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1.- COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO NO CURSO 2021-2022
Mª del Mar Rúa Ferradás (20 h.)
Dous grupos de 3º ESO (6 h.)
Catro grupos de 1º de Bacharelato (12 h.)
Afondamento na materia (2 h.)

Xoán Xosé Riobó Rouco (20 h.)
2º de PMAR (3º ESO) (9 h.)
Un grupo de Literatura galega do S. XX (2 h.)
Dous grupos de 2º de Bacharelato 6 h.)
Xefatura de departamento ( 3 h.)

Ramona Neira Pérez (18 h.)
Tres grupos de 2º de ESO (9 h.)
Tres grupos de 4º de ESO (9 h.)

Lorena Domínguez Mallo (18)
Dous grupos de 2º de Bacharelato (6 h.)
Un grupo de 4º de ESO (3 h.)
1º de PMAR (2º ESO) (9 h.)

Ana María Outón Barral (19 h.)
Catro grupos de 1º ESO C (16 h.)
Un grupo de 3º de ESO (3 h.)
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2.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
O Instituto de Ensino Secundario A Xunqueira 1 foi creado no curso 1978-1979 como terceiro centro de
bacharelato da cidade de Pontevedra.

O Departamento de Lingua Galega e Literatura está formado por seis membros, catro deles definitivos e
dous provisionais .
No presente curso, 2021-2022, hai matriculados ó redor de 660 alumnos que se reparten da seguinte
maneira:
1º ESO: catro grupos .
2º ESO: tres grupos e un grupo de PMAR.
3º ESO: tres grupos e un grupo de PMAR.
4º ESO: catro grupos .
1º BAC: catro grupos e 1 grupo de afondamento na materia.
2º BAC: En total catro grupos, repartidos por modalidades de igual maneira ca 1º.
O 70% do alumnado da ESO usa trasporte escolar para acudir ás clases.
As familias, en xeral, apoian os fillos e as fillas nos seus estudos. Aínda que se detectan problemas á hora
de mercar material, por exemplo libros de texto ou libros de lectura.
Respecto a lingua, a máis empregada é o castelán; pero o uso do galego aumenta no ambiente familiar.
Non se detectan problemas por causa do idioma pero si que continúan vixentes prexuízos respecto o galego,
por exemplo é frecuente que se rían dos alumnas e alumnas que utilizan o galego nas aulas, se empregan a
gheada ou alguna palabra característica do que identifican os demais co rural. Nas aulas practicamentente o
100% do alumnado entende o galego e non tería maiores problemas á hora de se expresar na nosa lingua,
pero obsérvase unha castelanización cada vez maior.
Os recén chegados á Comunidade adáptanse rapidamente, sobre todo á comprensión oral e escrita, se
ben, nos cursos superiores, sobre todo, custa moito facelos traballar a materia xa que non se consideran
obrigados a facelo, entenden a exención como a usencia dunha materia e non como un medio de aprender
progresivamente a lingua galega e a literatura. A día de hoxe non temos datos das exencións en galego.

3.-CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS
CLAVE
Todas as áreas ou materias do currículo deben participar no desenvolvemento das distintas competencias do
alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da lei, son:
Comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
Competencia dixital.
Competencias sociais e cívicas.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
Conciencia e expresións culturais.
Aprender a aprender.
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-Comunicación lingüística (CCL)
A competencia en comunicación lingüística adéstrase de maneira explícita no propio ámbito curricular; por
tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia. Porén, e dado que se explicitan nas
unidades segundo a relevancia que teñen en cada unha delas, resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa
transversalidade.
Destacamos, pois, os descritores seguintes:
• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
• Manter unha actitude favorable cara á lectura.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao
interlocutor…
• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións
comunicativas.
-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)
Ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, destacamos os
seguintes:
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións para a
vida futura.
• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante.
• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.
-Competencia dixital (CD)
Nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:
•
Empregar distintas fontes para a busca de información e seleccionar o seu uso segundo a súa
fiabilidade.
• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos.
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
-Conciencia e expresións culturais (CCEC)
Esta competencia é moi importante no noso Centro xa que impartimos a modalidade de Baraelato Artístico
Plástico; así mesmo o departamento de música mantén en activo un coro e unha orquestra formados por
alumnos e profesores; potenciaremos esa compenteia sempre que poidamos
Traballamos os seguintes descritores:
• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes e cara ás persoas que
contribuíron ao seu desenvolvemento.
• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola estética no
ámbito cotián.
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.
• Elaborar ilustracións ás lecturas encomendadas e ós textos de produción propia.
- Competencias sociais e cívicas (CSC)
Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia favorece o
desenvolvemento das competencias sociais e cívicas. Desde o uso da lingua para chegar a consensos,
establecer e cumprir regras de funcionamento ata o seguimento das normas de comunicación, pódese adestrar
en Lingua Galega e Literatura esta competencia. Por outra parte, a contextualización da comunicación
lingüística e literaria propias da área e a importancia da crítica textual fan fundamental o traballo desta
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competencia.
Para iso, adestraremos os seguintes descritores:
• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e
identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por unha
constitución.
• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución
de conflitos.
• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos.
• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas e aprender a comportarse desde ese recoñecemento.
-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
Favorece a autonomía dos alumnos e o desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións
innovadoras en contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais.
Os descritores que priorizaremos son:
•
•
•
•
•
•
•

Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.
Ser constante no traballo, superando as dificultades.
Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.
Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.
Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.
Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

- Aprender a aprender (CAA)
A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno ou a alumna se
recoñeza a si mesmo/-a como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe.
Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, funcións executivas…
• Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe.
• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente...
• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados
intermedios.
• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
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4.-EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
4.1 OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que
lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais;
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 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 cos
demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver
pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir
novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da
información e a comunicación.
f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da
experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así
como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á
cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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 mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando
diversos medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos
pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio deste dereito.
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o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento
da nosa identidade e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto
plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

4.2 . PRIMEIRO CURSO DA ESO
4.2.1. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA E
LITERATURA EN 1.º ESO
1. Comprender, interpretar e resumir o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e con
diferentes intencións comunicativas.
2. Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación audiovisual,
desenvolvendo un pensamento crítico.
3. Escoitar con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas de cortesía.
4. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para producir textos orais sobre temas de
actualidade.
5. Valorar as producións orais cunha fonética galega correcta e mostrar unha actitude crítica ante os
prexuízos que se poidan asociar a ela.
6. Intervir de maneira activa en situacións orais propias do ámbito académico.
7. Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais.
8. Producir discursos breves e comprensibles, adecuados á situación e á intención comunicativa, coherentes e
ben organizados, sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e académica.
9. Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con diferentes intencións
comunicativas.
10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información, consultar modelos de
composición escrita e solucionar dúbidas de traballo.
11. Mostrar unha actitude crítica cara ás mensaxes que manifesten prexuízos lingüísticos.
12. Ler en voz alta coa dicción adecuada e respectando os patróns fonéticos do galego.
13. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais ou do ámbito
académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.
14. Usar as TIC, con progresiva autonomía, para redactar e presentar os seus escritos.
15. Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso.
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16. Coñecer e utilizar adecuadamente a fonética do galego.
17. Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para resolver dúbidas e progresar
na aprendizaxe autónoma.
18. Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego.
19. Coñecer e utilizar as categorías gramaticais básicas para mellorar a creación e a comprensión de textos.
20. Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan.
21. Coñecer e utilizar os conectores textuais e as regras de concordancia para dar cohesión aos textos.
22. Diferenciar as distintas clases de oracións segundo a intención do emisor.
23. Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.
24. Desenvolver unha competencia comunicativa integrada a partir do coñecemento das linguas.
25. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo.
26. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, a partir do seu contorno familiar e o do resto
do alumnado, valorando a importancia de contribuír ao proceso de normalización da lingua.
27. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España.
28. Recoñecer e valorar as variantes xeográficas do galego, rexeitando prexuízos lingüísticos.
29. Diferenciar os textos non literarios dos literarios, e nestes últimos, identificar os tres grandes xéneros.
30. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros, relacionándoos coa
súa experiencia propia e expoñendo a súa opinión.
31. Escribir textos sinxelos con intención estética, utilizando os coñecementos literarios adquiridos.
32. Describir os trazos que caracterizan o cómic e a canción como linguaxes artísticas.
33. Coñecer e aplicar as estratexias de autoavaliación, recoñecendo os erros nas súas producións.

4.2.2. CONCRECIÓN QUE RECOLLE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN
RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E
COMPETENCIAS CLAVE QUE DESENVOLVEN
Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques.

CONTIDOS
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
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Escoitar: Comprensión de textos
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.
B1.2. Comprensión e interpretación de textos orais utilizados no ámbito social e académico
(instrucións, presentacións de tarefas e breves exposicións orais de temáticas variadas).
B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con actitude de interese, de cooperación e de
respecto.
B1.4. Escoita crítica e reflexiva das mensaxes dos medios de comunicación, con especial atención aos
programas informativos.
Falar: Produción de textos
B1.5. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de estratexias necesarias para producir textos orais
sobre temas de actualidade.
B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e actitude crítica ante
os prexuízos que se poidan asociar a ela.
B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á intención
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito académico (pedimento de aclaracións,
intercambio de opinións e exposición de conclusións).
B1.9. Coñecemento e aplicación de estratexias necesarias para falar en público: planificación do
discurso, prácticas orais formais e informais.
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 académica.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
Ler: Comprensión de textos
B2.1. Aplicación de técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva.
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.
B2.3. Comprensión, interpretación e síntese de textos dos medios de comunicación, fundamentalmente
textos narrativos.
B2.4. Comprensión e interpretación de textos do ámbito académico, especialmente, descritivos,
narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs educativas, dicionarios,
glosarios e enciclopedias en diversos soportes.
B2.5. Utilización guiada da biblioteca e das TIC para obter información e consultar modelos de
composición escrita.
B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmitan prexuízos ou usos lingüísticos
discriminatorios, especialmente, os que aparecen nos medios de comunicación.
B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa, aos
patróns fonéticos do galego e aos signos de puntuación.
Escribir: Produción de textos
B2.8. Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir textos adecuados, coherentes,
cohesionados e correctos gramaticalmente.
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.
B2.10. Produción, a partir dun modelo, de textos propios dos medios de comunicación,
fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital.
B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios da vida académica, especialmente,
resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas.
B2.12. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos de distintos xéneros: descricións, narracións de
feitos e exposicións de ideas e conceptos.
B2.13. Uso, con progresiva autonomía, das TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) na
planificación, revisión e presentación dos escritos.
B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da lingua cunha actitude activa e de confianza.
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Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1.
B3.2.
B3.3.
B3.4.
B3.5.
B3.6.

B3.7.
B3.8.
B3.9.
B3.10.
B3.11.
B3.12.

B3.13.

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.
A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias.
Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte
electrónico, especialmente sobre clases de palabras e normativa.
Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.
Recoñecemento, uso e explicación das categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo
cualificativo, verbo, adverbio…), así como a diferenza entre palabras flexivas e non flexivas para
a creación e comprensión de textos.
Recoñecemento, uso e reflexión dos mecanismos da cohesión textual como a deíxe persoal.
Recoñecemento, uso e explicación dos conectores textuais máis comúns, en particular os
temporais e explicativos.
Coñecemento das regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da oración
para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto.
Recoñecemento das modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas,
dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.
Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, aceptando o erro
como parte do proceso.
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, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos
ou culturais.
Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver unha
competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade
B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo.
B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.
B4.3. A lusofonía.
B4.4. Análise da situación sociolingüística, a partir do contexto familiar do alumnado.
B4.5. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recuperación do galego, favorecendo
o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das
potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.
B4.6. Situación sociolingüística e legal das linguas de España.
B4.7. Os prexuízos lingüísticos.
B4.8. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades diatópicas
do galego.
Bloque 5. Educación literaria
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.
B5.2. Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación de textos dos tres grandes
xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais.
B5.3. Lectura expresiva e comprensiva, audicións de poemas recitados ou cantados, determinación da
temática ou temáticas abordadas e descrición dos valores estilísticos dos textos.
B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e recoñecemento da funcionalidade
dos elementos formais básicos.
B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e apreciación dos seus
compoñentes e procedementos máis relevantes.
B5.6. Produción de textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.
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B5.7.
B5.8.

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

B.-1º DA ESO CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
E COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESENVOLVEN
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais (noticias de
actualidade) e elaborar un resumo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CLL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais dos ámbitos social e académico e
seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do
ámbito social e académico.
LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CLL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas, tanto
espontáneas como planificadas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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, volume) e o
significado da linguaxe non verbal.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CSC, a CAA e a CSIEE.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS : Desenvólvénse a CCL, a CAA e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CD, a CAA e a CSIEE.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e mostrar unha actitude crítica
ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu
contexto.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CAA e a CCEC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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 7 vogais, n velar, fonema fricativo palatal xordo).
LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego .
LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico (pedir aclaracións,
intercambiar opinións e expoñer conclusións).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, respectando as regras de interacción.
LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos debates e
coloquios.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, de forma
individual ou en grupo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións breves.
LGB1.9.2. 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, castelanismos) nos
discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CAA, a CSC e a CSIEE.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.10. Producir discursos breves e comprensibles sobre temas da vida cotiá, de interese persoal ou
social.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CSC, CSIEE e a CCEC
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos.
LGB2.1.2. Recoñece a 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. Busca 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, etcétera).
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CAA, e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CSD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de comunicación, especialmente, os
narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os
narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito académico do alumnado, especialmente,
textos descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs
educativas, información de dicionarios, enciclopedias en distintos soportes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida académica: 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CAA, a CD e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.5. Utilizar de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos de
composición escrita.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e consultar modelos de
composición escrita.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CAA, e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.6. Mostrar unha actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos e reflexionar
sobre os usos lingüísticos discriminatorios.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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, sexistas.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola puntuación do
texto.
LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos adecuados, coherentes,
cohesionados e correctos gramaticalmente.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido do texto.
LGB2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación comunicativa.
LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das ideas: conectores
textuais básicos, 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 normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou
de móbil.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CSC, e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.10. Producir, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente,
noticias, en formato papel ou dixital.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CSC, e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.11. Producir, en soporte papel ou dixital, textos propios da vida académica, especialmente, resumos,
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exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos propios da
vida académica, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e
aprendizaxes realizadas.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e
conceptos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e
conceptos.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) para
planificar, revisar e mellorar a presentación dos escritos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe cunha actitude activa e de confianza.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das producións propias e alleas.
LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha actitude positiva de
superación.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e vocabulario
traballado na aula.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á
situación.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en calquera soporte, para
resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e normativa en
dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CD.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías gramaticais, utilizar este coñecemento para
distinguir erros e diferenciar as flexivas das non flexivas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre os mecanismos da cohesión textual como a deíxe persoal.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.8. Recoñecer, usar e explicar os conectores textuais máis comúns (sobre todo, os temporais e os
explicativos).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.9. Coñecer as regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no seo da oración para
elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a aceptación
do erro como parte do proceso de aprendizaxe.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e
autoavaliación.
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COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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, relacionados cos Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou
culturais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis... recensión de
libros e películas, obras de teatro...) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos
Elementos Transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora positivamente as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, CD e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra,
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos
traballados en calquera das outras.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.

Bloque 4. Lingua e sociedade
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.1. Valorar as linguas como medios de relacióninterpersoal e de sinal de identidade dun pobo,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.1.1.
Valora a lingua como instrumento co cal seconstrúen todos os saberes e como
medio de relacióninterpersoal e de sinal de identidade dun pobo a travésda
identificación de elementos lingüísticos de noso naliteratura de tradición oral e no
xénero humorístico.
LGB4.1.2.
Coñece as linguas que se falan en Galicia.
LGB4.1.4.
Coñece recursos en rede de lecer (literaturade tradición oral, música, xogos) en
lingua galegaadaptados á súa idade.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.2. Valorar positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.2.1.Valora o plurilingüismo como unha mostra moi importante de riqueza cultural.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CCEC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.3.Coñecer a lusofonía eachegarse ás culturas que a integran.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.1.3.
Coñece os territorios que forman parte dacomunidade lusófona.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.4. Describir e analizar a situación sociolingüística deGalicia a partir do estudo das diferentes
contornas familiaresdo alumnado.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.4.1.
Describe e analiza a situación sociolingüísticade Galicia a partir do estudo da súa
contorna familiare a do resto do alumnado.
LGB4.4.2.
Coñece e valora os antropónimos galegos.
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COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B.4.5. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galegoe asumir a importancia da contribución individual
nodesenvolvemento da lingua galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.5.1. Analiza a súa propia práctica lingüística evalora a importancia de contribuír
individual e socialmenteá normalización da lingua galega.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B.4.6.Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.6.1Coñece a lexislación que regula os dereitoslingüísticos individuais.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.7. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.7.1.
Coñece o que é un prexuízo. Detecta eanaliza a presenza de novos e vellos
prexuízos cara aogalego na súa práctica lingüística e na da súa contorna.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.8. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.8.1.
Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e
cultural.
LGB4.8.2.
Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da
súa zona.
LGB4.8.3.
Coñece as principais variantes diatópicas dogalego e clasifica producións
lingüísticas segundo obloque dialectal ao que pertencen.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CCEC.

