. b) A coherencia discursiva: a sucesión de 
enunciados do texto debe presentar asemade continuidade temática e progresión informativa, e non introducir 
contradicións. 1. c) A organización da información: estruturación do texto (introdución, desenvolvemento, 
conclusións), argumentación, organización en parágrafos. 

2) Adecuación léxico-gramatical. 1 punto. Valorarase a capacidade de construción de textos adecuados á situación 
(formal) en que estes se producen. Requírese un apropiado manexo dos rexistros da lingua, tanto nas escollas 
lexicais como no emprego das construcións gramaticais. Deben evitarse tanto os trazos propios da oralidade e dos 
textos espontáneos e non planificados como os que amosen un requintamento afectado. Bo manexo dos recursos 
cohesivos, tanto gramaticais como léxicos. 

3) Corrección ortográfica e gramatical.1 punto. Valorarase non só o correcto dominio da ortografía senón tamén dos 
signos de puntuación e da gramaticalidade das construcións sintácticas e das escollas morfolóxicas, desde o punto 
de vista do galego estándar. 

No caso de textos cunha extensión manifestamente menor á solicitada, ao punto de dificultar a súa avaliación consonte os 
criterios expostos, esta circunstancia dará lugar a unha diminución proporcionada da valoración global da pregunta. 

CONTIDOS ESPECÍFICOS DA MATERIA. Preguntas 4, 5, 6 e 7 do modelo de exame. [5 puntos] 

4 e 5. Funcionamento da lingua. [2 ptos] 

Consta de dúas preguntas. Os contidos son os seguintes: 
1. Tipoloxía textual e propiedades do texto. 
2. Fonética e fonoloxía. A sílaba. O acento. 
3. Variedades dialectais de Galicia. 
4. O léxico e os seus procedementos de formación. 
5. Morfoloxía. 
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6. Sintaxe. 
7. Semántica. 
8. Calquera aspecto lingüístico visto na aula (repaso do curso anterior ou novo) 
 

6. Teoría. Dos seis temas que entran en cada avaliación (dous de Lingua e sociedade e catro de 
Educación literaria), haberá a posibilidade de elixir entre dous para contestar un.  [3 puntos]. 

Os criterios de avaliación das probas de ABAU serán aplicados nos controis e exames que se realicen ao longo do curso 
e na proba extraordinaria de xuño. Nestes criterios van incluídos os descontos por faltas que están vixentes nas probas 
de ABAU: 

• Moi graves: Desconto 0,2 c/u. Solucións que son alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala 
colocación do pronome persoal átono…).  

 
• Graves: Desconto 0,1 c/u. Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y...). Acentuación diacrítica.  

 
• Leves: Desconto 0,05 c/u. Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Contraccións 

non realizadas. 

Tendo en conta estes erros, pódese chegar a un desconto de 2 puntos nos exames realizados ao longo do curso. Esta 
valoración negativa non se aplicará sobre a pregunta 3, posto que na propia valoración da pregunta irá incluído o 
desconto. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA. A avaliación é continua en todos os bloques; polo tanto en cada avaliación 
entrarán todos os temas vistos, incluídos os de Lingua e sociedade e Educación literaria. Na proba trimestral só entrarán 
no bloque de teoría os temas desa avaliación. 

A nota da avaliación corresponderase coas porcentaxes xa indicadas: 
 
60% : exame trimestral (adaptación modelo ABAU) 
30% : control 
10% : expresión oral 

Ao tratarse dunha avaliación continua, estase brindando a posibilidade de ir superando as posibles dificultades ao longo 
de todo o curso e, polo tanto, non haberá proba de recuperación. No arredondamento terase en conta se o alumnado 
cumprimentou ou non os distintos apartados das probas escritas -tanto teóricas como prácticas- de xeito equilibrado. 
Considerarase aprobada a avaliación suspensa sempre e cando o alumno supere a seguinte, obtendo un mínimo de 5 
de media. A nota da terceira avaliación corresponderase coa da avaliación ordinaria. 

• Os alumnos que suspendan a 3ª avaliación terán unha proba extraordinaria en maio. Neste exame entrarán todos 
os contidos vistos ao longo do curso, será de idénticas características ao modelo ABAU 2022. Os criterios de 
avaliación serán os mesmos das probas de ABAU 2022 e, para aprobar a materia, deben obter como mínimo un 5; 
así pois, a nota deste exame supón o 100% da cualificación da avaliación ordinaria. A nota desta proba 
extraordinaria será a que figure na 3ª avaliación e na ordinaria no boletín de cualificacións, dado que non hai un 
período de tempo amplo entre a 3ª avaliación e a avaliación ordinaria. Ao alumnado que non se presente á proba 
extraordinaria figuraralle no boletín como nota da 3ª avaliación e da ordinaria a obtida na 3ª avaliación. 

• A proba extraordinaria de xuño será o mesmo modelo de exame que a proba extraordinaria de maio. 
 

No caso de que o alumnado sexa collido copiando no exame/control ou en posesión de móbil, a proba quedará anulada e 
poderá ser incoado un expediente disciplinario. 

 

9.6.4. ESTRUTURA DA PROBA ABAU 
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O exame consta de 6 preguntas de 2,5 puntos cada unha, das que poderá responder un MÁXIMO DE 4, combinadas 
como queira. Se responde máis preguntas das permitidas, só se corrixirán as CATRO primeiras respondidas. 
As preguntas quedan da seguinte maneira: 
 
PREGUNTA 1. Comprensión do texto. (3 preguntas) [2,5 PUNTOS] 
 
PREGUNTA 2. Produción textual. [2,5 PUNTOS] 
 
Os 2,5 puntos desagregaranse do seguinte xeito:  
1. Construción textual (contido e estrutura). Coherencia. 1 punto.  

Valórase:  
 1.a) A adecuada selección da información, coa presenza da información pertinente e necesaria para que o 
texto sexa cabalmente comprendido, evitando tanto a súa excesiva previsibilidade (clixés, estereotipos, 
lugares comúns), como a “orixinalidade gratuíta”. Débense evitar as paráfrases do texto.  
1.b) A coherencia discursiva: a sucesión de enunciados do texto debe presentar asemade continuidade 
temática e progresión informativa, así como non introducir contradicións. O adecuado emprego dos signos 
de puntuación.  
1.c) A organización da información e a súa división clara en parágrafos (exemplo: introdución,  
desenvolvemento, conclusións).  
1.d) Uso pertinente de diversidade de conectores.  

 
2. Adecuación léxico-gramatical e cohesión. 0,75 puntos.  
Valórase a capacidade de construción de textos adecuados á situación (formal) en que estes se producen. Requírese un 
apropiado manexo dos rexistros da lingua, tanto nas escollas lexicais como no emprego das construcións gramaticais. 
Deben evitarse tanto os trazos propios da oralidade (coloquialismos) e dos textos espontáneos e non planificados, 
como os que amosan un requintamento afectado, así como as palabras comodín. Bo manexo dos recursos cohesivos, 
tanto gramaticais como léxicos, é dicir, evitar as repeticións mediante o emprego dos procedementos de cohesión 
(gramaticais e léxico-semánticos).  
Marcar e penalizar: coloquialismos, palabras comodín, repeticións...  
Tamén se penalizarán cuestións de presentación e formato, como non subliñar os títulos das obras.  
 