Bloque 5. Educación literaria
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obrasliterarias para desenvolver o criterio lector;
expoñer unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitadaá idade, relacionando o seu
sentido coa propiaexperiencia e outros coñecementos adquiridos, procurandoasimilar os trazos
estéticos xerais que definencada texto.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada,obras literarias para desenvolver o criterio
lector; expónunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitadaá idade,
relaciona o seu sentido coa propia experienciae outros coñecementos adquiridos, e
asimila ostrazos estéticos xerais que definen cada texto.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres grandes xéneros a partir
dosseus trazos característicos máis xerais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.2.1.
Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e
similitudes.
LGB5.2.2.
Diferencia textos dos tres grandes xéneros apartir dos seus trazos característicos
máis xerais.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audiciónsde poemas recitados ou cantados, sinalar a
temáticaou temáticas abordadas e describir os valores estilísticosdos textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.3.1.
Le expresiva e comprensivamente, faiaudicións de poemas recitados ou cantados,
sinala atemática ou temáticas abordadas e describe os valoresestilísticos dos textos.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativosbreves e recoñecer a funcionalidade dos
elementosformais básicos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.4.1.
Le expresiva e comprensivamente textosnarrativos breves e recoñece a
funcionalidade dos elementosformais básicos.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, visionarpezas teatrais e apreciar os seus compoñentes e
procedementosmáis relevantes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.5.1.
Le dramatizada e comprensivamente,visiona pezas teatrais e aprecia os seus
compoñentes e procedementos máis relevantes.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética,servíndose dos coñecementos literarios adquiridos
edos recursos retóricos traballados na aula.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.6.1.
Escribe textos sinxelos de intención estética,servíndose dos coñecementos literarios
adquiridose dos recursos retóricos traballados na aula.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CCEC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.7. Describir e caracterizar os trazos definitoriosbásicos do cómic e a canción como linguaxes
artísticas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.7.1.
Describe e caracteriza os trazos definitoriosbásicos do cómic como linguaxe
artística.
LGB5.7.2.
Identifica e describe, nun cómic dado, osprincipais trazos definitorios.
LGB5.7.3.
Describe e caracteriza os trazos definitoriosbásicos da canción como linguaxe
artística.
LGB5.7.4.
Identifica e describe, nunha canción dada, osseus principais trazos definitorios.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CCEC.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas pautas orientadoras,co emprego dos fondos e recursos que ofrecen
asbibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de informaciónbásica e a resolución de dúbidas
de traballo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.8.1.
Familiarízase, seguindo unhas pautasorientadoras, co emprego dos fondos e
recursos queofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de
información básica e a resolución de dúbidasde traballo.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CD.
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4.2.3.PROGRAMACIÓN DE 1º DA ESO POR UNIDADES
CONTIDOS DAS UNIDADES - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES (Os mínimos esixidos por unidade aparecen en
negriña)– COMPETENCIAS CLAVE.
1º ESO UNIDADE 1
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
- Lectura: texto narrativo.
- As linguas do mundo.
- Vocabulario relacionado
co dormitorio.
- Os dicionarios.
- Morfoloxía das palabras e
clases de palabras
segundo a súa estrutura.
- O alfabeto.
- Os textos literarios.
- Os textos segundo o seu
ámbito de uso. Os textos
persoais.

Criterios

de avaliación

1. Ler un texto literario coa
entoación adecuada e
facer o seu comentario.

2. Valorar a riqueza das
linguas.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Le con fluidez e atención
un texto narrativo e
coméntao seguindo uns
criterios dados.

CMCT,
CCL,
CD,
CSC,
CAA

2.1. Valora a riqueza das
linguas.

CCL,
CCEC,
CSC

3. Ampliar o vocabulario
básico relacionado co
cuarto e entender a
importancia de usar o
dicionario.

3.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
básico estudado e usa o
dicionario.

4. Entender a estrutura da
palabra e recoñecer as
distintas clases.

4.1. Entende a estrutura da
palabra e forma
familias léxicas.
4.2. Recoñece as distintas
clases de palabras.

5. Coñecer o alfabeto.

6. Distinguir entre textos
literarios e non literarios e
identificar os xéneros.

5.1. Coñece o alfabeto galego
e identifica os dígrafos.

7.1. Distingue diversos tipos
de textos, segundo a
situación en que se usen.
7.2. Escribe textos de
carácter persoal.
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CCL

CCL

CCL

6.1. Diferencia textos
literarios e textos non
literarios.
6.2. Recoñece as
peculiaridades dun texto
literario dado e identifica
o xénero ao que
pertence.

7. Diferenciar textos
segundo o seu ámbito de
uso.

CC

CCL,
CCEC

CCL,
CSIEE,
CAA

1º ESO UNIDADE 2

Contidos
- Lectura: texto narrativo.
- As linguas de Europa.
- Vocabulario relacionado
coa familia.
- O campo semántico.
- Clasificación dos
substantivos.
- Regras de formación do
plural.
- Clasificación de palabras
segundo o seu número de
sílabas e segundo a
posición da sílaba tónica.
- Ditongos e hiatos.
- Os elementos da
narración: narrador e
personaxes.
- Creación literaria: o
comezo dun texto
narrativo.

Criterios

de avaliación

1. Ler un texto literario coa
entoación adecuada e
facer o seu comentario.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Le con fluidez e atención
un texto narrativo e
coméntao seguindo uns
criterios dados.

CCL,
CD,
CCEC,
CSC,
CAA

2. Coñecer algunhas das
linguas que se falan en
Europa.

2.1. Identifica algunhas
linguas de Europa e a
súa situación.

CCL,
CCEC,
CSC

3. Ampliar o vocabulario
básico relacionado coa
familia e clasificar
palabras en campos
semánticos.

3.1. Amplía o vocabulario
básico relacionado coa
familia.

4. Clasificar substantivos e
aplicar as regras de
formación do plural.

4.1. Identifica os
substantivos comúns e
propios, concretos e
abstractos, individuais e
colectivos.

3.2. Comprende que é un
campo semántico.

CCL

CCL

4.2. Forma o plural de
substantivos dados.
5. Clasificar palabras polo
número de sílabas e pola
posición da sílaba tónica,
e diferenciar entre
ditongos e hiatos.

5.1. Clasifica as palabras
polo número de sílabas.
5.2 Distingue sílabas tónicas
e átonas.

CCL

5.3. Identifica e analiza
ditongos e hiatos.
6. Recoñecer e analizar os
elementos do xénero
narrativo: narrador e
personaxes.

6.1. Analiza nun texto
narrativo algúns dos
seus elementos básicos:
narrador e personaxes.

7. Escribir o comezo dunha
narración.

7.1. Escribe o comezo dun
texto narrativo seguindo
unhas pautas dadas.
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CCL,
CCEC
CCL,
CSIEE,
CAA

1º ESO UNIDADE 3
Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- As linguas de España.
- Vocabulario
relacionado coa aula.
- Os sinónimos.
- Xénero dos
substantivos.
- Regras de formación
do feminino.
- Regras xerais de
acentuación.
- Os elementos da
narración: espazo e
tempo.
- Traballo con textos: a
prensa.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler un texto literario
coa entoación
adecuada e facer o
seu comentario.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e coméntao
seguindo uns
criterios dados.

CCL,
CD,
CSC,
CAA

2. Identificar as linguas
da península Ibérica
e coñecer a
lusofonía.

2.1. Identifica as linguas
da península
Ibérica e coñece a
lusofonía.

CMCT,
CCL,
CCEC,
CSC

3. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado coa aula
e lembrar os
sinónimos.

3.1. Amplía o
vocabulario básico
relacionado coa aula.

4. Identificar o xénero
dos substantivos e
formar o feminino a
partir de nomes
dados.

4.1. Indica o xénero
dalgúns
substantivos.

Criterios

de avaliación

5. Coñecer e aplicar as
regras xerais de
acentuación.

3.2. Lembra e practica a
relación de
sinonimia.

4.2. Coñece as regras de
formación do
feminino dos
substantivos.
5.1. Aplica
correctamente na
práctica as regras
xerais de
acentuación.

6. Recoñecer e analizar
os elementos do
xénero narrativo:
espazo e tempo.

6.1. Analiza nun texto
narrativo algúns
dos seus elementos
básicos: espazo e
tempo.

7. Coñecer os xornais e
analizar unha noticia.

7.1. Identifica as partes
dun xornal e analiza
unha noticia.
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CCL

CCL

CCL

CCL,
CCEC

CCL,
CAA

1º ESO UNIDADE 4
Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- O galego: lingua
propia de Galicia.
- Vocabulario
relacionado coa rúa.
- Palabras polisémicas.
- O adxectivo
cualificativo: xénero,
número e graos.
- Regras especiais de
acentuación.
- A estrutura dos textos
narrativos.
- Creación literaria:
recreación de contos.

Criterios

de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

1. Ler un texto literario
coa entoación
adecuada e facer o
seu comentario.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e coméntao
seguindo uns
criterios dados.

2. Coñecer a lexislación
sobre o galego.

2.1. Coñece a lexislación
sobre o galego.

3. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado coa rúa e
lembrar as palabras
polisémicas.

3.1. Amplía o vocabulario
básico relacionado
coa rúa.

4. Recoñecer os
adxectivos
cualificativos e os
seus graos.

4.1. Recoñece os
adxectivos
cualificativos e
forma o feminino e o
plural de adxectivos
dados.

5. Coñecer e aplicar
regras especiais de
acentuación.
6. Recoñecer a estrutura
dun texto narrativo.

7. Cambiar historias de
acordo cunhas pautas
dadas.
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3.2. Analiza os
significados de
palabras
polisémicas.

CC

CCL,
CD,
CSC,
CAA
CCL,
CCEC,
CSC

CCL

CCL

4.2. Realiza
comparacións
utilizando as
partículas
comparativas
adecuadas.
5.1. Coñece e aplica
correctamente
regras específicas
de acentuación.
6.1. Identifica a
estrutura dun texto
narrativo.

CCL,
CCEC

7.1. Introduce un cambio
de xiro nun conto
dado e cambia o
final.

CCL,
CCEC,
CAA

CCL

1º ESO UNIDADE 5

Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- Variedade e unidade
do idioma galego.
- Verbos relacionados
con accións que
realiza o corpo.
- Os termos contrarios.
- Artigos,
demostrativos e
posesivos.
- Uso de i, ll e x.
- Características do
conto popular.
- Traballo con textos: a
descrición.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler un texto literario
coa entoación
adecuada e facer o
seu comentario.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e coméntao
seguindo uns
criterios dados.

CCL,
CD,
CAA

2. Coñecer e respectar as
variedades na fala do
idioma galego.

2.1. Coñece e respecta as
variedades que se
dan na fala do
idioma galego.

CCL,
CCEC,
CSC

3. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado coas
accións do corpo.

3.1. Amplía o
vocabulario básico
relacionado coas
accións do corpo.

Criterios

de avaliación

CCL

3.2. Lembra e practica a
relación entre
termos contrarios.
4. Identificar os artigos e
adxectivos
determinativos e a
súa función.

4.1. Recoñece e utiliza
correctamente os
artigos.
4.2. Recoñece e utiliza
correctamente os
demostrativos.

CCL

5. Coñecer e aplicar as
regras de uso de i, ll e
x.

4.3. Recoñece e utiliza
correctamente os
posesivos.
5.1. Aplica correctamente
na práctica as regras
de uso de i, ll e x.

6. Diferenciar entre
contos literarios e
populares e recoñecer
as características
destes últimos.

6.1. Distingue un conto
literario dun conto
popular e identifica
as características
destes últimos.

CCL,
CD,
CCEC

7. Redactar textos
descritivos.

7.1. Sabe redactar unha
descrición, a partir
duns modelos e duns
pasos dados.

CCL,
CAA
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CCL

1º ESO UNIDADE 6

Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- Ámbito de uso do
galego fóra das nosas
fronteiras.
- Vocabulario
relacionado cos cinco
sentidos.
- Palabras homófonas.
- Indefinidos,
interrogativos,
exclamativos e
numerais.
- Uso de b e v.
- As lendas.
- Creación literaria:
explicacións
fantásticas.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler un texto literario
coa entoación
adecuada e facer o
seu comentario.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e coméntao
seguindo uns
criterios dados.

CCL,
CD,
CAA

2. Coñecer o ámbito de
uso do galego fóra
das nosas fronteiras.

2.1. Coñece onde se fala
e onde se estuda
galego fóra de
Galicia.

CCL,
CD,
CCEC

3. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado cos cinco
sentidos e lembrar as
palabras homófonas.

3.1. Amplía o
vocabulario básico
relacionado cos
cinco sentidos.

4. Coñecer as formas
dos adxectivos
determinativos:
indefinidos,
interrogativos,
exclamativos e
numerais, e aplicalas
correctamente nas
producións propias.

4.1. Coñece e utiliza
correctamente as
formas dos
indefinidos.

Criterios

de avaliación

5. Coñecer e aplicar as
regras de uso de b e v.

3.2. Recoñece e emprega
correctamente
algunhas palabras
homófonas.

4.2. Coñece e utiliza
correctamente as
formas dos
interrogativos e
exclamativos.
4.3. Coñece e utiliza
correctamente as
formas dos
indefinidos.
5.1. Aplica correctamente
na práctica as regras
de uso de b e v.

CCL

CCL

CCL

6. Recoñecer as
características das
lendas.

6.1. Identifica a lenda
como un xénero da
literatura popular e
recoñece as súas
características
propias.

CCL,
CD,
CCEC

7. Crear unha historia
fantástica a partir
dunhas pautas dadas.

7.1. Escribe unha historia
fantástica a partir
dun modelo e
dunhas pautas dadas.

CCL,
CSIEE,
CAA
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1º ESO UNIDADE 7

Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- Galego: lingua de
Internet.
- Vocabulario
relacionado cos
animais.
- Palabras homónimas.
- Formas tónicas do
pronome persoal.
- Palabras con es- e con
ex-.
- Características do
xénero lírico.
- Traballo con textos:
textos expositivos.

Criterios

de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler un texto literario
coa entoación
adecuada e facer o
seu comentario.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e coméntao
seguindo uns
criterios dados.

CMCT,
CCL,
CD,
CSC,
CAA

2. Coñecer a presenza do
galego en Internet.

2.1. Infórmase e coñece a
presenza da lingua
galega en Internet.

CCL,
CCEC,
CSC,
CAA

3. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado cos
animais e recoñecer
palabras homónimas.

3.1. Amplía o
vocabulario básico
relacionado cos
animais.
CCL
3.2. Comprende o que son
as palabras
homónimas.

4. Recoñecer e aplicar
correctamente as
formas tónicas dos
pronomes persoais.

4.1. Identifica e utiliza
correctamente as
formas tónicas do
pronome persoal.

5. Aplicar correctamente
s ou x nas palabras
que comezan por ese ex-.

5.1. Aplica correctamente
s ou x nas palabras
que comezan por ese ex-.

6. Recoñecer as
características
específicas do xénero
lírico.

6.1. Analiza as
características do
xénero lírico.
6.2. Mide os versos dun
poema atendendo ás
posibles licenzas
métricas.

7. Escribir textos
expositivos.
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7.1. Crea textos
expositivos a partir
dunhas pautas
dadas.

CCL

CCL

CCL,
CCEC

CCL,
CAA

1º ESO UNIDADE 8

Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- Utilidade do galego.
- Vocabulario
relacionado coas
maneiras de ser.
- Formación de palabras
mediante sufixos.
- Formas átonas do
pronome persoal.
- Palabras con h e sen h.
- Poesía: rima,
personificacións e
hipérboles.
- Creación de poemas.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler un texto literario
coa entoación
adecuada e facer o
seu comentario.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e coméntao
seguindo uns
criterios dados.

CCL,
CD,
CCEC,
CAA

2. Recoñecer a utilidade
do galego.

2.1. Entende a utilidade
do galego para
comunicarnos entre
nós e con xente
doutros lugares.

CCL,
CCEC,
CSC,
CAA

3. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado coas
maneiras de ser e
coñecer os sufixos
máis habituais.

3.1. Amplía o vocabulario
básico relacionado
coas formas de ser.

4. Recoñecer e aplicar
correctamente as
formas átonas dos
pronomes persoais.

4.1. Recoñece e emprega
correctamente as
formas átonas do
pronome persoal.

5. Identificar e
distinguir palabras
con e sen h.

4.2. Recoñece e emprega
correctamente as
contraccións de
pronomes átonos.
5.1. Escribe
correctamente
palabras con e sen h.

Criterios

de avaliación

6. Identificar a rima e
algunhas figuras
literarias en textos
poéticos.

3.2. Coñece e aplica os
sufixos máis
habituais na
formación de
palabras derivadas.

6.1. Identifica a rima
dos poemas e
distingue entre
rima consonante e
asonante.
6.2. Recoñece
personificacións e
hipérboles en textos
poéticos.

7. Crear poemas.
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7.1. Escribe poemas a
partir dunhas pautas
dadas.

CCL

CCL

CCL

CCL,
CCEC

CCL,
CCEC,
CAA

1º ESO UNIDADE 9
Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- Prexuízos
lingüísticos.
- Vocabulario
relacionado cos seres
vivos.
- Formación de
palabras derivadas
mediante prefixos.
- Verbo: análise
morfolóxica,
conxugacións e
formas nominais.
- Uso das maiúsculas.
- Análise de textos do
xénero lírico e
identificación
dalgunhas estrofas.
- Traballo con textos:
textos instrutivos.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Ler un texto literario
coa entoación
adecuada e facer o
seu comentario.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e coméntao
seguindo uns criterios
dados.

CMCT,
CCL,
CD,
CAA

2. Coñecer o concepto
de prexuízo
lingüístico.

2.1. Coñece o concepto
de prexuízo
lingüístico.

CCL,
CCEC,
CSC,
CAA

3. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado cos seres
vivos e coñecer os
prefixos máis
habituais.

3.1. Amplía o vocabulario
básico relacionado
cos seres vivos.

4. Recoñecer o verbo,
analizar os seus
compoñentes
morfolóxicos e
utilizar
correctamente as
formas nominais.

4.1. Identifica a
conxugación á que
pertence unha
forma verbal e di as
súas formas
nominais.
4.2. Analiza
morfoloxicamente
formas verbais
dadas.
5.1. Coñece e aplica
correctamente as
regras que rexen o
uso das maiúsculas.
6.1. Analiza textos
pertencentes ao
xénero lírico e
identifica as estrofas.

Criterios

de avaliación

5. Coñecer e aplicar as
regras que rexen o
uso das maiúsculas.
6. Analizar textos
pertencentes ao
xénero lírico e
identificar certas
estrofas.
7. Analizar e crear
textos instrutivos.
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3.2. Coñece e aplica os
prefixos máis
habituais na
formación de
palabras derivadas.

7.1. Comprende a
intención
comunicativa dun
texto e as
características propias
dun texto instrutivo.

CMCT,
CCL

CCL

CCL

CCL,
CCEC

CCL,
CAA

1º ESO UNIDADE 10

Contidos

Criterios

de avaliación

- Lectura: texto
1. Ler un texto literario
narrativo.
coa entoación
adecuada e facer o
- Actitudes lingüísticas.
seu comentario.
- Vocabulario
relacionado coa festa.
- Formación de palabras
2. Identificar diferentes
compostas.
actitudes lingüísticas.
- Conxugación de
verbos regulares, con
ou sen variacións.
- Uso do punto.
3. Ampliar o
- Manifestacións da
vocabulario básico
lírica popular:
relacionado coa festa
cantigas e romances.
e formar palabras
- Creación de cantigas.
compostas.

4. Saber conxugar
verbos regulares e
identificar as
peculiaridades
dalgúns deles.

5. Coñecer as regras de
uso do punto.

Estándares de
aprendizaxe avaliables
1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e
coméntao seguindo
uns criterios dados.

CMCT,
CCL,
CD,
CCEC,
CAA

2.1. Comenta diferentes
actitudes
lingüísticas.

CCL,
CCEC,
CSC,
CAA

3.1. Amplía o vocabulario
básico relacionado
coa festa.

CCL,
CCEC

3.2. Forma palabras
compostas.
4.1. Sabe conxugar os
verbos regulares.

4.2. Sabe conxugar
algúns verbos
regulares con
variacións ou que
poden ofrecer certas
dúbidas respecto da
súa regularidade.
5.1. Coñece e aplica
correctamente as
regras de uso do
punto.

6. Recoñecer algunhas
manifestacións da
lírica popular:
cantigas e romances.

6.1. Identifica cantigas e
romances como
manifestacións da
lírica popular.

7. Crear cantigas.

7.1. Crea cantigas a partir
duns modelos dados.
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CC

CCL

CCL

CCL,
CD,
CCEC

CCL,
CAA

1º ESO UNIDADE 11
Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- Creación de textos
teatrais.
- Verbos relacionados
coas accións de
cociñar e comer.
- Castelanismos
léxicos.
- Adverbios e locucións
adverbiais.
- Uso da coma e do
punto e coma.
- Xénero teatral.
- Creación de textos
teatrais.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler un texto literario
coa entoación
adecuada e facer o
seu comentario.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e
coméntao seguindo
uns criterios dados.

CCL,
CD,
CAA

2. Recoñecer a
responsabilidade dos
falantes no futuro da
lingua.

2.1. Reflexiona sobre o
futuro do galego e é
consciente da
importancia de
usalo nos diferentes
ámbitos da vida
cotiá.

3. Ampliar o vocabulario
básico relacionado
coas acción de
cociñar e comer festa
e identificar
castelanismos léxicos.

3.1. Amplía o
vocabulario básico
relacionado coas
accións de cociñar e
comer.

4. Recoñecer os
adverbios e a súa
función, e identificar
as distintas clases de
adverbios e locucións
adverbiais.

4.1. Identifica os
adverbios e as
locucións
adverbiais e
recoñece a súa
función.
4.2. Clasifica os
adverbios e
locucións
adverbiais segundo
o significado que
expresen.
5.1. Aplica
correctamente a
coma e o punto e
coma en diversos
textos.
6.1. Recoñece as
características
básicas do xénero
teatral.

Criterios

de avaliación

5. Diferenciar a función
da coma e do punto e
coma.

6. Recoñecer as
características básicas
do texto dramático.
7. Transformar e crear
textos teatrais.
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3.2. Identifica e corrixe
algúns
castelanismos
léxicos.

7.1. Transforma e crea
textos teatrais.

CCL,
CCEC,
CSC,
CAA

CMCT,
CCL

CCL

CCL

CCL,
CD,
CCEC
CCL,
CAA

1º ESO UNIDADE 12

Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- Corrección lingüística.
- Vocabulario
relacionado co
deporte.
- Préstamos
lingüísticos.
- Preposicións,
locucións
prepositivas,
conxuncións e
locucións
conxuntivas.
- Uso dos dous puntos,
dos puntos
suspensivos e dos
signos de
interrogación e de
admiración.
- Características do
cómic.
- Análise de mensaxes
publicitarias.

Criterios

de avaliación

1. Ler un texto literario
coa entoación
adecuada e facer o
seu comentario.

2. Recoñecer a
importancia de usar a
lingua con
corrección.

Estándares de
aprendizaxe avaliables
1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e
coméntao seguindo
uns criterios dados.
2.1. Esfórzase por
utilizar o galego con
corrección, tanto o
falado coma o
escrito.

CC
CMCT,
CCL,
CD,
CSC,
CAA
CCL,
CSC,
CAA

3. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado cos
deportes e identificar
préstamos
lingüísticos.

3.1. Amplía o
vocabulario básico
relacionado cos
deportes.

4. Identificar
preposicións e
conxuncións.

4.1. Recoñece
preposicións e
conxuncións e
utilízaas
correctamente.

5. Coñecer as regras de
uso dos dous puntos,
dos puntos
suspensivos e dos
signos de
interrogación e de
admiración.

5.1. Coñece e aplica
correctamente as
regras de uso dos
dous puntos, dos
puntos suspensivos
e dos signos de
interrogación e de
admiración.

6. Analizar os
elementos propios da
linguaxe do cómic.

6.1. Analiza os
elementos dun
cómic.

CCL,
CCEC

7. Analizar textos
publicitarios.

7.1. Analiza as
características e a
finalidade das
mensaxes
publicitarias.

CCL,
CD,
CSC,
CAA
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CMCT,
CCL

3.2. Comprende o
concepto de
préstamo.

CCL

CCL

4.2.4. 1º DA ESO CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE AVALIABLE DE:
4.2.4.1.TEMPORALIZACIÓN 1º ESO
O libro de texto que utilizamos está dividido en 12 unidades, o que corresponde a catro por
avaliación. A dedicación a cada unidade oscila entre dúas e tres semanas e irase adaptando ós
alumnos e ós imprevistos que poidan xurdir, de maneira que a final de curso se impartan tódalas
unidades didácticas.
Os contidos de ortografía e gramática son progresivos e serán avaliados durante todo o curso.
Primeira avaliación: unidades 1, 2, 3, 4
Segunda avaliación: unidades 5, 6 ,7, 8
Terceira avaliación: unidades 9, 10, 11, 12
Non obstante, o profesorado poderá alterar esta orde se o considera conveniente para o
mellor desenvolvemento das aulas.

4.2.4.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE (MÍNIMOS ESIXIBLES)
Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de
contidos, dos que concretaremos o grao mínimo de consecución para superar a
materia,o nivel de adquisición de cada estándar (indicadores de logro).
BLOQUE1: COMUNICACIÓN ORAL (ESCOITAR E FALAR)
LGB1.3.1.-Escoita con interese e respecto as intervencións orais, respectando as normas de
cortesía.
LGB1.3.2.-Participa de maneira activa en situacións orais propias do ámbito académico.
LGB1.7.1.- Produce discursos sinxelos breves e comprensibles, adecuados ásituación e á
intención comunicativa, coherentes e bastante organizados, sobre temas de interese persoal ou
social da vida cotiá e académica.
LGB1.9.5.Analiza algunhas das similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos.

BLOQUE 2:: COMUNICACIÓN ESCRITA (LER E ESCRIBIR)
LGB2.1.1- Utiliza algunhas das técnicas de análise e síntese do contido: subliñados,
esquemas e resumos.
LGB2.3.1.- Comprende, interpreta e sintetiza suficientemente escritos dos medios de
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e
secuencial.
LGB2.4.2.- Segue normalmente instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas,
con progresiva autonomía.
LGB2.7.2.- Le en voz alta seguindo algúns dos patróns fonéticos do galego.
LGB2.8.1.- Reconstrúe o sentido global dun texto e fai esquemas sinxelos .
LGB2.8.3. Utiliza algúns elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión
das ideas: conectores textuais básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e
minimamente dentro do sintagma verbal
- Segue normalmente instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con
progresiva autonomía.
LGB2.8.4.- Puntúa aceptablemente o texto en relación coa organización oracional e a
forma do texto (os parágrafos).
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LGB2.8.5.-Revisa con frecuencia o texto con respecto ás normas morfolóxicas,
ortográficas e tipográficas.
LGB2.11.1. - Produce, en formato papel ou dixital, textos sinxelos descritivos,
narrativos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións
sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas.
LGB2.12.1. Produce textos simples de distintos xéneros: descricións, narracións de
feitos e exposicións de ideas e conceptos
-Utilizaas TIC, con progresiva autonomía, para redactar e presentar os seus escritos.

BLOQUE 3: FUNCIONAMENTO DA LINGUA
LGB3.1.1.-Utiliza un vocabulario suficientemente amplo e preciso para expresarse con
claridade nun rexistro axeitado á situación.
LGB3.2.1.-Recoñece e pronuncia correctamente a maioría dos fonemas propios da
linguagalega.
LGB3.4.1.-Aplica correctamente a maioría das normas ortográficas e morfolóxicas
da lingua galega.
LGB3.5.1.- Analiza e usa aceptablemente a puntuación de acordo coa cohesión textual.
LGB3.6.1.- Recoñece e explica o usodas categorías gramaticais principais nos textos,
utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas.
LGB3.8.1.- Identifica e usa ás vecesdistintos tipos de conectores textuais máis comúns.
LGB3.9.1.- Producetextos sinxelos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as
regras de concordancia.
LGB3.9.2.- Identifica algunhas funcións sintácticas no seo da oración.
LGB3.10.1.- Recoñece basicamente as modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención
comunicativa do emisor.
.
BLOQUE 4: LINGUA E SOCIEDADE
LGB4.1.1.-Valoraas linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de
identidade dun pobo.
LGB4.1.3.- Coñece, dun xeito básico, os territorios que forman parte da comunidade
lusófona.
LGB4.2.1.-Coñece e analizaa mínimamente a situación sociolingüística de Galicia, a
partir do seu contorno familiar e o do resto do alumnado, valorando a importancia de
contribuír ao proceso de normalización da lingua.
LGB4.3.1.- Analiza de xeito primario a súa propia práctica lingüística e valora a
importancia de
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega..
LGB4.4.1.- Coñece a lexislación básica que regula os dereitos lingüísticos individuais.
LGB4.5.1.- Coñece o que é un prexuízo.Detecta e analiza a presenza dalgúns dosnovos
e dos vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno
LGB4.6.1.- Apreciaalgunhas das variantes diatópicas do galego como símbolo de
riqueza lingüística e cultural.
LGB4.6.3.- Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica breves
producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen.
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BLOQUE 5 : EDUCACIÓN LITERARIA
LGLB5.1.1.- Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias ou fragmentos
para desenvolver basicamente 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 xeraisque definen cada
texto.
LGLB5.2.1.-Compara breves textos literarios e non literarios e describe as súas
diferenzas e similitudes.
LGLB5.2.2.-Diferenza en liñas xerais textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus
trazos característicos máis xerais.
LGLB5.3.1.- Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou
cantados, sinala a temática ou temáticas abordadas e describe aceptablemente os valores
estilísticos dos textos.
LGLB5.4.1.- Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece, en
liñas xerais,a funcionalidade dos elementos formais básicos.
LGLB5.4.2 - Le dramatizada e, comprensivamente, visionapezas teatrais e aprecia os
seus compoñentes e procedementos básicos.
LGLB5.6.1.- Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos
literarios adquiridos e dos recursos retóricos básicos traballados na aula.
LGLB5.6.2.- Coñeceos trazos que caracterizan o cómic e a canción como linguaxes
artísticas.
. Comenta oralmente ou por escrito os libros de lectura obrigatoria demostrando a
súa lectura.
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4.3. SEGUNDO CURSO DA ESO
4.3.1.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA
E LITERATURA DE 2º ESO
1. Coñecer as características da linguaxe dos distintos medios de comunicación.
2. Analizar textos orais e escritos de medios de comunicación en formato dixital e en papel, para
identificar ideas principais, comprender o contido e procesar a información mediante distintas
ferramentas.
3. Sintetizar e procesar información desde textos orais de distintos ámbitos.
4. Elabora argumentacións propias para expoñer o propósito comunicativo dos textos orais.
5. Coñecer e aplicar as regras fonéticas e prosódicas que rexen a lingua galega. 6.Amosar
coidado e interese por elaborar producións propias con corrección gramática, ortográfica e
fonética.
7. Empregar o coñecemento da lingua e os contidos traballados para producir textos orais
propios con coherencia, cohesión e corrección. Utilizar con corrección nexos textuais de espazo,
oposición e contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna.
8. Coñecer e utilizar técnicas TIC que faciliten e axuden a mellorar as exposicións orais
planificadas.
9. Participar de modo natural e por iniciativa propia en situacións de comunicación oral
diversas: debates, corrección de exercicios, diálogos sobre temas, expoñendo e argumentando
as ideas propias.
10.Desenvolver estratexias para comprender mensaxes orais e escritas en situacións onde hai
dificultades de comprensión.
11.Utilizar recursos dixitais e libros de texto para resolver dúbidas sobre vocabulario ou
estruturas lingüísticas necesarias para producir con corrección na lingua galega.
12. Empregar os coñecementos da lingua para comprender e producir textos propios no contexto
social no que nos desenvolvemos: diarios, cartas persoais, avisos , solicitudes, cuestionarios,
resumos, descrición, narracións , explicacións...
13. Coñecer os elementos fundamentais dos textos instrutivos e expositivos en contexto
educativo: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. Utilizar ese coñecemento
para comprender a mensaxe e utilizar as fontes de información con rigor.
14.Realizar lectura comprensiva de textos diversos: identificar ideas principais e secundarias,
sintetizar e representar a información, elaborar argumentacións propias sobre o contido,
relacionar o texto con experiencias ou outros coñecementos previos.
15.Coñecer os elementos esenciais e os tipos de noticias que aparecen nos medios de
comunicación.
16. Elaborar noticias a partir dun modelo con coñecementos adquiridos.
17. Comprender que o uso de normas ortográficas e morfoloxías é necesario para o
desenvolvemento da lingua.
18. Coñecer as normas de uso dos signos de puntuación e utilizalos en textos escritos con
corrección.
19. Comprender a estrutura de substantivos e verbos para mellorar as habilidades de
comprensión e produción lingúisticas.
20. Coñecer os elementos dunha oración desde o punto de vista sintáctico. Empregar este
coñecemento para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.
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21. Realizar autoavaliacións sobre o traballo de maneira realista co obxectivo de mellorar a
aprendizaxe.
22. Recoñecer a riqueza na diversidade cultural a través das linguas propias de cada pobo.
23. Reflexionar sobre a situación sociolingüística galega desde unha perspectiva social, histórica
e xeográfica.
24. Coñecer a historia e as razóns das iniciativas normalizadoras da lingua galegas e describir a
situación legal das linguas do Estado español.
25. 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.
26. Ler expresiva e comprensivamente en público textos diversos.
27. Coñecer as características de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, e
comparalos sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
28. Coñecer, identificar e interpretar recursos retóricos nos textos literarios.
29.Distinguir os trazos da linguaxe cinematográfica, identificalos e analizalos en diferentes
obras de cine.

4.3.2. CONCRECIÓN QUE RECOLLE CONTIDOS, CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE QUE DESENVOLVEN
Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques.
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.
 B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións
de crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicación
audiovisual.
 B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito
social e educativo.
 B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese,
cooperación e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do
profesorado ou do alumnado.
 B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de
comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias
reportaxes e crónicas
 B1.5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e
cunha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
 B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
 B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a
produción de textos orais sobre temas de actualidade.
 B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para o
alumnado que xeren intercambio de opinión.
 B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais.
 B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir


B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura
comprensiva: esquemas, resumos, etc.
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B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais en ámbitos próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos
e solicitudes.
B2.3. Comprensión e interpretación, en formato papel e dixital, de textos propios dos
medios de comunicación (noticias).
B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da
vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas,
dicionarios, glosarios e enciclopedias.
B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC para seleccionar
información.
B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar usos lingüí
sticos
discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as
ideas respectando as ideas dos demais.
B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación
comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o
rexistro de voz.
B2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema,
fins e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e
corrección nas relacións internas e externas dos contidos do texto.
B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das
relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.
B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios dos medios de
comunicación (noticias).
B2.11. Produción, en formato papel ou dixital, de textos de carácter educativo:
cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos
das materias curriculares.
B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía,
fundamentalmente, narrativos e descritivos.
B2.14. Valoración da escritura como fonte de aprendizaxe e como forma de comunicar
experiencias, ideas e coñecementos propios.