3. Corrección lingüística. 0,75 puntos.  
 
Débense aplicar os mesmos criterios que na valoración lingüística xeral.  
Observación: No caso de textos cunha extensión manifestamente menor á solicitada, ao punto de dificultar a súa 
avaliación de acordo cos criterios expostos, esta circunstancia dará lugar a unha diminución proporcionada da 
valoración global da pregunta. Non se considerarán os textos (ou partes deles) que carezan da necesaria pertinencia con 
relación ao tema proposto.  
 
PREGUNTA 3. Funcionamento da lingua. (3 preguntas) [2,5 PUNTOS] 
 
PREGUNTA 4. Lingua e sociedade. (Propóñense dous temas para elixir un) [2,5 PUNTOS] 
O alumnado debe ser quen de aplicar os conceptos teóricos aprendidos neste bloque á análise dun estímulo, que pode 
ser unha viñeta, un texto breve, un gráfico etc. (Extensión aprox. 250 palabras) 
PREGUNTA 5. Educación literaria. [2,5 PUNTOS] 
Esta pregunta parte dun breve texto literario (narrativo, poético ou teatral), sobre o que o alumnado debe analizar 
algunhas características representativas do seu autor ou autora. Ademais, preguntaremos tamén por algunha 
información teórica con respecto a ese mesmo período (contextualización, outros autores ou autoras da época e 
algunha das súas obras etc.).  
Sempre se facilitará a información sobre o autor/a do texto, así como o título e ano de publicación da obra da que estea 
extraído. (Extensión aprox. 250 palabras) 
 
PREGUNTA 6. Educación literaria. [2,5 PUNTOS] 
 
Esta pregunta parte dun breve texto literario (narrativo, poético ou teatral), sobre o que o alumnado debe analizar 
algunhas características representativas do seu autor ou autora. Ademais,  
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preguntaremos tamén por algunha información teórica con respecto a ese mesmo período (contextualización, outros 
autores ou autoras da época e algunha das súas obras etc.).  
Sempre se facilitará a información sobre o autor/a do texto, así como o título e ano de publicación da obra da que estea 
extraído. (Extensión aprox. 250 palabras) 
 
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA  
 
Ademais dos contidos de cada pregunta, tamén se terá en conta a corrección lingüística do exame,  
que se aplicará a todas as preguntas, excepto a pregunta 2, na que xa está incluída na súa puntuación. Polo tanto, sobre 
a cualificación global poderase descontar ata un máximo de 2 puntos por erros.  
 

- Moi graves: Desconto 0’2 puntos cada un. Solucións alleas ao estándar no nivel morfolóxico e sintáctico, por 
exemplo o uso de tempos compostos ou a incorrecta colocación dos clíticos. Tamén se considerarán faltas moi 
graves outro tipo de erros sintácticos, como por exemplo os anacolutos.  
- Graves: Desconto 0’1 puntos cada un. Solucións alleas ao estándar no nivel léxico, por exemplo o emprego 
de formas como *silla, *hasta ou *random… Tamén se considerará falta grave a incorrecta acentuación 
diacrítica. 
 - Leves: Desconto 0’05 puntos cada un. Solucións ortográficas contrarias ao estándar vixente (b/ v, h, 
*ourense), acentuación non diacrítica, contraccións, etc. Cada dous erros deste tipo descontan, polo tanto, 
unha décima (0,1).  
Unha palabra escrita incorrectamente de forma reiterada só se contabilizará unha vez. Isto non é aplicable á 
incorrecta colocación dos pronomes, ao emprego de tempos compostos nin á acentuación diacrítica. 

 
 

 

9.6.5.  SEGUNDO DE BACHARELATO DE ADULTOS 
 
 
Boa parte do alumnado da quenda de Adultos atópanse en circunstanciais excepcionais: situación laboral con horario 
inestable e imprevisible, alumnado da Mariña que debe navegar por longas temporadas, pacientes con diferentes 
trastornos ou doenzas que impiden a asistencia ás clases regulares dada a súa vulnerabilidade… Diversas razóns 
xustifican, pois, que a miúdo se vexan imposibilitados para atender no prazo esixido as esixencias académicas. Estas 
especiais condicións fan necesaria unha flexibilidade maior que na quenda de Diúrno no relativo aos criterios 
avaliación e corrección (posible, grazas á considerable redución no número de alumnos). 
 
No Bacharelato de Adultos mantense a mesma programación e os mesmos criterios de avaliación ca en Diúrno, mais 
coas seguintes excepcións: 
 

1. O 30% da ponderación que supón o control complementario á proba semestral (que supón igualmente o 
60%) poderá ser repartido entre varias actividades que computen o mesmo. 

  
2. Nos exames trimestrais de cada avaliación cambia o seguinte: 

 
a) Redúcese a puntuación da pregunta 3 (produción textual) de 3 a 2.5 puntos. 
b) O medio punto restante incorpórase á pregunta 6 de lingua e sociedade, que aumenta o seu valor  a 1.5 

puntos. Esta pregunta non ten por que esixir só teoría, senón tamén a análise ou comentario dun texto, 
gráfico ou viñeta.  

c) Ofertarase opcionalidade en dúas das sete preguntas, pero non necesariamente nas preguntas 6 e 7. 
 

 
---------- 

De producírense modificacións na programación oficial por parte do Grupo de traballo da CIUGA que 
elabora a proba ABAU, deberemos nós tamén modificaremos e divulgaremos a programación do curso 
adaptada ás novas circunstancias. 
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9.7. ARTES ESCÉNICAS 
 