Bloque 3. Funcionamento da lingua











B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos
traballados na aula.
B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles
interferencias.
B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta en calquera soporte,
especialmente sobre flexión, relación semántica e normativa.
B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos
orais e escritos, propios e alleos.
B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.
B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización
morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais.
B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais (espaciais, de
oposición e contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticais como léxicos.
B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar
enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto.
B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación,
aceptando o erro como parte do proceso.
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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.
12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.

Bloque 4. Lingua e sociedade








B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de
identidade dun pobo . O plurilingüismo como expresión da riqueza cultur
al da
humanidade. A lusofonía.
B4.2. Situación sociolingüística do galego.
B4.3. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao
proceso de recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos
cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento
persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.
B4.4. Situación legal das linguas do Estado español.
B4.5. Prexuízos lingüísticos.
B4.6. Recoñecemento das variantes diafásicas da lingua galega e da función da lingua
estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración
da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal.

Bloque 5. Educación literaria











B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio
lector; emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade,
relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e
valoración do uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista
empregado e o uso estético da linguaxe.
B5.2. Lectura expresiva e comprensiva e audición de poemas recitados ou cantados;
determinación do tema principal, a estrutura xeral e os principais recursos estilísticos.
B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e
descrición dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo,
espazo e personaxes principais.
B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e recoñecemento
dos compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.
B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando
as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazos dos
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos.
B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.
B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe
cinematográfica.
B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas,
incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESENVOLVEN
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.1.

Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos dos
medios de comunicación (crónicas, reportaxes e documentais) e elaborar esquemas e
resumos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.1.1.
Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CLL e a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
B1.2.

Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais dos ámbitos social e e
educativo ace seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con
progresiva autonomía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.2.1.
Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes
en textos orais do ámbito social e educativo.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CLL e a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas,
tanto espontáneas como planificadas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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).
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CSC, a CAA e a CSIEE.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.4.1.
Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as
secundarias de programas informativos.
COMPETENCIAS : Desenvólvénse a CCL, a CAA e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.. .
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros
nas producións orais propias e alleas e propón solución para melloralas.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, CAA e a CCEC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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 7 vogais, n
velar, fonema fricativo palatal xordo)..
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para realizar
exposicións orais planificadas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.5.1.
Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos
relevantes e incorporalos ás súas producións.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CD, a CAA e a CSIEE.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.8.
Participar activamente en situacións propias do ámbito educativo e de interese
para o alumnado que xeren intercambio de opinión.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.8.1.
Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, respectando as
regras de interacción..
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou
informais, de forma individual ou en grupo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou
informais breves.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CAA, a CSC e a CSIEE.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou
máisculto, sobre temas da vida cotiá ou educativa.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e
expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou
instrucións sinxelas.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CSC, CSIEE e a CCEC
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver
problemas de comprensión.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que
estruturan visualmente as ideas.
LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a f 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CAA, e a CD.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións sociais
en ámbitos próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas
persoais, avisos e solicitudes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CSD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
LGB2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, textos propios da vida
educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios,
glosarios e enciclopedias.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.4.1.
Comprende e interpreta textos propios da vida educativa,
especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas,
dicionarios, glosarios e enciclopedias.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CAA, a CD e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.5.1.
Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de
información e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos
orais e escritos. .
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CAA, e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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 .
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.6.1.
Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos
discriminatorios.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e
á súa función..
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.7.1.
Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con
respecto pola puntuación do texto..
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos adecuados,
coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar
ocontido do texto.
LGB2.8.2.
Adecúa o texto ao rexistro formal e educativo .
LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos para a cohesión cohesión
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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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.9.1.
Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios,
cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CSC, e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación
a partir dun modelo (noticias).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de
comunicación a partir dun modelo (noticias). .
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, a CSC, e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía,
fundamentalmente, narracións e descricións.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a
partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos.
LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto
resumido.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: procesadores de texto,
programas de presentación e dicionarios electrónicos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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. .
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CD.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como una forma de comunicar
experiencias, ideas e coñecementos propios.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación
social fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e
transmitir coñecementos.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e
vocabulario traballado na aula.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.1.1.
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade
nun rexistro axeitado á situación comunicativa.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.2.1.
Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua
galega.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en calquera
soporte, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.3.1.
Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en
dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.4.1.
Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira
adecuada e correcta atendendo ás normas..
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.5.1.
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua
galega.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.6.1.
Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión
textual.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica
para mellorar a comprensión e produción textuais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.7.1.
Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na
comprensión e produción de textos orais e escritos.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.8. Recoñecer, usar e explicar os nexos e conectores textuais (espaciais, de oposición e
contraste) e os principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como
léxicos
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, orais e escritos, cun
estilo cohesionado e correcto.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.9.1.
Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e
correcta atendendo aos compoñentes sintácticos.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a
aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a
partir da avaliación e autoavaliaciónpropondo solucións para a súa
mellora..
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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, relacionados cos Elementos
Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos,
carteis... recensión de libros e películas, obras de teatro...) nos que se
utilizan varias linguas e relacionados cos Elementos Transversais,
evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora positivamente as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, CD e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual,
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oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para
mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera
das outras.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CAA.
Bloque 4. Lingua e sociedade
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da
emigración.
LGB4.1.4
. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade
lusófona e coñece os territorios que a integran..
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da
lingua galega no contorno.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL , CCEC e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.3.1
Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo..
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL, CCEC e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.4.1.
Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do
estudo da súa contorna familiar e a do resto do alumnado.
LGB4.4.2.
Coñece a lexislación que regula a utilización do galego
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B.4.5. .Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B.4.6. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.6.1 Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego.
LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL e a CSC.
Bloque 5. Educación literaria
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.1.1. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.2.1.
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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.3.1.
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.
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COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e recoñecer os
compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.4.1.
Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece
os compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.5. Comparar textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.5.1.
Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos subxéneros e a
funcionalidade dos recursos retóricos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CCEC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios
adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.7.1.
Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CCEC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.8.1.
Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe
cinematográfica.
.COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CCEC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.9. Servirse, seguindo unas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen as
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.9.1. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvénse a CCLe a CD.
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4.3.3 .PROGRAMACIÓN DE 2º DA ESO POR UNIDADES .
CONTIDOS - CRITERIOS DE AVALIACIÓN – ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES -Os mínimos esixidos por unidade aparecen en
negriña – COMPETENCIAS CLAVE: comunicación lingüística (CCL), c. matemática e
competencias en ciencia e tecnoloxía (CMCT), c. dixital (CD), aprender a aprender (CAA), c sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

UNIDADE 1
de avaliación

Estándares
aprendizaxe
avaliables

de

Contidos

Criterios

CC

Valoración
das
producións
emitidas
cunha fonética e prosodia
correcta e sen prexuízos
División das palabras en
sílabas e restudo dos
ditongos, tritongos e
hiatos.
Lectura
e analise dun
texto narrativo.
.

1. Valorar as producións 1.1- Asume a variante
emitidas cunha fonética e dialectal
propia
e ,
prosodia correcta
utilízaa .
CCL

.
Produción e síntese, de
textos
narrativos e
descritivos.
Recoñecemento,
explicación e uso do
léxico relacionado coas
viaxes .
Recoñecemento,
dos
fonemas
vocálicos
e
consonánticos que forman
o sistema fonolóxico
galego.

4.1 Produce escritos
e
4. Producir e sintetizar, textos narrativos
,
fundamentalmente, descritivos.
narracións e descricións.
5. Recoñecer, explicar e usar 5.1.
Utiliza
un
léxico amplo e preciso coa vocabulario amplo e
presenza da fraseoloxía e preciso .
vocabulario traballado na
aula.
6.1.Aplica estratexias
6. Identificar os fonemas
para
identificar
vocálicos e consonánticos
fonemas
vocálicos
e
que forman o sistema
consonánticos
do
fonolóxico galego.
galego.

O plurilingüismo como
expresión da riqueza
cultural da humanidade.

7. Apreciar o plurilingüismo
como expresión da riqueza
cultural da humanidade e
coñecer a lusofonía .

2. Dividir as palabras en 2.1.Dividide palabras
sílabas e recoñecer os en sílabas e recoñecer CSC,
ditongos, tritongos e hiatos.
os ditongos, tritongos CSIEE
e hiatos.
3. Ler, comprender e analizar 3.1 Le comprende e CCL,
analiza
unha CD,
un texto narrativo.
narración.
CAA

Características
da 8. Distinguir as principais
literatura.
características da literatura.
Literatura oral e literatura
escrita.
Principais
recursos literarios.

CCL

CCL

7.1.Distingue
entre
linguas maioritarias,
minoritarias
e CCL,
CAA
minorizadas .
8.1
Describe e
identifica
os
elementos propios de CCL,
cada xénero literario . CSC

Aspectos verbais e non 9. Coñecer os aspectos 9.1
Fai
unha
verbais
propios
da verbais e non verbais propios improvisación
oral
improvisación oral.
da improvisación oral.
cos
coñecementos
adquiridos
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CCL,
CD

UNIDADE 2
Contidos

Criterios

de avaliación

Estándaresde aprendizaxe
CC
avaliables

Aplicación de técnicas e 1. Aplicar técnicas e 1.1. Elabora guións para
estratexias
necesarias estratexias para falar en organizar os contidos de
para falar en público
público
exposicións breves.
1.2
Incorpora
progresivamente palabras
propias do nivel formal
Uso de técnicas de 2.
Aplicar
os 2.1. Busca o significado do
análise do contido e de coñecementos sobre a léxico descoñecido .
estratexias de lectura lingua e as normas do uso 2.2. Compila información
comprensiva: esquemas, lingüístico
para comprender e ampliar
resumos, etc.
o
coñecemento
das
mensaxes:
Uso, progresivamente 3.
Seleccionar
a 3.1. Utiliza, de forma
autónomo,
das información que se obtén progresivamente autónoma,
bibliotecas e das TIC
nas bibliotecas, nas TIC e diversas
fontes
de
outras fontes
información
Lectura, comprensión e 4. Ler, comprender e 4.1 Produce, lendas.
análise dunha lenda.
analizar unha lenda.
4.2 Sintetiza e resume
lendas.
Recoñecemento,
5.
Coñecer, explicar e 5.1.
Utiliza
un
explicación e uso de usar un léxico amplo vocabulario
amplo
e
léxico relacionado cos relacionado cos animais.
preciso para expresarse
animais.
con claridade
Aplicación e valoración 6. Identificar os casos 6.1. Aplica correctamente
dos casos especiais de especiais de acentuación e as normas ortográficas e
acentuación e aplicar as aplicar as normas de morfolóxicas da lingua
normas de acentuación
acentuación
galega.
Recoñecemento
da 7. Recoñecer a estrutura 7.1. Exprésase, con estilo
estrutura das palabras e das palabras e clases de propio,
utilizando
os
clases de palabras.
palabras
recursos da lingua con
flexibilidade e creatividade.
O plurilingüismo como 8.
Coñecer as linguas 8.1 Coñece as linguas que
expresión da riqueza que se falan na Península se falan en España e
cultural da humanidade. Ibérica.
valora a súa existencia
As linguas da península
como un elemento de
ibérica.
riqueza cultural.
Comparación de textos 9.
Identificar os 9.1.Compara
textos
pertencentes a diferentes diferentes
xéneros pertencentes
aos
xéneros e subxéneros, literarios, así como algúns diferentes
xéneros,
sinalando
as subxéneros.
sinalando as diferenzas
coincidencias
e
9..2.
Compara
textos
diferenzas,
tanto
pertencentes ao mesmo
estruturais coma formais.
xénero pero a diferentes
subxéneros, sinalando as
coincidencias e diferenzas,
Pasos a seguir para levar 10. Coñecer os pasos a 10.1.
Leva a cabo unha
a cabo unha exposición seguir para levar a cabo exposición oral.
oral.
unha exposición oral.
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CAA

CCL
CCL,
CAA
CCL,
CAA
CCL,
CD,
CAA
CCL,
CD
CCL
CCL,
CCC

CCL

CCL,
CAA

CCL,
CSC

CCL

CCL

CCL,
CCEC

UNIDADE 3
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe
avaliables

CC

Uso de técnicas de análise do
contido e de estratexias de
lectura comprensiva:
esquemas, resumos, etc.

1. Aplicar os
coñecementos sobre a
lingua e as normas do
uso lingüístico .

1.1. Busca o significado
do léxico ,

CCL,
AAA

1.2. Identifica a idea
principal e as
secundarias

CCL

. Comprensión e de textos
narrativos dialogados. .

2. comprender e analizar
un texto narrativo
dialogado.

2.1 Comprende
instrucións escritas
de certa
complexidade

CCL,
CSC

. Produción e síntese de textos
narrativos e descritivos.

3. Producir e sintetizar,
en formato papel ou
dixital, textos ,
narracións e
descricións.

3.1. Produce textos,
narrativos e
descritivos.

CCL,
CD

3..2. Sintetiza e resume
narracións e
descricións .

CCL

Uso de léxico
relacionadocoa gastronomía
e a hostelería.

4. Recoñecer, explicar e
usar léxico traballado
na aula.

4.1. Utiliza un
vocabulario amplo e CCL,
preciso relacionado CCC
coa hosteleria .

Aplicación das normas
ortográficas :a acentuación
diacrítica

5. Coñecer e aplicar a
acentuación diacrítica .

5.1. Aplica
correctamente as
normas
ortográficas

Estrutura de substantivos e
da súa caracterización
morfolóxica , características
do substantivo ( xénero e
número).

6. Recoñecer a estrutura
de substantivos e da
súa caracterización
morfolóxica

6.1. Coñece e utiliza
adecuadamente
substantivos .

O plurilingüismo como
expresión da riqueza cultural
da humanidade.

7. Apreciar o
plurilingüismo como
expresión da riqueza
cultural da humanidade

7.1. Coñece as linguas
que se falan en
España

Situación legal das linguas do
Estado español.

8. Describir a situación
legal das linguas do
Estado español.

8.1. Coñece a
CCL,
lexislación que
regula a utilización CSC
do galego .

Análise de textos literarios.
Os xéneros narrativos:O
conto

9. Coñecer os pasos a
seguir para levar a cabo
unha narración oral dun
conto.

9.1. Identifica e escribe
un conto.
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CCL

CCL,
CAA

CCL,
CSC

CCL

UNIDADE 4
Contidos

Criterios

de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

Comprensión , lectura e
análise dun texto
narrativo.

1. Ler, comprender e
analizar un texto
narrativo.

1.1. Comprende e
interpreta textos
narrativos

CCL,
CSC

Os antropónimos e os
hipocorísticos, así como
a orixe dos principais
apelidos galegos.

2. Identificar os
antropónimos e os
hipocorísticos, así como
a orixe dos principais
apelidos galegos.

2.1 Identificar os
antropónimos e os
hipocorísticos, e
busca a orixe dos seus.

CCL,
CSC
CCA

Estudo das características
do adxectivo ; graos,
xénero e o
número.Recoñer o
adxectivo como núcleo
das frases nominais

3. Coñecer as
características do
adxectivo así como as
súas especificidades en
canto ao xénero e ao
número.Analizar frases
nominais

3. 1. Aplica
correctamente as
normas
morfolóxicas
traballadas..

4. Coñecer e aplicar as
normas de emprego das
maiúsculas.

4.1.Coñece e aplica as
normas de emprego
das maiúsculas.

CCL,
CAA

5. 1.Valora a importancia
da relación de
Galicia coa
comunidade lusófona

CCL,
CCEC

5.2 Coñece recursos en
rede en lingua galega
e compáraos con
outros da lusofonía.

CCL,
CCEC,
CD

As maiúsculas
A lusofonía

Estudo dos xéneros
literarios:A novela
(tipos,o punto de vista
empregado , o uso
estético da linguaxe).

5. Coñecer a lusofonía e
achegarse ás culturas
que a integran.

6. Identificar os diferentes
tipos de novela segundo
a súa temática.

6.1. Le con regularidade
obras literarias.
Identifica os
diferentes tipos de
novela .
6..2. Describe o uso dos
elementos propios da
novela

Recoñecemento, uso e
explicación dos nexos e
conectores textuais

7.Recoñecer e usar os
nexos textuais de
espazo, oposición e
contraste,
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7..1. Identifica e usa
distintos tipos de
conectores de espazo,
oposición, contraste,
7.2. Utiliza os elementos
lingüísticos para a
cohesión interna.

CCL

CCL

CCL

CCL,

UNIDADE 5
Contidos
Coñecemento e uso de
técnicas de análise do
contido e de estratexias
de lectura comprensiva:
esquemas, resumos, etc.

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

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

1.1. Analiza e sintetiza o
contido dun texto en
resumos e esquemas que
estruturan visualmente
as ideas.

CC

CCL,
CAA

1.2. Identifica a idea
principal e as
secundarias .

CCL

2.1. Utiliza, , diversas
fontes de información

CCL,

Uso autónomo, das
bibliotecas e das TIC
para seleccionar
información.

2. Seleccionar a
información que se
obtén

Lectura , comprensión e
análise dun texto
epistolar.

3. Ler, comprender e
analizar un texto
epistolar.

3..1. Crea un texto
epistolar

Uso de léxico
relacionado coa
comunicación.

4. Recoñecer, explicar
e usar léxico
traballado na aula.

4.1. Utiliza o vocabulario
traballado na aula

Aplicación e valoración
das normas de uso do
punto, da coma e do
punto e coma.

5.Coñecer e aplicar as
normas de uso do
punto, da coma e do
punto e coma.

5.1. Aplica correctamente
as normas normas de
uso do punto, da coma e
do punto e coma.

CCL

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

CCL

CCL,

CD

6. Recoñecer os tipos
de pronomes.
Clasificalos,
contraccións e saber a
súa colocación .

Recoñece os tipos de
pronomes. Clasifícaos, e
sabe a súa colocación .