9.7.1 INTRODUCIÓN 
As artes escénicas constitúen manifestacións artísticas e socioculturais que se caracterizan tanto polos procesos 
comunicativos singulares que promoven como polo feito de se materializaren na escena a través da integración e 
da síntese doutras expresións artísticas, desde as literarias ata as plásticas. 
A teatralidade, elemento diferencial do feito escénico, presenta múltiples formas. Maniféstase nunha danza popular, 
nunha comedia rural ou nas propostas máis novas de presentación escénica, sen esquecer outras manifestacións de 
carácter tradicional que aínda hoxe se celebran en multitude de comunidades como, por exemplo, as festas 
populares, onde se fai uso, implicitamente ou explicitamente, de recursos e instrumentos expresivos típicos do 
drama. 
A expresión teatral, característica singular e diferencial das artes escénicas, enténdese como unha manifestación 
humana de carácter cultural e artístico, na que se produce un acto comunicativo entre un/unha actor/actriz e 
un/unha espectador/a, considerando que estes termos se poden aplicar a unha gama variada de suxeitos, sen os 
circunscribir necesariamente ao espazo dunha sala de teatro. A expresión teatral ten a súa xénese e o seu 
fundamento na expresión dramática, aquel tipo de conduta en que os seres humanos, no seu comportamento cotián, 
fan uso do xogo de papeis nos seus procesos de expresión e comunicación. 
A materia Artes Escénicas pretende ofrecerlle ao alumnado un amplo repertorio de coñecementos, aptitudes e 
destrezas propios das artes escénicas, manifestacións de natureza social, cultural e artística posuidoras de códigos 
específicos e significativamente diferenciadores, con posibilidades de sinerxías co resto das expresións da arte. 
Como materia do nivel de ensino de bacharelato, a dicotomía entre teoría e práctica debe manter un equilibrio ao 
longo de todo o curso. 
Os alumnos e as alumnas, ademais dos contidos puramente teóricos, poderán desenvolver competencias 
comunicativas, sociais, expresivas, creativas e relacionadas coa resolución de problemas e a autonomía persoal, 
estimulando a súa interacción co medio e garantindo, por tanto, o logro de fins formativos e propedéuticos 
asignados a esta etapa. Ao entender a dimensión integral das artes escénicas, os alumnos e as alumnas serán capaces 
de relacionar estas artes coas demais. 
Ademais, o alumnado que cursa esta materia aprende a expresar, comunicar e recibir pensamentos, emocións, 
sentimentos e ideas, propios e alleos, mediante o uso das máis variadas técnicas e destrezas inherentes ás artes 
escénicas. 
Os contidos da materia articúlanse en torno a dous eixes de actuación: por unha banda, potenciar a formación 
integral do individuo; por outra, incidir na súa formación humanista e artística a través da apropiación dun 
coñecemento amplo das artes escénicas, como son o teatro, o circo, a danza, a ópera e outras de creación máis 
recente, como a performance, consideradas desde diferentes perspectivas e partindo da vivencia e experiencia de 
conceptos e situacións. A materia Artes Escénicas concibiuse en torno a cinco grandes bloques: 
O primeiro bloque ("As artes escénicas e o seu contexto histórico"), permite o descubrimento das artes escénicas 
desde un punto de vista histórico (tanto diacronicamente como sincronicamente) e xeográfico, ao mesmo tempo 
que lle proporciona un panorama xeral das artes escénicas tanto nos elementos comúns como nas diferenzas 
significativas. 
O segundo bloque ("A expresión e a comunicación escénica") oriéntase ao desenvolvemento das capacidades expresivas 
e creativas, por medio dun conxunto de actividades cunha dimensión fundamentalmente práctica que permitan a 
exploración, a análise e a utilización de diferentes sistemas, medios e códigos de significación escénica. 

O terceiro bloque ("A interpretación nas artes escénicas") ocúpase das destrezas, as capacidades e as habilidades 
expresivas e creativas, coa finalidade de abordar a recreación e a representación da acción dramática a partir dos 
máis variados estímulos, en proxectos de traballo orientados á construción de escenas que amosen todos os tipos 
de personaxes, situacións e conflitos. 
O cuarto bloque ("A representación e a escenificación") ten carácter integrador. O estudo práctico das tipoloxías 
de espectáculo e dos procesos de comentario, a análise e a adaptación de textos dramáticos e non dramáticos e 
dos procedementos de dramaturxia culmínase coa realización dun proxecto global de posta en escena dun 
espectáculo concreto, establecendo e estruturando os elementos de significación que se vaian utilizar e as relacións 
entre estes. Tamén require a organización e a planificación dos ensaios e a distribución de tarefas aos equipos de 
traballo. Trátase, xa que logo, de exemplificar con casos concretos o camiño que leva do texto ao espectáculo e o 
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papel que deberán cumprir os/as integrantes da nómina teatral, as súas funcións e as súas responsabilidades. 
Para rematar, o quinto bloque ("A recepción de espectáculos escénicos") oriéntase ao desenvolvemento de 
competencias en análise, interpretación e comentario de espectáculos escénicos. Partindo do concepto de público 
e en función da forte dimensión social e colectiva da recepción teatral, abordarase o estudo dos instrumentos e das 
estratexias analíticas propias do proceso de recepción a partir de casos prácticos que permitan o desenvolvemento 
de debates e a confrontación de opinións, coa finalidade de potenciar unha lectura reflexiva e crítica do acontecer 
artístico e cultural, realizada con rigor e coherencia. 
Con isto poténciase por igual o saber, o saber facer e o saber ser, utilizando para iso un amplo corpus de 
coñecementos, técnicas, recursos e actividades que inciden favorablemente na adquisición dun amplo capital cultural 
e dunha cultura escénica suficiente. 
Ao mesmo tempo, a través das modalidades de expresión escénica pódese recrear calquera tipo de problemas, 
situacións e conflitos. A análise e a elaboración de discursos, sexan artísticos, ideolóxicos, sociais ou doutro tipo, 
permite afondar nun coñecemento reflexivo do mundo e nunha relación dinámica e crítica co contorno, 
favorecendo a autonomía persoal e a transición á vida adulta, así como na capacidade de discriminación entre o 
susceptible de mantemento no tempo e o pasaxeiro. Nesa dirección, faise necesario incidir no feito de que a materia 
se orienta ao desenvolvemento do potencial expresivo e creativo do alumnado, á promoción dun coñecemento 
diverso das artes escénicas, para acabar formando persoas autónomas, tolerantes, participativas, solidarias, creativas 
e cunha sólida cultura artística. Como todas as disciplinas artísticas, o seu estudo mellora as capacidades do/da 
estudante que as cursa, potenciando a súa creatividade e a súa capacidade de tomar decisións de xeito global, 
desenvolvendo áreas de pensamento diferentes ás puramente racionais e mellorando a expresión e a comunicación 
a todos os niveis. 

 
Finalmente, persegue que o alumnado valore positivamente as artes escénicas como unha forma de lecer, tanto na 
recepción como na creación, ou como unha vía futura de especialización profesional. 
 

9.7.2. OBXECTIVOS,CONTIDOS,CRÍTERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE. 

 
  

Bloque 1. As artes escénicas e o seu contexto histórico 
b 
h 
l 

B1.1. Concepto e tipoloxía das artes 
escénicas: teatro, danza, ópera e 
performance. B1.2. Elementos comúns ás 
artes escénicas: dramaticidade e teatralidade. 
B1.3. Natureza, descrición e 

clasificación dos códigos de 
significación escénica 

B1.1. Demostrar un 
coñecemento sólido e crítico 
dos conceptos fundamentais 
das artes escénicas. 

AEB1.1.1. Coñece e valora a xénese e a evolución 
histórica das modalidades de espectáculo 
escénico. 

 
m 
n 
i 

B1.4. As artes escénicas e as súas grandes 
tradicións: Oriente e Occidente. B1.5. As artes 
escénicas e a súa historia: momentos de cambio e 
transformación. 

B1.2. Identificar, comprender e 
explicar as características 
fundamentais das formas da 
representación e o 
espectáculo escénico, nunha 
perspectiva histórica. 

AEB1.2.1. Identifica os tipos de espectáculo escénico 
presentes no contorno en función das súas 
características. 

AEB1.2.2. Explica, utilizando un vocabulario 
específico e adecuado, as características das 
formas de representación. 

AEB1 2.3. Recoñece e sitúa no tempo e no estilo os 
espectáculos vistos na aula. 

b 
d 
h 

B1.2. Elementos comúns ás artes escénicas: 
dramaticidade e teatralidade. 

B1.3. Natureza, descrición e clasificación dos códigos de 
significación escénica 

B1.3. Identificar, valorar e 
saber utilizar os estilos 
escénicos e os paradigmas 
interpretativos. 

AEB1 3.1. Utiliza diferentes formas de crear mundos 
dramáticos en función de criterios estéticos e 
artísticos. 

AEB1 3.2. Aplica os recursos expresivos dispoñibles 
para a construción de personaxes. 

  
Bloque 2. A expresión e a comunicación escénica 
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n 
i 
e 

B2.1. Exploración e desenvolvemento harmónico dos 
instrumentos do/da intérprete: expresión corporal, xestual, 
oral e rítmico-musical. B2.2. 
Exploración dos elementos na expresión: 
personaxe, situación, acción e conflito. B2.3. 
Exploración e desenvolvemento de 
procesos: análise, caracterización e 
construción do personaxe. 
B2.4. Exploración e desenvolvemento de técnicas: xogo 

dramático, improvisación, dramatización e creación 
colectiva. 

B2.5. Análise e control de recursos literarios e 
outros materiais 

B2.1. Demostrar as 
capacidades expresivas e 
creativas necesarias para a 
recreación da acción 
dramática e dos elementos 
que a configuran. 

AEB2.1.1. Desenvolve as súas capacidades 
expresivas e creativas. 

AEB2.1.2. Demostra implicación na mellora das súas 
capacidades a través do traballo individual e 
colectivo. 

b 
l 
n 

 
B2.1. Exploración e desenvolvemento harmónico dos 
instrumentos do/da intérprete: expresión corporal, xestual, 
oral e rítmico-musical. B2.2. 
Exploración dos elementos na expresión: personaxe, 
situación, acción e conflito. B2.3. Exploración e 
desenvolvemento de procesos: análise, caracterización e 
construción do personaxe. 
B2.4. Exploración e desenvolvemento de técnicas: xogo 
dramático, improvisación, dramatización e creación 
colectiva. 

B2.2. Interpretar pezas nas que 
se valoren as destrezas e as 
habilidades adquiridas. 

AEB2.2.1. Aplica as habilidades técnicas 
necesarias 

nas actividades de interpretación. 

    AEB2.2.2. Colabora co grupo e respecta as regras 
fixadas para lograr un resultado acorde coas súas 
propias posibilidades. 

m 
n 
l 
c 

 
B2.5. Análise do rol e do personaxe: da conduta 
dramática á conduta teatral. B2.6. Estudo da escena 
como espazo significante. 
B2.7. Exploración e desenvolvemento de recursos 

plásticos: deseño da escena, indumentaria, 
maquillaxe, iluminación e recursos sonoros. 

B2.3. Coñecer e utilizar 
diferentes técnicas para a 
recreación da acción 
dramática, o deseño de 
personaxes e a configuración 
de situacións e escenas. 

 
AEB2.3.1. Constrúe personaxes e sitúaos en todos os 

tipos de situacións, desenvolvendo as accións 
propias destes. 

AEB2.3.2. Manexa con propiedade todos os conceptos 
referidos aos elementos que interveñen na expresión 
e na comunicación escénica. 

 Bloque 3. A interpretación nas artes escénicas 
l 
g 

B3.1. Presentación e estudo das teorías da 
interpretación. 

B3.1. Investigar sobre as teorías 
de interpretación. 

AEB3.1.1. Coñece e explica razoadamente as teorías 
da interpretación. 

m 
n 
d 

B3.2. Análise do personaxe a partir da situación, a 
acción, o conflito, os seus obxectivos e as súas 
funcións. 

B3.3. A partitura interpretativa e a súa execución 

B3.2. Amosar motivación, 
interese e capacidade para o 
traballo en grupo e para a 
asunción de tarefas e 
responsabilidades en 
proxectos colectivos. 

AEB3.2.1. Manexa fontes de documentación en 
procesos básicos de indagación e investigación. 
Valora a implicación no traballo diario da aula e a 
participación activa nas actividades e nas tarefas 
implícitas nos procesos de aprendizaxe. 

 
h 
b 

B3.2. Análise do personaxe a partir da situación, a 
acción, o conflito, os seus obxectivos e as súas 
funcións. 

B3.3. A partitura interpretativa e a súa execución. 
 

B3.3. Desenvolver destrezas, 
capacidades e habilidades 
expresivas e creativas coa 
finalidade de abordar a 
recreación e a representación 
da acción dramática. 

AEB3.3.1. Amosa interese polo desenvolvemento 
das súas propias capacidades interpretativas e 
expresivas. 

 

 Bloque 4. A representación e a escenificación 
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e 
f 
g 
i 

 
B4.1. O espectáculo escénico: concepto e características de 

cada arte escénica (teatro, danza, ópera, etc.). 
B4.2. Tipoloxías básicas do espectáculo escénico: clásico, 

de vangarda, corporal, occidental, oriental, de obxectos, 
musical, de interior e de rúa. 

B4.3. Outras formas de presentación escénica: 
happening, performance, vídeo-teatro e teatrodanza. 

B4.4. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de 
traballo. 

B4.5. A dramaturxia no deseño dun proxecto 
escénico. 

B4.6. Produción e realización dun proxecto de 
creación escénica. 

B4.7. Dirección de escena de proxectos escénicos. 
B4.8. Ensaios: tipoloxía, finalidades e organización. 
B4.9. Exhibición e distribución de produtos escénicos. 
B4.10. A coreografía na creación dun proxecto escénico. 

B4.1. Participar no deseño e 
na realización de 
proxectos de creación e 
difusión escénica, 
asumindo diferentes roles. 

AEB4.1.1. Valora a implicación na creación e na 
exhibición de espectáculos escénicos, asumindo e 
realizando as tarefas do rol que en cada caso deba 
desempeñar. 

i 
h 
l 

 
B4.1. O espectáculo escénico: concepto e características de 

cada arte escénica (teatro, danza, ópera, etc.). 
B4.2: Tipoloxías básicas do espectáculo escénico: clásico, 

de vangarda, corporal, occidental, oriental, de obxectos, 
musical, de interior e de rúa. 

B4.3. Outras formas de presentación escénica: 
happening, performance, vídeo-teatro e teatrodanza. 

B4.4. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de 
traballo. 

B4.5. A dramaturxia no deseño dun proxecto 
escénico. 

B4.6. Produción e realización dun proxecto de 
creación escénica. 

B4.7. Dirección de escena de proxectos escénicos. 
B4.8. Ensaios: tipoloxía, finalidades e organización. 
B4.9. Exhibición e distribución de produtos escénicos. 
B4.10. A coreografía na creación dun proxecto escénico. 

B4.2. Coñecer e comprender 
os procesos e as fases 
presentes nun proxecto de 
escenificación, 
identificando e valorando 
as tarefas e as 
responsabilidades de cada 
creador/a individual. 