Situación
sociolingüística do
galego.

7. Coñecer a situación
do galego na
actualidade e os niveis
de competencia da
poboación. .

7.1. Describe a situación
sociolingüística de
Galicia a partir do estudo
do seu contorno (concello
e comarca), .

8. Identificar os
diferentes tipos de
narrador.

Le comprensivamente
textos narrativos .
Identifica os diferentes
tipos de narrador

9. Escribir textos de
intención estética
servíndose dos
coñecementos
adquiridos na aula.

9.1. Escribe textos de
intención estética

Produción de textos
servíndose dos
coñecementos e recursos
retóricos traballados na
aula.
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CCL
CCL,
CCC

O pronome persoal:
identificación,
clasificación,
contraccións e
colocación.

Tipos de narrador.

CAA

CAA

CCL
CSC

CCL

CCL,
CCEC

UNIDADE 6
Contidos

Criterios

de avaliación

Coñecemento lectura e
análise dun texto narrativo.

1 Ler, comprender e analizar
un texto narrativo.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1. Analiza e sintetiza o
contido do texto .

CCL

1.3. Usa os signos de
puntuación do texto

CCL

2. Recoñecer, explicar e usar
léxico traballado na aula.

2.1. Utiliza un vocabulario
amplo e preciso .

Aplicación e valoración das
normas ortográficas :dous
puntos,puntos suspensivos
comiñas e raias.

3. Aplicar e valorar as normas
ortográficas e morfolóxicas
estudadas.

3.1. Aplica correctamente
as normas ortográficas .

Recoñecemento da estrutura
de verbos . Identificar os
constituíntes dos verbos, os
modos, os tempos verbais e as
formas nominais.

4. Recoñecer a estrutura de e
verbos e da súa caracterización
morfolóxica

4.1. Coñece e utiliza
adecuadamente formas
verbais na produción de
textos orais e escritos.

Situación sociolingüística do
galego. Valoración social da
lingua galega.

5. Describir e analizar a
situación sociolingüística de
Galicia . Coñecer a valoración
social da lingua galega.

5.1 Describe a situación
sociolingüística de Galicia a
partir do estudo do seu
contorno (concello e
comarca) .

Lectura expresiva e
comprensiva de textos
narrativos localización e
descrición dos elementos
estruturais . Identificación os
diferentes tipos de personaxes,
espazo e tempo .

6. Ler expresiva e
comprensivamente textos
narrativos . Identificar os
diferentes tipos de personaxes,
espazo e tempo propios do
xénero narrativo.

6.1. Le comprensivamente
textos narrativos ,
Identificaros diferentes
tipos de personaxes, espazo
e tempo propios do xénero
narrativo.

7.Coñecer as principais
7.1.Coñece as principais
características dos mapas
características dos mapas
conceptuais e elaboralos a partir conceptuais e elabóraos a
dun modelo.
partir dun modelo.
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CCL,
CAA

1. 2 Identifica a idea
principal e as secundarias .

Uso de léxico traballado na
aula relacionado coa
navegación.

Principais características dos
mapas conceptuais e
elaboración a partir dun
modelo.

CC

CCL,
CCC

CCL

CCL,
CAA

CCL

CCL,
CCEC

CCL,
CCEC

UNIDADE 7
Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Comprender e
interpretar en formato
papel ou dixital, textos
narrativos.

1.1. Identifica as
características específicas
de todo tipo de textos
narrativos.

CCL

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

2. Seleccionar a
información que se obtén
nas bibliotecas, nas TIC e
outras fontes .

2.1 Utiliza, de forma
progresivamente autónoma,
diversas fontes de
información e .

Recoñecemento,
explicación e uso de
léxico relacionado cos
medios de transporte.

3. Recoñecer, explicar e
usar léxico amplo
traballado na aula.

3.1.Utiliza un
vocabulario amplo e
preciso para expresarse
con claridade .

Aplicación d as normas
de uso do b e do v.

4. Aplicar as normas de
uso do b e do v.

4.1. Aplica correctamente
as normas ortográficas
estudadas

CCL

4.2. Aplica estratexias para
a corrección lingüística .

CCL

Contidos

Criterios

Comprensión e análise
dun texto narrativo.

de avaliación

CCL,
CAA

CCL,
CCC

Recoñecemento e
conxugación dos verbos
regulares e dos
irregulares..

5. Coñecer a
conxugación dos verbos
regulares e dos
irregulares.

5.1. Coñece e utiliza
adecuadamente formas
CCL,
verbais na comprensión e
produción de textos orais e CAA
escritos.

Procesos de
normalización e
normativización da
lingua.

6. Identificar os
procesos de
normalización e
normativización da
lingua.

.6.1. Recoñece os trazos
da variedade estándar .

Lectura, con
regularidade, de obras
literarias e distinguir as
características da poesía
lírica..

7. Ler con regularidade
obras literarias e
distinguir as
características da poesía
lírica..

7.1. Le con regularidade
obras literarias e
desenvolve criterio lector.
Distingue as
características da poesía
lírica.

Estudo das diferenzas 8. Coñecer as
entre a lírica tradicional e diferenzas entre a lírica
a lírica culta.
tradicional e a lírica culta.
.

6.2. Identifica os procesos
de normalización e
normativización.

CCL

CCL

8..1. Coñece as diferenzas
entre a lírica tradicional e
a lírica culta.

CCL

9.1. Coñecer e aplica a
técnica para a elaboración
dun resumo.

CCL

.

Estudo da técnica para a 9. Coñecer e aplicar a
elaboración dun resumo
técnica para a elaboración
dun resumo
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UNIDADE 8
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

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

1. Seleccionar a
información que se
obtén nas bibliotecas,
nas TIC e outras fontes

1.1. Utiliza, de forma
progresivamente
autónoma, diversas fontes
.

Produción , síntese e
análise, en formato papel
ou dixital, de textos
poéticos.

2. Ler, comprender e
analizar un texto
poético.

2.1 Sintetiza e resume e
analiza textos poéticos

Recoñecemento,
explicación e uso de léxico
amplo relacionado cos seres
míticos.

3. Recoñecer, explicar
e usar un léxico amplo
relacionado cos seres
míticos..

3.1. Utiliza un vocabulario
amplo e preciso .

Aplicación e valoración
das normas de uso do h..

4. Coñecer e aplicar as
normas de uso do h.

4.1. Aplica correctamente
as normas ortográficas .

Coñecemento da oracións (
actitude do falante, o
predicado e a voz verbal).

5. Clasificar as
oracións segundo
diferentes criterios (a
actitude do falante, o
predicado e a voz
verbal).

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

Identificación d os
préstamos e os
procedementos de entrada
das palabras na lingua.

6. Identificar os
préstamos e os
procedementos de
entrada das palabras na
lingua.

6.1. Clasifica as
palabras segundo o
procedemento de
incorporación

Lectura expresiva e
comprensiva de poemas
recitados ou cantados;
determinación dalgúns
tipos de estrofa e de poema.

7. Identificar algúns
tipos de estrofa e de
poema.

7.1. Le expresiva e
comprensivamente e fai
audicións de poemas .,

Elementos propios da
versificación (a métrica, a
distribución dos acentos e a
rima).

8. Distinguir os
elementos propios da
versificación (a métrica,
a distribución dos
acentos e a rima).

8. 1. Escribe textos e
distingue os elementos
propios da versificación (a
métrica, a distribución dos
acentos e a rima).

A collaxe literaria

9. Coñecer e aplicar a
técnica de elaboración
de colaxes.

9.1. Crea colaxes para
construír poemas.

CC

CCL,
CAA

CCL
CD

CCC

Distingue os elementos
propios da versificación
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CCL,

CCL

CCL

CCL,
CAA

CCL

CCL,
CCEC
CCL
CAA
CCA

UNIDADE 9
Contidos

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

Comprensión , interpretación,
análise dunha canción.

1 .Ler, comprender e
analizar unha canción.

1.1. Le, comprende e
analiza unha
canción.

Recoñecemento, explicación e
uso de léxico relacionado
coa paisaxe mariña.

2. Recoñecer, explicar
e usar un léxico amplo
relacionado coa
paisaxe mariña.

2.1. Utiliza o
vocabulario
aprendido no tema

CCL

CCL,
CCC

Aplicación e valoración das
normas ortográficas de uso
do s e do x.

3. Aplicar as normas
de uso do s e do x.

Coñecemento da estutura da
oracións e os tipos de suxeito
e de predicado. .

4. Coñecer a estutura
da oracións e os tipos
de suxeito e de
predicado.

Os estranxeirismos

5. Identificar os
estranxeirismos para
intentar evitalos.

5.1. Identifica os
estranxeirismos
para intentar
evitalos.

CCL,
CSC

6. Recoñecer os
principais recursos da
linguaxe poética.

6.1. Identifica e crea
recursos da
linguaxe
poética.

CCL
CAA

Análise de textos literarios, de
maneira guiada,
funcionalidade dos recursos
retóricos.Distinguir as
metáforas e coñecer o método
para crealas.

7. Analizar textos
literarios, de maneira
guiada, Distinguir as
metáforas e coñecer o
método para crealas.

7.1. Analiza textos
literarios, de
maneira guiada,
identifica e
analiza os recursos
retóricos.

Produción de textos de
intención estética servíndose
Distinguir as metáforas e
coñecer o método para
crealas.

8. Distinguir as
metáforas e coñecer o
método para crealas.

81. Escribe textos de
servíndose dos
coñecementos
para crear
metáforas.

Recursos da linguaxe poética.
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3.1. Aplica
correctamente as
normas
ortográficas da
lingua galega.
4.1 Coñece a estutura
da oracións e os
tipos de suxeito e
de predicado.

CC

CCL

CCL

CCL

CCL,
CCEC
CAA

UNIDADE 10
Contidos
Comprensión,
interpretación e resumo
de novas de
actualidade

Criterios

de avaliación

1. Ler, comprender e
analizar unha noticia.

Produción , de textos
propios dos medios de
comunicación
(noticias).

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

Uso un léxico amplo
relacionado coa
paisaxe de montaña.

3. Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado coa paisaxe
de montaña.
4. Aplicar as normas de
uso do n e do ñ.

Aplicación e valoración
das normas
ortográficas de uso
do n e do ñ.galega.

Estándares de
aprendizaxe avaliables
1.1. Comprende o sentido
global de textos de
carácter informativo
1..2. Localiza a
información destacada
de textos dos medios
de comunicación:
portadas e titulares.
2.1. Produce textos
propios dos medios
de comunicación a
partir dun modelo
(noticias).
3.1. Utiliza o vocabulario
estudado

4.1 Aplica correctamente
as normas
ortográficas e
morfolóxicas
aprendidas.

CC

CCL,
CAA

CCL

CCL,
CD,
CSC
CCL,
CCC

CCL

Identificación e
clasificación
doscastelanismos para
evitalos

5. Identificar os
castelanismos para
intentar evitalos.

5.1.Identifica e corrixe os
castelanismos

Coñecemento dos
principais
complementos da
oración: complemento
directo, complemento
indirecto e
C.circunstancial.

6. Coñecer os principais
complementos da
oración: complemento
directo, complemento
indirecto e complemento
circunstancial..

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

CCL

O xénero dramático.

7. Coñecer as principais
características do xénero
dramático.

7.1. Coñece as principais
características do
xénero dramático.
Le un texto
dramático .

CCL

8. Aprender a reelaborar e
mellorar unha produción
escrita

8.1. Aprende a reelaborar e
mellorar unha
produción escrita

Análise de textos
literarios,
identificación dos
trazos dos subxéneros e
a funcionalidade dos
recursos retóricos.
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CCL

CCL

UNIDADE 11
Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. . Producir e sintetizar,
en formato papel ou
dixital, t narracións e
descricións.

1.2. Sintetiza e resume
narracións e
descricións sen
parafrasear o texto
resumido.

CCL
CD

2. Explicar e usar léxico
relacionado co teatro e
outros espectáculos..

2.1. Utiliza o léxico
aprendido na clase..

Empregar
correctamente as
vogais..

3. Aplicar e valorar as
normas ortográficas .

3.1. Aplica correctamente
as normas
ortográficas .

CCL

Principais
complementos da
oración (suplemento,
complemento axente,
atributo e
complemento
predicativo) .

4. Coñecer os principais
complementos da
oración (suplemento,
complemento axente,
atributo e complemento
predicativo)

4.1. Coñece os principais
complementos da
oración (suplemento,
complemento axente,
atributo e
complemento
predicativo).

CCL,
CAA

Recoñecemento das
distintas variedades
lingüísticas
(históricas,
xeográficas, sociais e
situacionais). .

5. Identificar e clasificar
as distintas variedades
lingüísticas (históricas,
xeográficas, sociais e
situacionais).

5.1. Identifica e clasifica
as variedades
lingüísticas do
galego.

CCL
CCEC,
CSC

5.2. Analiza a súa práctica
lingüística

CCL

Principais
características das
representacións
teatrais. Elementos e
técnicas.

6. Recoñecer as
principais características
das representacións
teatrais.

6.1. Le obras literarias
do xénero
dramático
Recoñece as
principais
características do
xénero.

CCL
CSC,
CAA

7. Recoñecer os
compoñentes e
procedementos que
caracterizan os
subxéneros.

7.1. Le erecoñece os
compoñentes e
procedementos que
caracterizan os
subxéneros.

8. Facer dramatizacións a
partir dun texto.

8.1. Escribe textos
servíndose dos
coñecementos
literarios adquiridos
.

Contidos
Produción e síntese, en
formato papel ou
dixital, de textos ,
narrativos e
descritivos.
Uso de léxico
relacionado co teatro e
outros espectáculos..

Recoñecemento dos
compoñentes e
procedementos que
caracterizan os
subxéneros.

. Dramatizacións a
partir dun texto

Criterios

de avaliación
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CCL,
CCC

CCL
CSC,
CAA

CCL

UNIDADE 12
Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Comprender e
interpretar a intención
comunicativa, o tema, as
ideas principais e os
datos relevantes d a
reportaxes e e elaborar
esquemas e resumos.

1.1. Comprende o sentido
global e identifica a
intención comunicativa
das reportaxes,

CCL,
CAA

1.2. Traslada a información
relevante a
esquemas ou resumos.

CCL,
CAA

Uso dun léxico
relacionado co
vestiario e os
complementos.

3. Explicar e usar un
léxico relacionado co
vestiario e os
complementos.

3.1 . Utiliza un vocabulario
.estudados.

Uso eficaz dos
dicionarios e doutras
fontes de consulta en
calquera soporte, .

4. Usar eficazmente os
dicionarios ou calquera
outra fonte de consulta,
en papel ou en soporte
electrónico .

4..1. Obtén, de xeito
autónomo, información
lingüística de todo tipo en
dicionarios, en diferentes
soportes, .

CCL,
CAA
CD

. Uso dos grupos
cultos: -cc-,-ct-,-bl-, pl-, -cl-, -fl-, gl-.

5. Aplicar e valorar as
normas ortográficas
estudadas.

5.1. Aplica correctamente
as normas ortográficas

CCL

5.2. Aplica estratexias
para a corrección
lingüística,

CCL

Contidos
Comprensión,
interpretación e
resumo de novas de
actualidade de
crónicas, reportaxes .

Criterios

de avaliación

CCL,
CCC

Coñecemento das
distintas modalidades
oracionais.

6. Identificar as distintas
modalidades oracionais.

6.1. Elabora enunciados
atendendo aos
compoñentes sintácticos
estudados.

CCL

Recoñecemento das
variantes xeográficas
do galego..

7. Identificar e clasificar
as variantes dialectais
do galego, .

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

CCL
CCEC

A literatura e outras
artes como o cine e a
música.

8. Coñecer a relación
entre a literatura e outras
artes como o cine e a
música.

8.1. Coñece a relación entre
a literatura e outras artes
como o cine e a música.
.

CCL
CCEC
CCAA

Produción de textos .
Os acrósticos.

9. Coñecer e aplicar a
técnica de creación de
acrósticos.

9.1. Escribe e aplica a
técnica de creación de
acrósticos..

CCL,
CCEC

Descrición e
caracterización dos
trazos definitorios
básicos da linguaxe
cinematográfica.

10. Describir e
caracterizar os trazos
definitorios básicos da
linguaxe
cinematográfica.

10.1. Describe e
caracteriza os trazos
definitorios básicos da
linguaxe cinematográfica.

CCL,
CCEC
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4.3.4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
AVALIABLE DE:
4.3.4.1 TEMPORALIZACIÓN 2º ESO
O libro de texto que utilizamos está dividido en 12 unidades, o que corresponde a catro
por avaliación. A dedicación a cada unidade oscila entre dúas e tres semanas e irase
adaptando ós alumnos e ós imprevistos que poidan xurdir, de maneira que a final de
curso se impartan tódalas unidades didácticas.
Os contidos de ortografía e gramática son progresivos e serán avaliados durante todo o
curso.
Primeira avaliación: unidades 1, 2, 3, 4
Segunda avaliación: unidades 5, 6 ,7, 8
Terceira avaliación: unidades 9, 10, 11, 12
Non obstante, o profesorado poderá alterar esta orde se o considera conveniente
para o mellor desenvolvemento das aulas.
4.3.4.2.GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
2º ESO
Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de
contidos, dos que concretaremos o grao mínimo de consecución para superar a
materia,o nivel de adquisición de cada estándar (indicadores de logro).
BLOQUE1: COMUNICACIÓN ORAL (ESCOITAR E FALAR)
LGB1.1.1.- En liñas xerais, comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de
textos orais de carácter informativo propios dos medios de comunicación audiovisual.
LGB1.1.2.- Case sempre traslada a información máis relevante de discursos orais dos medios de
comunicación audiovisual a esquemas ou resumos.
LGB1.3.1.- Coñece, aprecia e usa a maioría das normas que rexen a cortesía na comunicación
oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a
linguaxe discriminatoria).