 
AEB4.2.1. Participa activamente no deseño e na 

realización dun proxecto escénico. 

AEB4.2.2. Identifica con precisión os 
diferentes roles e 

as actividades e tarefas propias de cada rol. 

g 
l 
n 
c 

B4.1. O espectáculo escénico: concepto e características 
de cada arte escénica (teatro, danza, ópera, etc.). 

B4.2. Tipoloxías básicas do espectáculo escénico: clásico, 
de vangarda, corporal, occidental, oriental, de obxectos, 
musical, de interior e de rúa. 

B4.3. Organizar e planificar 
os ensaios e a distribución 
de tarefas aos equipos de 
traballo. 

AEB4.3.1. Asume o papel que debe cumprir como 
integrante da nómina teatral e desempeña de xeito 
responsable as súas funcións. 

  B4.3. Outras formas de presentación escénica: 
happening, performance, vídeo-teatro e teatrodanza. 

B4.4. Deseño dun espectáculo: equipos, fases e áreas de 
traballo. 

B4.5. A dramaturxia no deseño dun proxecto 
escénico. 

B4.6. Produción e realización dun proxecto de 
creación escénica. 

B4.7. Dirección de escena de proxectos escénicos. 
B4.8. Ensaios: tipoloxía, finalidades e organización, 
finalidades e organización. B4.9. Exhibición e 
distribución de produtos escénicos. B4.10. A coreografía 
na creación dun proxecto escénico. 

  

 Bloque 5. A recepción de espectáculos escénicos 

l 
d 
h 

B5.1. O público: concepto e tipoloxías. B5.2. Aspectos 
básicos do proceso de recepción. B5.3. Análise dos 
espectáculos escénicos. B5.4. A crítica escénica nos seus 
aspectos básicos. 

B5.1. Analizar e comentar, 
con actitude reflexiva e 
espírito crítico, calquera 
tipo de textos dramáticos e 
espectáculos teatrais, 
identificando e valorando 
as súas características 
singulares e os seus 
presupostos artísticos. 

AEB5.1.1. Identifica e reflexiona con espírito crítico 
sobre as características e os presupostos de textos 
dramáticos e espectáculos teatrais. 

AEB5.1.2. Realiza críticas escénicas, con rigor e 
solidez, utilizando a terminoloxía adecuada. 

AEB5.1.3. Consulta as fontes de información 
adecuadas para a elaboración dos traballos 
encomendados. 
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b 
a 
m 
p 

B5.1. O público: concepto e tipoloxías. B5.2. Aspectos 
básicos do proceso de recepción. B5.3. Análise dos 
espectáculos escénicos. B5.4. A crítica escénica nos seus 
aspectos básicos. 

B5.2. Coñecer o concepto de 
público, e realizar unha 
lectura reflexiva e crítica 
do acontecer artístico e 
cultural, con rigor e 
coherencia. 

AEB5.2.1. Coñece e describe o concepto de público, 
e 

afonda no proceso de recepción. 
AEB5.2.2. Comprende a complexidade do 

fenómeno artístico, extrae conclusións propias e 
reelabora os coñecementos adquiridos na 
materia 

b 
l 
p 

B5.1. O público: concepto e tipoloxías. B5.2. Aspectos 
básicos do proceso de recepción. B5.3. Análise dos 
espectáculos escénicos. B5.4. A crítica escénica nos seus 
aspectos básicos. 

B5.3. Analizar os procesos de 
creación e difusión 
escénica en Galicia. 

ADB5.3.1. Coñece, identifica e valora a oferta cultural 
en materia de artes escénicas nunha cidade ou 
comarca. 

 

9.7.3. SECUENCIACIÓN E PERIODIZACIÓN 
1ª AVALIACIÓN 

 
§ Percorrido sobre a historia do teatro, o que significou en cada momento da historia, lugar onde se 

representaba, historia dos actores, o público... 
§ A historia dos xéneros dramáticos máis relevantes. 

 
2ª AVALIACIÓN 

§ Teóricos da interpretación.  
§ Selección de autores teatrais e escenógrafos. 
§ O vocabulario teatral, tanto de comentario literario como o referido á posta en escena. 
§ Breve historia do teatro e das artes escénicas en Galicia.  
 
3ª AVALIACIÓN 
§ Outras artes escénicas:circo, ópera,zarzuela e danza, estudados como espectáculos escénicos. 
§ Do texto teatral á posta en escena:dirección de actores, iluminación, vestiario, maquillaxe, 

decorados... 
§ Comentario literario das obras propostas e posterior posta en escena das mesmas. 

 

9.7.4. SÍNTESE DE PROPOSTA METODOLÓXICA 
 -O enfoque da materia primará sempre os aspectos prácticos. Os aspectos teóricos servirán como base dos 
prácticos. 

-Destinarase tempo á lectura, visualización e comentario de espectáculos escénicos. 

-Potenciarase ao máximo a intervención en público do alumnado, tanto individualmente como en grupo, 
propiciando exposicións orais sobre temas determinados, interpretacións puntuais de textos e 
espectáculos. Postas en común e debates. 

-Fomentárase o espírito crítico; isto é, o criterio, a diferenciación e a orixinalidade. 
 

-Desenvolveranse actividades prácticas relacionadas coas artes escénicas, preparación de espectáculos 
puntuais propios, relacionados con datas sinaladas. E interactuarase co grupo de teatro do instituto con 
propostas de posta en escena, maquillaxe, actuación, dirección, produción de espectáculo... 

-Como mínimo quincenalmente realizarase e valorarase unha tarefa relacionada cos puntos anteriores: 
• Creación dun espectáculo. 
• Comentario crítico dun texto. 
• Comentario crítico dunha representación. 
• Unha escrita creativa. 
• Proba teórica. 
• Colaboración técnica cun espectáculo do grupo de teatro do instituto. 
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9.7.5. PROCEDEMENTOS E CRÍTERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Materiais: 

 
• - Material entregado, textos de lectura, notas e apuntamentos. 
• - Libros de lectura: 

 “A importancia de chamarse Ernesto”. Óscar Wilde 
 “ Fillo do sol”. Cándido Pazó 

 
 Avaliación: 
 

O 70% da nota obterase por medio das seguintes actividades: 
• Lectura e/ou entrega de comentarios críticos, resumos, esquemas, recensións.. dentro do prazo fixado polo 

profesor. 
• Preparación e realización de traballos prácticos e de investigación. 
• O 30% pola participación en actividades relacionadas coas artes escénicas desenvolvidas en coordinación 

con outras materias: construción de decorados, dirección de espectáculo, creación de espectáculos... 
  

10. INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DO 
PROCESO DE ENSINO 

 
Un aspecto moi importante na práctica docente é avaliación da mesma, así como da programación didáctica 
elaborada, sempre coa finalidade de mellorar e lograr unha maior eficacia do feito docente. Os indicadores de logro 
van servir para comprobar o funcionamento da programación e valorar a nosa actuación como docentes. Estes 
indicadores vannos permitir reflexionar sobre tres aspectos básicos: 

a. OS MATERIAIS QUE SE UTILIZARON: se son accesibles, atractivos, suficientes... 

b. A PLANIFICACIÓN: se foron adecuados o número e duración das actividades, o nivel de dificultade, o interese 
que tiveron para os alumnos/as, a súa relevancia para o proceso de aprendizaxe, se estaban baseadas nos intereses 
do alumnado, se os obxectivos estaban ben definidos, se se atendeu á diversidade, ó uso das TICs, ós 
transversais... 

c. O IMPACTO SOBRE O ALUMNADO: se logramos motivar os alumnos, espertar a súa curiosidade, se lles 
ofrecemos a axuda que precisaban para mellorar, se participaron activamente, se conseguiron o seu máximo 
desenvolvemento... 

Estes indicadores de logro incorporaranse en cuestionarios de datos dirixidos ao propio profesorado e tamén ó 
alumnado, que van servir para a recollida de datos. Finalmente, tras analizar o que pode ser mellorado, proporemos 
medidas de mellora nos tres ámbitos avaliados (materiais, planificación e motivación) e incorporaremos á 
programación os cambios que se acorden. 

É esencial ter en conta que a avaliación debe servir para que o alumnado se beneficie das melloras durante o propio 
ano académico, de xeito que non habemos agardar ao final para valorar o traballo feito, senón que este debe ser 
valorado cada certo tempo para poder introducirmos os cambios o antes posible. 

Os membros do Departamento levarán a cabo a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe empregando 
os seguintes indicadores: 

 
• En relación coa programación: 

1. Contempla os obxectivos xerais da área, os contidos, os criterios de avaliación. 

2. Son coherentes en canto a cantidade e contido os obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

3. Secuencia os contidos ao longo da etapa. 

4. Define os criterios metodolóxicos. 

5. Define os procedementos de avaliación e os criterios de cualificación. 6 



Páxina 120 Programación Didáctica. Departamento de Lingua e Literatura. Curso 2020 – 2021 

 

 

Contempla medidas ordinarias de atención á diversidade. 
7. A programación é coherente co proxecto curricular. 

8. A programación é independente dunha opción editorial. 

9. A programación toma en consideración a utilización das TIC. 

• En relación cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

1. Os obxectivos xerais da área fan referencia aos obxectivos xerais da Etapa. 

2. Están contextualizados en relación co nivel de desenvolvemento e de competencia do alumnado. 

3. Contempla obxectivos e contidos. 

4. Os contidos están organizados e categorizados en función de bloques temáticos. 

5. As unidades de traballo desenvólvense en espazos de tempo amplos. 

6. A secuenciación dos contidos facilita o recordo e o repaso. 

7. Establece uns mínimos de suficiencia nos criterios de avaliación. 

8. As actividades desenvolven suficientemente os diferentes tipos de contido. 

9. As actividades favorecen o desenvolvemento de distintos estilos de aprendizaxe. 

10. As actividades favorecen o desenvolvemento da creatividade. 

• En relación coa metodoloxía. 

1. O profesor/a habitualmente introduce o tema. 

2. O profesor/a orienta individualmente o traballo do alumnado. 

3. O alumno segue a secuencia de actividades dun texto escolar. 

4. Utilízanse outros textos de apoio. 

5. Utilízanse materiais de elaboración propia. 

6. Parte das actividades realízanse en grupo. 

7. Aténdese á diversidade dentro do grupo. 

8. A distribución da clase modifícase coas actividades. 

9. O tempo da sesión distribúese de xeito flexible. 

10. Úsanse outros espazos. 

11. Utilízanse unidades de tempo amplas e flexibles. 

12. O traballo do aula harmonizar co traballo de casa. 

13. A actuación docente no aula se guía por un enfoque globalizador ou interdisciplinar. 

14. A actuación docente intenta aproveitar ao máximo os recursos do Centro e  as   oportunidades que 
ofrece a contorna. 

• En relación coa avaliación 

1. Valórase o traballo que desenvolve o alumno no aula. 

2. Valórase o que desenvolve en casa. 

3. Avalíanse os coñecementos previos. 

4. Avalíase o proceso de aprendizaxe de xeito directo e a través dos materiais de traballo do alumnado. 

5. Avalíanse os resultados. 

7. As probas contemplan diferentes niveis de dificultade. 

8. A avaliación é continua. 

9. Prográmanse actividades para ampliar e reforzar. 

10. Coñece o alumnado e as súas familias os criterios de avaliación e de cualificación. 
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11. Analízanse os resultados co grupo de alumnos. 

12. Avalíase periodicamente a programación. 

Esta programación será revisada durante o curso escolar de acordo coas instrucións recollidas nas distintas 
Reunións da CCP e acordos do Consello Escolar e as Actas do departamento nas que, ao longo dos meses, se han 
ir recollendo modificacións e acordos, e liquidando cuestións puntuais na coordinación da materia. 

 

Os Indicadores de logro concrétanse en oito aspectos fundamentais, sendo ítems cuantificables en catro deles: 

1. O seguimiento da programación. 

1. O rendemento académico dos alumnos cada avaliación 

2. Os posibles cambios na secuenciación dos contidos. 

3. As actividades de recuperación e atención a pendentes e o seu seguimento. 

4. As propostas para incentivar a participación dos alumnos en actividades relacionadas coa materia e a 
convivencia co resto de compañeiros e de alumnado da cidade nas distintas actividades organizadas 
polo Concello. 

5. A Análise dos resultados das avaliacións diagnósticas para liquidar as posibles carencias. 

6. A Análise dos resultados das PAAU para proceder do mesmo xeito. 

 

11. FOMENTO DAS TIC 
 
Non só empregaremos as Tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) no traballo de aula, pois 
posibilitan dinamizar as clases, potenciar as capacidades e atraer a atención do alumnado, senón que tamén 
as fomentaremos. O fomento é prescritivo e vén recollido no marco legal da LOMCE. Proporcionaremos 
aos alumnos enderezos web que poidan servir de utilidade para axudar a superar os obxectivos do curso. 

Se o/a profesor/a así o estima conveniente será esixida a entrega de traballos elaborados con ordenador. 

 

12. A CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
Participación de todo o Departamento no Contrato- Programa Iguala-te a través da creación dun Obradoiro 
de teatro con alumnos de 2º de bacharelato da materia de Artes Escénicas e alumnado de todos os niveis 
e réxime. 

Por tanto, en Lingua e literatura galega como en todas as materias que impartimos, traballamos a capacidade 
de entender e utilizar a lingua como instrumento básico na comunicación humana, entendida como o 
conxunto de habilidades necesarias para a convivencia. 

A nosa materia dispón, tanto na parte de lingua como na de literatura, de moitos recursos que posibilitan 
o traballo para lograr unha educación en valores. Un dos esenciais ten que ver coa escolma de textos, 
especialmente procedentes de obras literarias do período que temos que estudar pero tamén de xornais 
ou revistas, onde se traten todos estes temas desde puntos de vista diferentes para que cada alumno, poida, 
desde unha postura crítica, valorar e adquirir os valores sinalados. 
 