LGB1.4.1.-Diferenza as ideas principais e as secundarias enormalmente identifica a
intención comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e
crónicas.
LGB1.5.1.Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece algúns
erros nas producións orais propias e alleas e ás veces propón solucións para melloralas.
LGB1.6.1.-Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á
intención comunicativa desexada, con aceptable coherencia, cohesión e corrección.
LGB1.6.2.-Participa con suficiente fluidez nas intervencións orais espontáneas
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do
pronome persoal átono, así como a fonética galega.
LGB1.6.4.- Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico aceptablemente rico
e variado.
LGB1.7.2.-Emprega algunhas TIC para facer as súas presentacións máis claras e
atractivas visualmente.
LGB1.9.1.Elabora guións simples para organizar os contidos de exposicións formais ou
informais breves.
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LGB1.10.4.Analiza algunhas das similitudes e diferenzas entre discursos formais e
espontáneos.
BLOQUE 2:: COMUNICACIÓN ESCRITA (LER E ESCRIBIR)
LGB2.1.1.- En xeral, analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que
estruturan visualmente as ideas.
LGB2.1.2.Busca con frecuencia o significado do léxico descoñecido a partir do
contexto, e en xeral analiza a forma das palabras ou usa dicionarios.
LGB2.1.3.Identifica aceptablemente a idea principal e as secundarias e comprende
normalmente a relación existente entre elas.
LGB2.2.1.- En xeral comprende e interpreta a información máis relevante de textos
propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e
solicitudes.
LGB2.5.1.-Ás veces utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de
información e integra os coñecementos adquiridos na maioría dos seus discursos orais e
escritos.
LGB2.6.3.Elabora, basicamente, a súa propia interpretación sobre o significado dun
texto.
LGB2.8.1.-Elabora algúns esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto.
LGB2.8.3.-Utiliza algúns elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do
texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores).
LGB2.8.5.-En xeral, revisa e reescribe o texto con suficiente respecto polas regras
ortográficas e morfolóxicas.
LGB2.11.1.-Produce, en formato papel ou dixital, textos sinxelos de carácter educativo:
cuestionarios, resumos,informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos
das materias curriculares.
BLOQUE 3 : FUNCIONAMENTO DA LINGUA
LGB3.1.1.-Utiliza un vocabulario o suficientemente amplo e preciso para expresarse
con claridade nun rexistro axeitado á situación comunicativa.
LGB3.5.1.-Aplica correctamente a maioría das normas ortográficas e morfolóxicas da
lingua galega.
LGB3.5.2.-En xeral, aplica algunhas estratexias para a corrección lingüística, gramatical
e ortográfica dos textos.
LGB3.7.1.-En xeral, coñece e utiliza aceptablemente substantivose formas verbais na
comprensión e produción de textos orais e escritos.
LG3.9.1.-En xeral, completa, transforma e elabora enunciados de maneira bastante
axeitada e correcta atendendo aos compoñentes sintácticos, identificando
aceptablemente as funcións sintácticas no seo da oración.
LG3.10.1.-Recoñece algúns erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir
da avaliación e autoavaliación, propondo, ás veces, solucións para a súa mellora.
LGB3.12.1.Utiliza algúns dos 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
LGB4.1.2.-Distingue aceptablemente entre linguas maioritarias, minoritarias e
minorizadas e en xeral aplica estes conceptos ao caso galego.
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LGB4.1.3.Coñece case na súa totalidade as linguas que se falan en España e en xeral
valora a súa existencia como un elemento de riqueza cultural.
LGB4.1.5.- Valora de xeito aceptable a importancia da relación de Galicia coa
comunidade lusófona e coñece a maioría dos territorios que a integran.
LGB4.2.1.En xeral, describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do
seu contorno (concello e comarca), compáraa coa situación doutros contextos e analiza
algunhas das diferenzas
LGB4.3.1.Coñece algunhas das principais iniciativas normalizadoras no ámbito
educativo.
LGB4.4.1.Coñece basicamente a lexislación que regula a utilización do galego e a súa
promoción no ámbito educativo e local.
LGB4.5.1.- Coñece o que é un prexuízo. En xeral, detecta e analiza a presenza dalgúns
prexuízos de carácter estético e socioeconómico cara ao galego.
LGB4.6.1.En xeral, identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego.
LGB4.6.3.En xeral, recoñece algúns dos trazos da variedade estándar da lingua galega e
valóraa como variante unificadora
BLOQUE 5 : EDUCACIÓN LITERARIA
LGLB5.1.1.-Le con regularidade obras literarias para desenvolver, en xeral, o mínimo
criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e
normalmente relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos
adquiridos.
LGLB5.1.2.-En xeral, describe a maioría do uso dos elementos propios de cada xénero
literario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios.
LGLB5.2.1.En liñas xerais, le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas
recitados ou cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os
principais recursos estilísticos.
LGLB5.3.1.En liñas xerais, le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves,
localiza edescribe a maioría dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto
de vista, tempo, espazo e personaxes principais.
LGLB5.4.1.-En liñas xerais, le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais
e recoñece a maioría dos compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros
LGLB5.5.1.-Compara aceptablemente textos pertencentes aos diferentes xéneros,
sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
LGB.5.6.1.Analiza con suficiencia textos literarios, de maneira guiada, identifica os
trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos, máis salientables.
LGLB5.7.1.En xeral, escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos
literarios adquiridos e dos recursos retóricos básicos traballados na aula.
LGLB5.8.1.-En xeral, describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe
cinematográfica.
LGLB5.9.1.Con frecuencia sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dalgúns dos
fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de
traballos e cita axeitada destes.
. Comenta oralmente ou por escrito os libros de lectura obrigatoria demostrando a súa
lectura.
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4.4 .-1ºPMAR( 2º ESO)ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL
4.4.1.- CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS
CLAVE.
Ademais do exposto a nivel xeral:
-Área de linguas
Competencia activa e pasiva a un nivel paritario nas dúas linguas oficiais de Galicia
(castelán e galego)
-Área de sociais
Interpretación e realización de gráficos, mapas, planos (climáticos, xeográficos,
económicos, ...)
Organización política e social do territorio.
-TICs
Utilización do ordenador na procura da información.
Realización de presentacións utilizando programas informáticos e/ou a pizarra dixital
Procura e selección de información que se nos presenta en diversos soportes: a Internet,
os blogs, os libros de texto, os atlas, enciclopedias…
4.4.2.- OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL
Os obxectivos xerais que formulamos para o ámbito lingüístico-social teñen como
referente último os obxectivos xerais da ESO, e establecen as finalidades xenéricas que
orientan o programa da área lingüístico-social, así como a referencia común para os
diversos desenvolvementos do programa. Estes obxectivos son:
 Coñecer e apreciar a diversidade espacial, cultural e lingüística do mundo e de
Galicia, manifestando respecto e tolerancia cara ós pobos e culturas diferentes.
 Comprender a comunicación como un proceso da vida social, apreciar as dúas
linguas de Galicia,entendendo as circunstancias que inflúen no seu uso e na súa
evolución.
 Identificar e analizar as interaccións das sociedades co medio, e facerse
conscientes das consecuencias medio-ambientais máis importantes.
 Apreciar os dereitos e liberdades das persoas como unha conquista das
sociedades avanzadas, e rexeitar situacións de inxustiza e discriminación.
 Valorar o patrimonio histórico, cultural e artístico da humanidade en xeral, e de
Galicia en particular, como ben común que debemos respectar e transmitir ás
xeracións futuras.
 Ler con fluidez, comprensión e actitude crítica nas dúas linguas, valorando a
lectura e, polo tanto, a literatura como fonte de pracer, coñecemento do
patrimonio cultural..
 Expresarse oralmente e por escrito nas dúas linguas, con coherencia, corrección
e adecuación ás súas necesidades comunicativas.
4.4.2.1.- OBXECTIVOS PARA O 1º CURSO DE PMAR
Ademais dos que figuran para 2º da ESO
1.- Desenvolver a capacidade de traballo tanto individual como en grupo.
2.- Aprender a buscar información, a seleccionala e a ordenala, en calquera soporte.
3.- Aprender a interpretar mapas, gráficas.etc. relacionados coas ciencias sociais
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4.- Coñecer as regras gramaticais para expresarse con corrección a nivel escrito e oral
en lingua galega e en lingua castelá.
5.- Facer da lectura una fonte de placer, coñecemento e enriquecemento cultural,
consolidando os hábitos lectores.
4.4.3.-2º ESO – 1º PMAR CONCRECIÓN QUE RECOLLE CONTIDOS,
CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE QUE SE
DESENVOLVEN
Remitimos en todo o que neste apartado non conste explicitamente diferenciado á
programación xeral de Lingua Galega e Literatura; asemade, tamén se terán como base
as programacións de Lingua Española e Ciencias Sociais para completar e interpretar
axeitadamente os programas específicos de PMAR .
4.4.4.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES E
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESENVOLVEN LIGADOS A CONTIDOS
DE LINGUA CASTELÁ E GALEGA.
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
h
m

B1.1.
Comprensión, B1.1. Escoitar de forma LCLB1.1.1. Comprende o CCL
interpretación
e activa,
comprender, sentido global de textos
valoración de textos interpretar e valorar orais propios do ámbito
orais en relación co textos orais propios dos persoal, escolar/ educativo
ámbito de uso: ámbito ámbitos
persoal, e social, identificando a
persoal, educativo ou educativo ou escolar, e estrutura, a información
escolar, e social.
social.
relevante e a intención
comunicativa
do/da
falante.

h
m

B1.2.
Comprensión, B1.2. Escoitar de xeito LCLB1.2.1. Comprende o CCL
interpretación
e activo,
comprender, sentido global de textos orais
valoración de textos interpretar e valorar de
intención
narrativa,
orais en relación coa textos
orais
de descritiva,
instrutiva,
súa finalidade: textos diferente tipo.
expositiva e argumentativa,
narrativos, descritivos,
identificando a información
instrutivos, expositivos
relevante, determinando o
e
textos
tema e recoñecendo a
argumentativos.
intención
comunicativa
Diálogo.
do/da falante .
LCLB1.2.4. Resume textos CCL
narrativos,
descritivos, CAA
instrutivos, expositivos e
argumentativos de forma
clara, recollendo as ideas
principais e integrando a
información en oracións que
se relacionen loxicamente e
semanticamente.

h

B1.4. Coñecemento e uso B1.4. Comprender o LCLB1.4.1.
Recoñece
o CSIE
progresivamente
sentido global de textos proceso de produción de
autónomo
das
discursos orais valorando a
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estratexias necesarias
para a produción e a
avaliación de textos
orais. Aspectos verbais
e non verbais.

orais.

claridade
expositiva,
a
adecuación, a coherencia do
discurso e a cohesión dos
contidos.
LCLB1.4.3. Recoñece os erros CAA
da produción oral propia e
allea a partir da práctica
habitual e propón solucións
para melloralas.

g
h

B1.5. Coñecemento, uso B1.5. Aprender a falar en LCLB1.5.1.
Realiza CCL
e
aplicación
das público, en situacións presentacións orais.
estratexias necesarias formais e informais, de
para falar en público: xeito individual ou en
planificación
do grupo.
discurso,
prácticas
orais
formais
e
informais

a
d
g

B1.6. Participación en B1.6. Participar e valorar LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, CSC
debates, coloquios e a
intervención
en non divaga e atende as CCL
conversas espontáneas debates, coloquios e instrucións
do/da
respectando as normas conversas espontáneas.
moderador/a en debates e
básicas de interacción,
coloquios.
intervención e cortesía
que
regulan
estas
prácticas orais.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
b
h

B2.1. Coñecemento e uso B2.1. Aplicar estratexias LCLB2.1.1. Pon en práctica CCL
das
técnicas
e de lectura comprensiva diferentes estratexias de
estratexias necesarias e crítica de textos.
lectura en función do
para a comprensión de
obxectivo e o tipo de texto.
textos escritos.
LCLB2.1.4. Deduce a idea CCL
principal dun texto e
recoñece
as
ideas
secundarias.

b
h
l

B2.2.
Lectura, B2.2. Ler, comprender, LCLB2.2.1.
Localiza, CCL
comprensión
e interpretar e valorar relaciona
e
secuencia
interpretación de textos textos en diferentes informacións explícitas e CMCCT
narrativos, descritivos, formatos e soportes.
implícitas nun texto, e
instrutivos, expositivos
deduce informacións ou
e argumentativos.
valoracións implícitas.

b
e
h

B2.3.
Utilización B2.3. Procurar e manexar LCLB2.3.1. Utiliza de xeito CD
progresivamente
información,
na autónomo diversas fontes de
autónoma da biblioteca biblioteca e noutras información integrando os
escolar
e
das fontes, en papel ou coñecementos
adquiridos
tecnoloxías
da dixital.
nos seus discursos orais ou
información
e
da
escritos.
comunicación .

g
h

B2.4. Coñecemento e uso B2.4.
Aplicar LCLB2.4.1. Aplica técnicas CSIE
das técnicas para a progresivamente
as diversas para planificar os
produción de textos estratexias necesarias seus escritos (esquemas,
escritos: planificación, para producir textos árbores, mapas conceptuais
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obtención de datos,
organización ...

adecuados, coherentes
e cohesionados.

etc.) e redacta borradores de
escritura.

Bloque 3. Coñecemento da lingua
b
h

B3.1.
Recoñecemento, B3.1.
Aplicar
os LCLB3.1.1.
Recoñece
e CCL
uso e explicación das coñecementos sobre a explica o uso das categorías
categorías gramaticais: lingua e as súas normas gramaticais nos textos, e
substantivo, adxectivo, de uso para resolver utiliza este coñecemento
determinante,
problemas
de para corrixir erros de
pronome,
verbo, comprensión de textos concordancia
en
textos
adverbio, preposición, orais e escritos, e para propios e alleos.
conxunción
e a composición e a
LCLB3.1.2.
Recoñece
e CCL
interxección.
revisión
corrixe erros ortográficos e
B3.2. Coñecemento, uso progresivamente
e
valoración
das autónoma dos textos gramaticais en textos propios
e alleos, aplicando os
normas ortográficas e propios e alleos.
coñecementos adquiridos
gramaticais,
recoñecendo o seu
valor social e a
necesidade
de
cinguirse a elas para
conseguir
unha
comunicación eficaz.

b
h

B3.3. Comprensión e B3.2. Comprender o LCLB3.2.1. Diferencia os CCL
interpretación
dos significado
das compoñentes denotativos e
compoñentes
do palabras en toda a súa connotativos no significado
significado
das extensión
para das palabras dentro dunha
palabras: denotación e recoñecer e diferenciar frase ou un texto oral ou
connotación.
os usos obxectivos dos escrito.
subxectivos.

h

B3.4.
Coñecemento B3.3. Comprender e LCLB3.3.1. Recoñece e usa CCL
reflexivo das relacións valorar as relacións de sinónimos
e
antónimos
semánticas que se igualdade
e
de dunha palabra, e explica o
establecen entre as contrariedade que se seu uso concreto nunha frase
palabras.
establecen entre as ou nun texto oral ou escrito.
palabras e o seu uso no
discurso oral e escrito.

h
n

B3.5.
Observación, B3.4.
Recoñecer
os LCLB3.4.1.
Recoñece
e CCEC
reflexión e explicación cambios de significado explica o uso metafórico e
dos
cambios
que que afectan a palabra metonímico das palabras
afectan o significado no texto: metáfora, nunha frase ou nun texto oral
das palabras: causas e metonimia,
palabras ou escrito.
mecanismos. Metáfora, tabú e eufemismos.
metonimia,
palabras
tabú e eufemismos.

h

B3.6.
Recoñecemento, B3.5.
Identificar
os LCLB3.5.1. Recoñece, usa e CCL
uso e explicación dos conectores textuais e os explica
os
conectores
conectores textuais e principais mecanismos textuais
(de
adición,
dos
principais de referencia interna contraste e explicación) e os
mecanismos
de presentes nos textos, principais mecanismos de
referencia
interna, recoñecendo a súa referencia
interna,
tanto gramaticais como función
na gramaticais
(substitucións
léxicos.
organización
do pronominais)
e
léxicos
contido do discurso.
(elipse
e
substitucións
mediante
sinónimos
e
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hiperónimos),
a
h

B3.7.
Recoñecemento, B3.6.
Identificar
a LCLB3.6.1.
Explica
a CCL
uso e explicación dos intención comunicativa diferenza significativa que
recursos
de da persoa que fala ou implica o uso dos tempos e
modalización
en escribe.
modos verbais.
función da persoa que
fala
ou
escribe.
Expresión
da
obxectividade
e
a
subxectividade

a
h
i
ñ
o

B3.9. Recoñecemento da B3.8.
Recoñecer
e LCLB3.8.1. Coñece e valora a CSC
diversidade lingüística valorar a diversidade diversidade lingüística de
propia
do
ámbito lingüística,
con Galicia.
persoal,
social
e especial atención á
mediático.
realidade galega.
Bloque 4. Educación literaria

h
l
n
c

B4.1. Lectura libre de B4.3. Fomentar o gusto e LCLB4.3.1. Fala na clase dos CCL
obras da literatura o hábito pola lectura en libros e comparte as súas CSC
española e universal, e todas as súas vertentes: impresións
cos/coas
da literatura xuvenil, como fonte de acceso compañeiros/as.
como fonte de pracer, ao coñecemento e
CCL
de
enriquecemento como instrumento de
persoal
e
de lecer e diversión que
LCLB4.3.2. Le en voz alta
coñecemento
do permite
explorar
modulando, adecuando a
mundo, para lograr o mundos diferentes aos
voz,
apoiándose
en
desenvolvemento dos nosos,
reais
ou
elementos da comunicación
seus propios gustos e imaxinarios.
non verbal e potenciando a
intereses literarios, e a
expresividade verbal.
súa
autonomía
de
lectura.