A lectura, o comentario de textos, a preparación de exposicións e argumentacións orais e escritas ou os 
debates (onde se traballará o respecto polas opinións alleas e as quendas de palabra) serán algunhas das 
nosas ferramentas fundamentais. 

 
13. AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

 
Que porcentaxe de alumnos alcanzaron os obxectivos de aprendizaxe da unidade? Que é o que mellor 
funcionou nesta unidade? Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que? 
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14. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

 
No proceso de ensino-aprendizaxe debe realizarse un seguimento da programación, pois, ás veces, hai que 
actualizala sobre a marcha dependendo das características peculiares do alumnado e do grao de 
consecución dos obxectivos iniciais. Por iso, nas periódicas reunións de Departamento faremos un 
seguimento da mesma a través, sobre todo, das probas de avaliación e as cualificacións acadadas nese 
momento. Isto esixe, a miúdo, adecuar o ritmo da programación ás necesidades puntuais que nos atopamos 
na clase. 
A análise global da programación realizarase na reunión final de curso onde, tras analizar  os resultados 
obtidos, introduciranse os cambios e correccións que se estimen oportunos para o seguinte curso. 
  

15. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO 
 

A programación de Lingua e Literatura de Bacharelato, como as demais programacións didácticas do noso 
departamento, parte integral do PXA, está á disposición do alumnado e dos/as responsables da súa titoría 
legal no propio centro, así como publicamente na páxina web do Instituto: 
http://www.iesconcepcionarenal.es/ 
 
Para asegurar o cumprido acceso á información, todo o alumnado disporá do documento de presentación 
da materia na que se recollen os aspectos máis destacados da programación, o cal será explicado a comezo 
de curso en cada clase. 

 
16. PLAN LECTOR DO DEPARTAMENTO DE LINGUA E 

LITERATURA GALEGA 
 

16.1. Introdución 
Incluímos no PLAN de LECTURA aquelas lecturas que os alumnos realizan, tanto fóra da aula como dentro 
dela, na marcha da clase ou durante a actividade HORA DE LER. A listaxe é susceptible de ampliación, xa 
que non renunciamos a incorporar novidades segundo as vaiamos coñecendo, ou mesmo para enfocalas a 
un mellor aproveitamento das actividades complementarias ou extraescolares aínda sen concretar. 

Úsanse tamén as obras literarias da programación, ou os xornais, especialmente os suplementos culturais 
ou aqueles destinados ao uso escolar, relacionados tamén con temas de actualidade ou co tratamento dos 
temas transversais e materiais audiovisuais. 

 
16.2. 1º  ESO 

• Mamá, quero ser Ziggy Stardust. Iria Misa 

• Leonel. Antón Cortizas 

• Camiño perigoso. Ánxela Loureiro 

Dedicarase unha boa parte do tempo á lectura e comentario oral ou escrito de textos da nosa literatura, 
académicos, xornalísticos, cotiáns… 

Os alumnos de 2º ESO lerán: 

• Vinte e dous segundos. Eva Mejuto 

• Cando petan na porta. Xabier Docampo 

• O futuro roubado. Caride Ogando 
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Traballarase a lectura en cada unidade do seu Libro de Texto, especialmente nos apartados de 
“Lectura”, “Taller de escritura” (Comunicación), Literatura e Competencias Básicas. 

• “Á sombra do mestre”, de Xoán Farias. 

• “Momo”, de Michael Ende. 

• “Peter Pan e a levita escarlata”, de Geraldine McCaughrean. 

• “O canario”, de Richard Hughes. 

• “A neve de Chelm”, de Isaac Bashevis Singer. 

• “Cuco de Maariz”, de Antonio Reigosa. 

• “O acomodador”, de Marcial Suárez. 

• “Peito de lobo”, de Castelao. 

• “Medo eu?”, de Fina Casalderrey. 

• “Un porteiro moi especial”, de Michèle Kahn. 

• “A lección”, de Xavier Alcalá. 

• “O xenio do reino noitébrego”, de Rosa Aneiros. 

• “Marte segue estando lonxe”, noticia de prensa de Alicia Rivera. 

• “O principiño e o xeógrafo”, de Antoine de Saint-Exupéry. 

• “Mulleres á abordaxe”. 

• “Peras polo autobús”, de Alice Vieira. 

• “Os bos amigos”, de Ánxela Carril. 

• “O xeo, cristal da vida”. 

• “É moi importante que o folk soe nas discotecas” ( entrevista a Luar na Lubre) 

• “Lentamente, coma os ricos”, de A. Puigverd. 

• “Así foi, doutor”, de Suso de Toro. 

• “Canción para Saleta”, de Manuel María. 

• “No niño novo do vento”, de Álvaro Cunqueiro. 

• “Suspenso en matemáticas”, de Antón Riveiro Coello. 

• “Galván e o cabaleiro verdoso”, de Darío X. Cabana. 

• “Tino Tizón e os Supertrónics”, de A. García Teijeiro. 

• “Mancontro e Calaxá, teléfonos para todo”, de Calo Iglesias. 

• “O inventor do paraugas”, de Xosé Miranda. 

• “A fraga do Cecebre”, de Wenceslao Fernández Flórez. 

• “A praia de Rodas…” (texto xornalístico) 

• “Medio Rural reducirá…”.(texto xornalístico) 

• “A casa infinita”, de Miguel Anxo Murado. 

• “A trabe de ouro”, de Leandro Carre Alvarellos. 

• “Épica exhibición de Gómez Noya en Sidney” (texto xornalístico) 

• “Cuestións literarias”, de Suso de Toro. 

• “A carauta”, de Eduardo Blanco Amor. 

• “Eduardo e as baleas”, de A. Álvarez Cáccamo   
16.3. 3ºESO  
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• Rúa carbón. Marilar Alexander 
• A neve interminable. A. Fernández Paz 
• Cartas de inverno. A. Fernández Paz 
• O achado do Castro. Núñez Singala 

 
16.4. 4ºESO 

 
Ademais das múltiples textos obxecto de estudo literario que aparecen no libro de texto e doutros 
levadas polo profesor, leranse no propio libro de texto as seguintes lecturas: 

• «O carro do sol» (MichaelGibson: Deuses e heroes da mitoloxía grega, Edicións Xerais). 

• «A rapaza do circo» (Carlos Casares: Vento ferido, Ed. Galaxia). 

• «Sobre a morte de Bieito» (Rafael Dieste: Dos arquivos do trasno, Ed. Galaxia) 

• «O Suso» (X. L. Méndez Ferrín: O crepúsculo e as formigas, Edicións Xerais). 

• «Un horizonte de esperanza» (Rosa Aneiros: Sol de Inverno, Edicións Xerais). 

• «A mansión dos Pampín» (Miguelanxo Prado, ed. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2006). 

• Mostras de humor gráfico de distintos creadores galegos. 

• «Redes sociais» (texto tomado do diario ABC do 26 de xaneiro de 2010, traducido e adaptado). 

•  «Cartas que flotan» (Xavier Queipo: Manual de instrucións, Edicións Xerais).  

• «O guión d’A lingua das bolboretas» (Rafael Azcona, 1999). 