h
l
n

B4.2.
Redacción de B4.4. Redactar textos
CCL
textos de intención persoais de intención
LCLB4.4.1. Redacta textos CCEC
literaria a partir da literaria seguindo as
persoais
de
intención
lectura
de
textos, convencións do xénero,
literaria a partir de modelos
utilizando
as con intención lúdica e
dados
seguindo
as
convencións formais creativa.
convencións do xénero, con
do xénero e con
intención lúdica e creativa.
intención lúdica e
creativa.
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4.4.5.-Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de
aprendizaxe e competencias clave que desenvolven ligados á materia
de xeografía e historia.
Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. O medio físico
b
e
f
g

B1.1.
Localización. B1.1. Localizar espazos XHB1.1.1.
Localiza CAA
Latitude e lonxitude.
xeográficos e lugares espazos xeográficos CMCCT
nun mapa ou nunha e lugares nun mapa CD
imaxe de satélite, de España e de
utilizando datos de Galicia, utilizando
coordenadas
datos de coordenadas
xeográficas.
xeográficas.

b
e
f
g
h

B1.2. Características B1.2. Ter unha visión XHB1.2.1. Enumera e
xerais do medio global do medio físico describe
as
físico de España e de de España e de peculiaridades
do
Galicia.
Galicia, e das súas medio físico español
características xerais.
e galego.

b
e
f
g
h

B1.3. Medio físico de B1.3. Situar no mapa de XHB1.3.1. Sitúa nun CAA
España: relevo e España as unidades e mapa
físico
as CMCCT
hidrografía.
os
elementos principais unidades CD
principais do relevo do relevo español.
peninsular, así como
os grandes conxuntos
ou
espazos
bioclimáticos.

b
e
f
g
h

B1.4. Medio físico de B1.4. Situar no mapa de XHB1.4.1. Sitúa nun CAA
Galicia: relevo e Galicia as unidades e mapa
físico
as CMCCT
hidrografía.
os
elementos principais unidades CD
principais do relevo, do relevo galego.
así como os grandes
conxuntos ou espazos
bioclimáticos.

b
e
f
g
h

B1.5.
Clima: B1.5.
Coñecer
e XHB1.5.1.
Localiza
elementos e factores. describir os grandes nun mapa os grandes
Diversidade
conxuntos
conxuntos
ou
climática
da bioclimáticos
que espazos
Península Ibérica e conforman o espazo bioclimáticos
de
de Galicia.
xeográfico español e España.
galego.

b
e
f
g
m

B1.6. Diversidade de B1.6.
Coñecer
os XHB1.6.1. Distingue e CAA
paisaxes.
Zonas principais
espazos localiza nun mapa as CMCCT
bioclimáticas
da naturais de España e paisaxes de España e CD
Península Ibérica e de Galicia.
de Galicia.
de Galicia.

b

B1.7. Medio natural e B1.7. Coñecer, describir XHB1.7.1.
Realiza CAA
problemas
e valorar a acción do procuras en medios
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CAA
CMCCT
CD
CCL

CAA
CMCCT
CD
CCL

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos
e
f
g
h
m
ñ

Contidos
ambientais
España.

Criterios de avaliación
en

Estándares de
aprendizaxe

ser humano sobre o
ambiente español e
galego, e as súas
consecuencias.

Competencias
clave

impresos e dixitais CMCCT
referidas
a CD
problemas
CCL
ambientais actuais en
España e en Galicia,
e localiza páxinas e
recursos da web
directamente
relacionados
con
eles.

Bloque 2. O espazo humano
b
c
e
f
g

B2.1.
Poboación B2.1.
Comentar
a XHB2.1.1. Localiza no
mundial:
modelos información en mapas mapa mundial os
demográficos
e do mundo sobre a continentes e as
movementos
densidade
de áreas
máis
migratorios.
poboación
e
as densamente
migracións.
poboadas.

CAA
CMCCT
CSC
CD

XHB2.1.2. Explica o
impacto das ondas
migratorias
nos
países de orixe e nos
de acollemento.

CAA
CMCCT
CSC
CD

b
c
e
f
g
h

B2.2.
Poboación B2.2.
Analizar
a XHB2.2.1. Explica as
europea: distribución poboación europea no características
da
e evolución.
relativo
á
súa poboación europea.
distribución,
evolución e dinámica,
e ás súas migracións e XHB2.2.2. Compara
políticas
de entre
países
a
poboación.
poboación europea
segundo
a
súa
distribución, a súa
evolución e a súa
dinámica.

CAA
CCL
CSC
CD

b
c
e
f
g
h

B2.3.
Poboación B2.3.
Analizar
as XHB2.3.1. Explica a
española prestando características
da pirámide
de
especial atención á poboación española, a poboación de España
sitación dde Galicia: súa
distribución, e
das
súas
evolución,
dinámica e evolución, comunidades
distribución
e e os movementos autónomas.
dinámica.
migratorios.
XHB2.3.2. Analiza en
Movementos
distintos medios os
migratorios.
movementos
migratorios
nas
últimas tres décadas
en España.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

b
c

B2.5.
Proceso
urbanización

de B2.5.
Sinalar
no mapamundi
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CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

nun XHB2.5.1. Realiza un CAA
as gráfico con datos da CMCCT

Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos
e
f
g
h

Contidos
planeta.

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

grandes áreas urbanas, evolución
do
e
identificar
e crecemento
da
comentar o papel das poboación urbana no
cidades
mundiais mundo.
como dinamizadoras
da economía das súas XHB2.5.2. Sitúa no
mapa do mundo as
rexións.
vinte cidades máis
poboadas, di a que
país pertencen e
explica
a
súa
posición económica.

Competencias
clave
CSC
CD
CCL
CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h

B2.6. A cidade e o B2.6. Comprender o XHB2.6.1.
Resume
proceso
de proceso
de elementos
que
urbanización
urbanización, os seus diferencien o urbano
europeo.
proles e os seus e o rural en Europa.
contras en Europa.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h
ñ

B2.7. A cidade e o B2.7. Recoñecer as XHB2.7.1. Interpreta
proceso
de características
das textos que expliquen
urbanización
en cidades españolas e as características das
España e en Galicia.
galegas, e as formas cidades de España e
de ocupación do de
Galicia,
espazo urbano.
axudándose
de
internet
ou
de
medios
de
comunicación
escrita.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h
m/ñ

B2.8. Diversidade de B2.8.
Coñecer
os XHB2.8.1. Sitúa os
medios naturais en principais
espazos parques
naturais
España e en Galicia.
naturais protexidos a españois nun mapa, e
nivel peninsular e explica a situación
insular.
actual dalgúns deles.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

b
c
e
f
g
h
m
ñ

B2.9. Paisaxes no B2.9. Identificar as XHB2.9.1. Clasifica as
territorio español e principais
paisaxes principais paisaxes
galego.
humanizadas
humanizadas
españolas e galegas, e españolas a través de
identificalas
por imaxes.
comunidades
autónomas.

CAA
CMCCT
CSC
CD
CCL

b
c
e

B2.10. Principais retos B2.10.
Coñecer
e XHB2.10.1. Compara CAA
e
problemas analizar os problemas paisaxes
CMCCT
ambientais
en e os retos ambientais humanizadas
CSC
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos
f
g
h
m
ñ

Contidos

Criterios de avaliación

España.

que afronta España, a
súa orixe e as posibles
vías para afrontar
estes problemas.

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

españolas segundo a CD
súa
actividade CCL
económica.

Bloque 3. A historia
f
l
ñ

B3.1. Relación entre o B3.1. Recoñecer que o XHB3.1.1. Identifica CSC
pasado, o presente e pasado
non
está elementos materiais, CCEC
o futuro a través da "morto e enterrado", culturais
ou
historia.
senón que determina o ideolóxicos que son
presente e os posibles herdanza do pasado.
futuros e espazos, ou
inflúe neles.

g
l
ñ

B3.2.
históricas.

l
ñ

B3.3.
Cambio
continuidade.

f
l
ñ

B3.4. Tempo histórico. B3.4. Entender que os XHB3.4.1.
Entende CSC
acontecementos e os que varias culturas CMCCT
procesos ocorren ao convivían á vez en
longo do tempo e á diferentes enclaves
vez
no
tempo xeográficos.
(diacronía
e
sincronía).

l
h
ñ

B3.5.
Vocabulario B3.5.
Utilizar
o XHB3.5.1. Utiliza o CSC
histórico e artístico.
vocabulario histórico vocabulario histórico CCL
e
artístico
con e
artístico
precisión, inseríndoo imprescindible para
no contexto adecuado.
cada época.

g
l

B3.6. Idade Media: B3.6. Caracterizar a alta XHB3.6.1. Utiliza as CSC
concepto
e
as Idade
Media
en fontes históricas e CAA
subetapas
(alta, Europa e recoñecer a entende os límites do
plena e baixa Idade dificultade da falta de que se pode escribir
Media).
fontes históricas neste sobre o pasado.
período.

Fontes B3.2.
Identificar, XHB3.2.1. Nomea e CSC
nomear e clasificar identifica
catro CAA
fontes históricas, e clases de fontes
explicar
diferenzas históricas.
entre interpretacións
de fontes diversas.
e B3.3.
Explicar
as XHB3.3.1.
Ordena CSC
características de cada temporalmente
CMCCT
tempo histórico e algúns
feitos
certos acontecementos históricos e outros
que
determinaron feitos salientables,
cambios fundamentais utilizando para iso as
no rumbo da historia, nocións básicas de
diferenciando
sucesión, duración e
períodos que facilitan simultaneidade.
o seu estudo e a súa
interpretación.
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Xeografía e Historia. 1º ciclo de ESO. 2º curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

a
c
d
g
l

B3.7.
Caída
do
Imperio Romano en
Occidente: división
política e invasións
xermánicas. Imperio
Bizantino e reinos
xermánicos.

B3.7. Describir a nova XHB3.7.1. Compara as CSC
situación económica, formas de vida (en CAA
social e política dos diversos aspectos) do
reinos xermánicos.
Imperio
Romano
coas
dos
reinos
xermánicos

a
c
d
g
l

B3.8. Feudalismo.

a
c
d
f
h
l
n

B3.9. Islam. Península B3.9.
Analizar
a XHB3.9.1. Comprende CSC
Ibérica:
invasión evolución dos reinos as orixes do Islam e CCEC
musulmá. Evolución cristiáns
e o
seu
alcance
de Al-Andalus e dos musulmáns, nos seus posterior.
reinos cristiáns.
aspectos
socioeconómicos,
políticos e culturais.

g
h
l
n
ñ

B3.10. Reconquista e B3.10.
Entender
o XHB3.10.1. Interpreta CSC
repoboación.
proceso
das mapas que describen CAA
conquistas
e
a os
procesos
de
repoboación
dos conquista
e
reinos cristiáns na repoboación cristiás
Península Ibérica e as na Península Ibérica.
súas relacións con AlXHB3.10.2. Explica a CSC
Andalus.
importancia
do CCEC
Camiño de Santiago. CCL

l

B3.11.
Expansión B3.11.
Entender
o XHB3.11.1.
CSC
comercial europea e concepto de crise e as Comprende
o
recuperación
das súas
consecuencias impacto dunha crise
cidades. Crise da económicas e sociais.
demográfica
e
baixa Idade Media: a
económica
nas
„Peste Negra‟ e as
sociedades
súas consecuencias.
medievais europeas.

l
h
n
ñ

B3.12. Arte románica, B3.12. Comprender as XHB3.12.1. Describe CSC
gótica e islámica.
características e as características
da CCEC
funcións da arte na arte románica, gótica CCL
Idade Media.
e islámica.

B3.8.
Explicar
a XHB3.8.1. Caracteriza CSC
organización feudal e a sociedade feudal e
as súas consecuencias. as relacións entre
señores
e
campesiños.
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4.4.6.- TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS DO ÁMBITO
LINGÜÍSTICO E SOCIAL I (2.º ESO)
.-Son seis unidades de lingua galega e literatura polo tanto corresponden a dúas por
trimestre.
.-Seis de lingua castelá e literatura co que corresponden dúas por trimestre.
.-E seis de xeografía e historia de: O espazo humano, A Idade Antiga e a Idade
Media co que corresponde a dúas por avaliación.
4.4.7.-GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA 1º
PMAR
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
Sen esquecer a correspondente consulta dos mínimos para 2ºESO na programación de
Ciencias Sociais: Xeografía e Historia e téndoos como referencia á hora de avaliar o
alumnado, establécense os seguintes mínimos:
1. Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa ou nunha imaxe de satélite,
utilizando datos de coordenadas xeográficas.
2. . Ter unha visión global do medio físico de España e de Galicia, e das súas
características xerais.
3.- Clima: elementos e factores. Diversidade climática da Península Ibérica e de
Galicia.
4.- Coñecer a organización territorial de España e de Galicia.
5.-. Coñecer, describir e valorar a acción do ser humano sobre o ambiente español e
galego, e as súas consecuencias.
6. . Proceso de urbanización no planeta. A cidade e o proceso de urbanización europeo.
.7. A cidade e o proceso de urbanización en España e en Galicia.
8. Principais retos e problemas ambientais en Galicia e en España.
9 . Idade Media: concepto e as subetapas (alta, plena e baixa Idade Media).
10. Caída do Imperio Romano en Occidente: división política e invasións xermánicas.
Imperio Bizantino e reinos xermánicos.
11. Feudalismo.
12. . Islam. Península Ibérica: invasión musulmá. Evolución de Al-Andalus e dos reinos
cristiáns.
13. Reconquista e repoboación.
14. Expansión comercial europea e recuperación das cidades. Crise da baixa Idade
Media: a „Peste Negra‟ e as súas consecuencias.
15. . Arte románica, gótica e islámica.
Lingua galega e literatura lingua castelá e literatura
1.- Saber sintetizar oralmente e por escrito o sentido global de diversos tipos de textos
galegos e casteláns, orais ou escritos, diferenciando as ideas principais das secundarias.
2.- Participar en galego e en castelán en diversas situacións comunicativas, individual
ou
colectivamente.
3.- Elaborar diferentes tipos de textos escritos, tanto en galego coma en castelán:
expositivos, narrativos, descritivos, etc. con corrección.
4.- Coidar a orde, claridade e presentación dos escritos. Integrar as normas
ortográficas, morfosintácticas e léxicas.
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5.- Producir textos orais e escritos, en galego e en castelán, relacionados cos distintos
medios de comunicación e novas tecnoloxías (entrevistas, crónicas, reportaxes...).
6.- Saber utilizar o vocabulario que conforma os campos léxicos vistos no curso en
ámbalas dúas linguas.
7.- Utilizar a lingua galega e a castelá con fluidez e normalidade nos diferentes
contextos
comunicativos.
8.- Coñecer e explicar nun texto as cuestións explicadas na clase sobre morfoloxía,
sintaxe e formación de palabras.
9.- Identificar e revisar a estrutura dun texto en galego e en castelán.
10.- Recoñecer, usar e explicar as categorías gramaticais: substantivo, adxectivo,
determinante, pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e interxecciónen
galego e en castelán.
11.- Coñecemento reflexivo das relacións semánticas que se establecen entre as
palabras.
12. - Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade
galega.
13.- Características xerais dos períodos da literatura dende a Idade Media ata a primeira
metade do século XXengalego e en castelán.
14.- Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero,
con intención lúdica e creativa en ambas linguas,
15.- Identificación e características dos xéneros literarios.
16.- Diferenciación dos diferentes xéneros e subxéneros literarios a través das lecturas
comentadas.
17.- Utilización de unha terminoloxía sintáctica básica. Identificación do Suxeito,
predicado; predicado nominal e predicado verbal; suxeito, verbo e complementos
18.- Utilización progresivamente autónoma da biblioteca do centro.
4.4.8.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
Manteranse as referencias metodolóxicas programadas para o nivel de 2º ESO; sen
esquecer que, no ámbito do ensino, todo proxecto metodolóxico está condicionado, en
primeiro lugar polo alumnado ao que se dirixe. Neste caso, trátase de alumnos/as
encadrados no Programa de Mellora do Rendemento Académico. Estes presentan unhas
características moi definidas: importantes carencias e dificultades na aprendizaxe (non
imputables só á falta de estudo e traballo), baixa autoestima, escasa motivación e outras
deficiencias relativas á autonomía na aprendizaxe, os recursos instrumentais e os hábitos
de traballo. Son alumnos que correrían grave risco de non superar os obxectivos de
etapa a través do currículo ordinario, pero que si poderían conseguir o título por medio
deste Programa.
As estratexias metodolóxicas orientaranse a que o alumno perciba doadamente a
conexión entre os contidos tratados e o mundo que o rodea. A formulación de situacións
próximas a eles ou con proxección futura fóra das aulas favorecerá a súa implicación e
axudaraos a atopar o sentido e utilidade da aprendizaxe.
Contribuirán a mellorar a motivación do alumnado:
A realización de actividades variadas
O emprego de materiais e recursos didácticos moi diversos
Conseguir un bo ambiente na clase e manter certo grao de negociación e debate crítico.
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Será necesario para mellorar a autoestima:
 A realización dunha graduación coherente na dificultade das actividades.
 apoio constante do profesor resaltando os logros do alumnado.
 A autoavaliación en determinados momentos do proceso de aprendizaxe.
 Establecer conexións entre os novos coñecementos e as experiencias do
alumno.
Empregaranse distintos tipos de agrupamento entre os alumnos:
Traballo individual, para facilitar a autonomía, orixinalidade e a organización persoal.
 Pequeno grupo, con distintas combinación:. Traballo con todo o grupo, para
debates ou actividades nas que se traballe con abundante material.
O tratamento dos contidos será o máis sinxelo posible, sen perder o necesario rigor. As
explicacións dos contidos máis teóricos serán claras, breves e ordenadas e apoiaránse da
maior cantidade posible de recursos audiovisuais.
4.4.9.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Os mesmos que para 2º da ESO
4.4.10.- PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN
INICIAL
Os mesmos que para a ESO
4.4.11.CRITERIOS
SOBRE
PROMOCIÓN DO ALUMNADO

AVALIACIÓN,

CUALIFICACIÓN

E

Ao comezo do curso farase unha proba de avaliación inicial para vermos o dominio
oral e escrito da lingua galega e castelá que ten o alumnado e para podermos adoptar as
medidas oportunas.
Os instrumentos utilizados serán probas orais e escritas e o traballo diario na aula. En
cada avaliación o profesor/a terá en conta para a cualificación do alumno/a todas as
anotacións do caderno: chamadas, tarefas realizadas, controis, libros lidos, progresión,
actitudes positivas e negativas facendo unha media ponderada de todo.
Esixirase unha nota mínima de 4 en cada unha das materias correspondentes ao
ámbito sociolingüístico para poder realizar a compensación e, polo tanto, poder
aprobar o ámbito.
Para máis datos remitímonos ó dito para 2º da ESO.
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4.4.12.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN
E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES, NO PMAR

Respecto a avaliación de alumnos que non acadasen os obxectivos nalgunha materia do
curso anterior (as chamadas habitualmente pendentes) realizará actividades de reforzo
que lle permitan recuperala ó longo do desenvolvemento do programa, sendo a
avaliación competencia do profesor que imparte clase no curso.
O alumnado que non superase as materias pendentes na terceira avaliación poderá
aprobalas no período que vai do 6 ao 22 de xuño realizando os traballos de reforzo
e recuperación indicados polo profesor/a do ámbito. Estes traballos e actividades
deberán ser entregados antes do 21 de xuño.