• «Acurralado» (Roberto G. Méndez). 
 
Ademais destas lecturas obrigatorias, o alumnado poderá ler tres obras literarias ao longo do curso, que 
deberá escoller entre as seguintes: 

• Irmán do vento. Lourenzo González 

• Memorias dun neno labrego. Neira Vilas 

• Xente na barreira. Carballo Calero 

• O lapis do carpinteiro. Manuel Rivas 

• Os dous de sempre. Castelao 

• Fóra do normal. María Reimóndez 
 

16.5. 1º BACH 
 

Os alumnos poderán ler un libro por avaliación entre varias opcións que sedan ao comezo do curso, a 
elixir polo profesor entre as seguintes: 

• A arte de Trobar. Lopo 
• A memoria da choiva de Pedro Feijoo 
• O Mariscal de R.Cabanillas 
• Na noite estrelecida de R. Cabanillas 
• O lobo da xente de V. Risco 
• Os dous de sempre de Castelao 
• Os vellos non deben namorarse de Castelao 
• A fiestra valdeira de R. Dieste 
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• A xente na Barreira de C. Calero 
• O auto do prisioneiro de C. Calero 
• Scorpio de C. Calero 
• Merlín e familia de A. Cunqueiro 
• Xente ao lonxe de E. Blanco Amor 
• A lus do candil de A. Fole 
• A esmorga de E. Blanco Amor 
• Villardevós de S. Santiago 
• Memorias dun neno labrego de Neira Vilas 
• Os mortos daquel verán C. Casares 
• Vento ferido de C. Casares 
• A nosa cinza de X. Alcalá 
• Culpable de asasinato de U. Heinze 
• Unha rosa é unha rosa de S. de Toro 
• Galván en Saor. Darío Xoán Cabana. 
• Percival e outras historias . X.L.Méndez Ferrín. 
• O lapis do carpinteiro. M. Rivas. 
• Saxo tenor de V. Bolaño 
• Resistencia de Rosa Aneiros 
• O centro do labirinto de A. Fernández- Paz 
• O club da calceta de M. Reimóndez 

 
16.6. Literatura Universal 

 
A maiores de diversas escolmas de relatos, poemas e distintos fragmentos narrativos, poéticos e 
dramáticos, serán lidas as seguintes obras esixidas na Selectividade. 

• William Shakespeare, Hamlet 

• Mary Shelley, Frankenstein ou o Moderno Prometeo  

• Stefan Zweig, Novela de xadrez 

•  Fernando Pessoa, Poemas de Alberto Caeiro 

  

16.7. ESA - MÓDULO III- COMUNICACIÓN 
§ Núñez Singala Manuel, Instrucións para tomar café, Galaxia. (2017) 

§ García Márquez Gabriel, Relato de un náufrago. 

 
16.8. ESA -MÓDULO IV – COMUNICACIÓN 

 
Lingua galega 

• Cunqueiro, Álvaro, Os outros feirantes, Editorial Galaxia 
• Hemingway Ernest, O vello e o mar. Galaxia 
• Núñez Singala, Comedia bífida, Editorial Galaxia. 

 
• Lingua castelá: 
• Galeano, Eduardo Espejos: una historia casi universal. Siglo XXI Editores en 2008, 
• Delibes Miguel, El camino. (1950) 
• Jardiel Poncela, Cuatro corazones con freno y marcha atrás. 
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16.9. SEGUNDO BACHARELATO 

• Contos do camiño e da rúa de Ramón Otero Pedrayo 

• Amor de tango de M. X. Queizán 

• Made in Galiza de Sechu Sende 
 
 

17. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
As actividades deberanse axustar ás posibilidades reais que a presente situación económica de crise permiten, 
así como ás disponibilidades de horario lectivo, nos últimos cursos máis sobrecargado. 
Nin é recomendable nin tampouco posible facer unha oferta “pechada´, polo que a seguir se 
enumeran algunhas posibilidades que, no seu momento, se concretarán: 

  
1. Colaboración coas actividades propostas por outros Departamentos, (especialmente cos de Linguas), coa 

Vicedirección do centro e, moi especialmente, co Equipo de Dinamización Lingüística, dirixido por un 
compañeiro do Departamento de Lingua e Literatura Galega e co que compartimos o 100% dos obxectivos. 

2. Desenvolvemento do Contrato- programa Iguala-te coa colaboración de todo o Departamento e a 
organización dun Obradoiro de teatro que dará acollida a alumnado de todos os niveis académicos. 

3. Desenvolvemento do PLC coa colaboración do alumnado con enquisas e traballos de investigación. 
 

4. Asistencia a outras representacións teatrais (como ás do ciclo “Teatro con G” organizado polo 
Departamento de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol), así como conferencias ou exposicións 
que vaian xurdindo e que consideremos interesantes para os distintos niveis educativos, así como a 
participación en certames que promovan o uso da lingua oral ou escrita. 

 
5. Continuación –se resulta posible- coas charlas “O/A autor/a e a súa obra”, a poder ser unha por avaliación, 

destinadas a todos os niveis, preferibelmente aos cursos da ESO, dependendo da disponibilidade dos 
autores/as. 

 
6. Actividades de celebración a semana do Día das Letras Galegas, en homenaxe ao autor homenaxeado: 

exposición de carteis, elaboración dunha presentación para proxectar e colgar na web da biblioteca 
“Saturnino Hermida” do centro, así como creación dun tríptico divulgativo. 

 
7. Un vello proxecto que nunca se desenvolveu e que segue na nosa mente é a realización do Camiño Inglés 

de Santiago cos alumnos de 3º e 4º de PDC. Esta  actividade  poderíase realizar, xunto co Departamento 
de Educación Física, a finais de abril ou principios de maio. Esta actividade tería carácter multidisciplinar 
porque se traballaría  co alumnado con distintas disciplinas: 

• Nivel literario: Recollida de lendas relacionadas co Camiño de Santiago.  
• Nivel lingüístico: estudo dos topónimos que atravesan o Camiño Inglés  
• Nivel xeográfico: características da oreografía do Camiño Inglés. 
• Nivel biolóxico: características da flora e da fauna dos territorios polos que se vai pasar. 
•  

18. PLAN DE CONTINXENCIA  
 

O Departamento de Lingua e Literatura Galega coa finalidade de establecer a actividade lectiva non-presencial ou 
semipresencial como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nun 
aula/etapa educativa/centro, ten prevista a comunicación a través da AULA VIRTUAL de cada grupo.  
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O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos online a empregando os 
mecanismos dispoñibles na plataforma Moodle da Aula Virtual. Ademais de ter instalados os contidos curriculares 
o/a Profesor/a poderá alí poñer tarefas que reforcen a materia ou a avaliación continua da mesma. 
 
Durante o período de suspensión da actividade presencial o Departamento ten previsto o uso das seguintes 
ferramentas: 
 

¾ AULA VIRTUAL para achegar contados e tarefas. 
¾ CORREO ELECTRÓNICO, nomeapelido@iesconcepcionarenal.es  
¾ Plataforma de videoconferencia WEBEX ou FALEMOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