4.4.13.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. INCLUÍDOS LIBROS DE
TEXTO NO PMAR
Libros de texto:PMAR . Programa de Mellora I Edt. Xerais. ISBN 978-84-9121227-0 . ano 2017
Ademais do anterior: diferente material didáctico proporcionado polo profesor e que
detallamos no punto xeral correspondente.

4.4.14.- PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN DO PROGRAMA DO
PMAR
Seguiremos os procedementos xerais para avaliar a propia programación.
Ademais os profesores titores elaborarán ó final de cada trimestre e a final de cada
curso, unha memoria que inclúa:
a)
Informe sobre o progreso do alumnado do programa de diversificación
b)
Valoración e, se é o caso, proposta de modificación do Programa.
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4.5.-TERCEIRO CURSO DA ESO
4.5.1.CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA
E LITERATURA DE 3º ESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e
con diferentes intencións comunicativas.
Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da
comunicación audiovisual.
Escoitar con interese e respecto as intervencións orais e valorar as producións orais
cunha fonética galega correcta.
Participar activamente en situacións propias do ámbito académico, manifestando a
súa opinión e mostrando respecto cara á dos demais.
Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou
informais, de forma individual ou en grupo.
Producir discursos breves e comprensibles, adecuados a distintos rexistros,
coherentes e ben organizados, sobre temas da vida cotiá ou académica.
Realizar exposicións orais planificadas con axuda das TIC.
Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con
diferentes intencións comunicativas.
Ler en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego e rexeitando calquera
tipo de prexuízo.
Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar
información e para producir creacións propias.
Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións
sociais ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e
corrección.
Coñecer e utilizar un léxico amplo e preciso.
Utilizar os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes para
resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe.
Coñecer e utilizar as categorías gramaticais para mellorar e enriquecer as
producións lingüísticas.
Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención
a posibles interferencias.
Identificar e explicar as funcións oracionais e as unidades que as desempeñan.
Identificar os conectores e outros mecanismos que lles dan cohesión aos textos.
Recoñecer a estrutura dun texto e elaborar textos propios de acordo con eses
parámetros.
Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz.
Participar en proxectos nos que se utilizan varias linguas, evitando estereotipos
lingüísticos ou culturais.
Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade
dun pobo.
Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais
iniciativas normalizadoras da lingua e identificar os prexuízos.
Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os
seus inicios ata 1916.
Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante
unificadora.
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26. Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media
ata 1916.
27. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros
da literatura galega desde a Idade Media ata 1916.
28. Elaborar traballos, coa axuda das TIC, relacionados coas distintas épocas e períodos
da literatura galega desde a Idade Media ata 1916.
29. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados na clase.

4.5.2.-CONCRECIÓN QUE RECOLLE OS CONTIDOS, CRITERIOS DE
AVALIACIÓN RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESENVOLVEN
DA ESO

EN 3º

Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques.
A.- CONTIDOS
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
Escoitar: Comprensión de textos
B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos medios de
comunicación audiovisual, con especial atención ás entrevistas, noticias,
crónicas e reportaxes.
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.
B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e
argumentativos.
B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais usados no ámbito
académico (presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas).
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.
Falar: Produción de textos
B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito académico e de interese
para o alumnado que xeren intercambio de opinión.
B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar
en público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais.
B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e
académica.
B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a
produción de textos orais sobre temas de actualidade.
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
Ler: Comprensión de textos
B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura
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comprensiva e crítica de textos.
B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais: convocatorias, actas de reunión, 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.
B2.4 .Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito académico,
especialmente os expositivos e explicativos (enciclopedias, webs educativas e
outros materiais de consulta).
B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes
e a intención do emisor dos textos expositivos e explicativos.
B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para
obter, organizar e seleccionar a información.
B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para
detectar prexuízos e discriminacións.
B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego.
Escribir: Produción de textos
B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das
relacións sociais: convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros.
B2.10. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos propios dos medios de
comunicación, fundamentalmente entrevistas, crónicas e reportaxes.
B2.11. Produción, en soporte papel ou dixital, de textos expositivos do ámbito
académico a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de
documentación.
B2.12. Planificación, produción e revisión do texto con adecuación, coherencia,
cohesión e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.
B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e
corrixir erros.
B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través
da escritura.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático.
B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais.
B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras
(derivación e composición).
B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles
interferencias.
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.
B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir
unha comunicación eficaz.
B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual.
B3.8. Recoñecemento das funcións sintácticas e das unidades que as desempeñan de
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha
terminoloxía axeitada.
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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.
B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construcción dos parágrafos e a
vinculación e progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de
textos atendendo a estes valores.
B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada.
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, relacionados cos
Elementos Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou
culturais.
B3.13.Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Lingua e sociedade
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 normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo.
B4.3. A lusofonía.
B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística
en canto a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula, barrio), con
aproximación aos prexuízos lingüísticos máis evidentes.
B4.5. O proceso de normalización, desenvolvemento de actitudes positivas cara ao
proceso de recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos
positivos cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de
enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega.
B4.6. Etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a actualidade e
análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes.
B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
B4.8. Os prexuízos lingüísticos.
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 e
utilización e valoración da variante estándar da lingua en situacións de
carácter formal.
Bloque 5. Educación literaria
B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da Literatura
Galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.
B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da
Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916.
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.
B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e
analicen textos literarios representativos da Literatura Galega desde a Idade
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Media ata 1916.
B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a
realización de traballos e cita axeitada destas.
B5.6. (Re)creación de textos sinxelos de intención literaria partindo das
características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola
escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos.

B.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS CLAVE QUE DESENVOLVEN
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema,
a idea principal e as secundarias, o datos relevantes de textos orais dos medios de
comunicación audiovisual.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a
estrutura de textos orais propios dos medios de comunicación
audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes).
LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas
ou resumos.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención
comunicativa de programas de carácter informativo: noticias,
reportaxes, 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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CAA e a CSC..
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
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COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito
académico (presentacións, relatorios, intervencións en mesas redondas) e
identificar as ideas principais e secundarias, o propósito comunicativo
implícito ou explícito, e diferenciar as explicacións dos argumentos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos
debates, relatorios e mesas redondas dentro do ámbito académico e
elabora un esquema ou resumo.
LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou
en contra.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CAA e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas
da actividade académica, tanto espontáneas como planificadas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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, volume) e o significado dos trazos máis característicos da
linguaxe non verbal.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CAA , CSIEE e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude
crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
LGB1.6.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do
seu contexto.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CAA e a CCEC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.7. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico e de
interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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
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nos debates e coloquios.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CAA e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou
informais, de forma individual ou en grupo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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 7 vogais, n velar, fonema fricativo palatal xordo).
LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego:
infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada..
LGB1.8.4. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica,
castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata,
progresivamente, de evitalos.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CAA ,CSIEE e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou
máis culto, sobre temas da vida cotiá ou académica.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e
expresa a súa opinión..
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CCEC, a CSIEE e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar
exposicións orais planificadas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CAA, a CD, a CSIEE e a
CSC.
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de
textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas,
resumos.
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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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais:
convocatorias, actas de reunión, regulamentos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais: convocatorias, actas de reunión, regulamentos.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de comunicación e
distinguir entre información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter académico, especialmente os
expositivos e explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais
de consulta.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico,
especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir da
información obtida nas bibliotecas.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CAA e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos textos
expositivos e explicativos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas e
outros recursos relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar
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información.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos
buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CAA e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de
texto, para detectar prexuízos e descriminacións.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns fonéticos do galego.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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,
entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das
relacións sociais: convocatorias, actas de reunión, intervencións en foros.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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, intervencións en foros.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CSC e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.10.Producir, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos informativos e de
opinión, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.10.1. Produce, en soporte papel ou dixital, textos xornalísticos,
fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.11. Producir, en soporte papel ou dixital, textos expositivos do ámbito
académico: informes, proxectos sobre tarefas académicas das distintas
materias curriculares.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.11.1. Produce, en soporte papel 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 académicos: citas
bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina,
organización de títulos, capítulos...
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e
con respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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 seus 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 acadar a coherencia e
cohesión interna (conectores, tratamento de formas verbais).
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CSC, a CAA e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir
as producións escritas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos, correctores ortográficos) para
organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección
dos textos escritos.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e interrelación social a
través da escritura.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a CSC, a CCEC e a CD.
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Bloque 3. Funcionamento da lingua
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da fraseoloxía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos
comunicativos de uso formal da lingua.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na
elaboración de textos escritos e orais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as
posibilidades de combinación para crear novas palabras.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as bibliotecas e
outras fontes de consulta para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes
soportes, resolve as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e
progresa na aprendizaxe.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CD.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e as unidades
que as desempeñan.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e
diferencia os elementos que as desempeñan.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas producións propias os
diferentes conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros
mecanismos que lle achegan cohesión a un texto.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións
propias segundo estes parámetros.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión
temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en
conta os parámetros anteriores.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais e
escritos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención
comunicativa e recoñece a postura de cada emisor.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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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, relacionados cos Elementos
Transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos,
carteis... recensión de libros e películas, obras de teatro...) nos que se
utilizan varias linguas e relacionados cos Elementos Transversais,
evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora positivamente as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, a e CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual,
oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para
mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera
das outras.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCLe aCAA
Bloque 4. Lingua e sociedade
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de
identidade dun pobo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL , CD e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.2. Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.2.1. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como
expresión da riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa
postura.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.3.Coñecer a importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta
comunidade cultural.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
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LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en lingua
portuguesa (buscadores e enciclopedias).
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL , CD e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.4.Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza
da lingua galega, con aproximación ós prexuízos lingüísticos máis evidentes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.4.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia.
LGB4.4.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma
axeitada á realidade galega.
LGB4.4.3. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas.
LGB4.4.4. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes
elementos no seu propio discurso.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.5. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.5.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega.
LGB4.5.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso
normalizador do galego.
LGB4.5.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.6. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua desde os seus inicios ata 1916.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.6.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua
galega desde os seus inicios ata 1916.
LGB4.6.2. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da
lingua galega desde os seus inicios ata 1916.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL , CD e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.7. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.7.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do
galego e a súa promoción.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:B4.8.
analizar a situación persoal .

Identificar os prexuízos lingüísticos e
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.8.1. 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 da súa contorna.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.9. Identificar e clasificar as variantes xeográficas, diafásicas e diastráticas do
galego, recoñecer os trazos da variedade estándar da lingua galega, valorala
como variante unificadora e apreciar a variante diatópica propia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB4.9.1. Identifica e clasifica as variantes xeográficas, diafásicas e diastráticas
do galego.
LGB4.9.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa
como variante unificadora.
LGB4.9.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos
propios da súa zona.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC.
Bloque 5. Educación literaria
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da Literatura Galega
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde as
súas orixes na Idade Media ata 1916.
LGB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da
Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus
principais trazos característicos.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da
Literatura Galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura.
LGB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 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.
LGB5.2.4. 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
94

co contexto histórico, cultural e sociolingüístico da época(s)/
período(s).
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos,
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da Literatura Galega
desde a Idade Media ata 1916.
LGB5.3.2. 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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen
e analizan textos representativos da Literatura Galega desde a Idade
Media ata 1916.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC
para a realización de traballos e cita axeitada destas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos
sinxelos e cita axeitada destas.
LGB5.5.2. Emprega diferentes recursos básicos das TIC para a realización de
traballos sinxelos e cita axeitada destes.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.6. (Re)crear 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB5.6.1. (Re)crea textos sinxelos de intención literaria partindo das
características dos traballados na aula.
LGB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación
capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CCEC.
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4.5.3.PROGRAMACIÓN DE 3º DA ESO POR UNIDADES:
CONTIDOS DAS UNIDADES - CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES (Os mínimos
esixidos por unidade aparecen en negriña)– COMPETENCIAS CLAVE.
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA),
competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia
e expresións culturais (CCEC).

UNIDADE 1
Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- Os textos: definición e
clases.
- Vocabulario
relacionado coas redes
sociais.
- Regras de
acentuación.
- Unidades lingüísticas.
- O galego, lingua
románica.
- Voces patrimoniais,
cultismos e
semicultimos.
- Elementos de
substrato e de
superestrato.
- Nacemento do galegoportugués.
- A literatura popular,
características e
xéneros.
- A literatura popular
en prosa: conto e
lenda.
- A literatura popular
en verso.

Criterios

de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Comprender que é un
texto e coñecer as
distintas clases de
textos segundo a
canle de transmisión,
o tema e a intención
comunicativa.
2. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado coas
redes sociais.

1.1. Le con atención un
texto e clasifícao segundo
diferentes criterios.

3. Aplicar correctamente
as regras de
acentuación.

3.1. Aplica correctamente
as regras de acentuación.

CCL

4. Coñecer as distintas
unidades lingüísticas
e as disciplinas que
se ocupan do seu
estudo.
5. Coñecer a formación
da lingua galega e a
súa evolución desde
as súas orixes ata o
nacemento do
galego-portugués.

4.1. Discrimina as
diferentes unidades
lingüísticas.

CCL

6. Coñecer as principais
características e
mostras da literatura
popular, tanto en
prosa como en verso.
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2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que conforma
o campo semántico das
redes sociais.

5.1. Diferencia palabras
patrimoniais, cultismos e
semicultismos e coñece as
principais
transformacións que
sufriron as palabras
patrimoniais.
5.2. Recoñece os
elementos de substrato e
superestrato na lingua
galega.
6.1. Coñece as principais
características da
literatura popular e
identifica os xéneros da
prosa máis abondosos: o
conto e a lenda.
6.2. Recoñece os
diferentes tipos de
cantigas.

CCL,
CD,
CAA

CCL,
CD

CCL,
CCEC

CCL,
CD,
CCEC,
CAA

3º ESO UNIDADE 2

Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- Os textos: a narración.
- Vocabulario
relacionado coas
plantas aromáticas e
medicinais.
- O acento diacrítico.
- Estrutura e
clasificación das
palabras.
- O galego na Idade
Media: status e
características.
- A literatura galegoportuguesa medieval:
clasificación.
- A lírica medieval:
cancioneiros; autores
e intérpretes.
- A cantiga de amigo:
variedades temáticas e
recursos formais.

Criterios

de avaliación

1. Ler con fluidez e
comprensión un texto
narrativo e comentalo
tendo en conta os
elementos que o
caracterizan.
2. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado coas
planta aromáticas e
medicinais.
3. Aplicar correctamente
o acento diacrítico.
4. Descompoñer as
palabras nos seus
constituíntes e
clasificalas segundo a
súa estrutura.

5. Coñecer a situación
do galego na Idade
Media e recoñecer
algunhas
características
lingüísticas do galego
medieval.
6. Coñecer as principais
características e
xéneros da literatura
galego-portuguesa
medieval.
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Estándares de
aprendizaxe avaliables
1.1. Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e analiza os
elementos que lle son
propios: narrador,
personaxes, espazo, tempo
e argumento.
2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que conforma o
campo semántico das
plantas aromáticas e
medicinais.
3.1. Aplica correctamente
as regras de uso do acento
diacrítico.
4.1. Analiza o lexema e os
morfemas dunha palabra
dada.
4.2. Recoñece palabras
formadas por prefixación
e sufixación e explica o
significado dalgúns
sufixos derivativos e
alterativos.
4.3. Diferencia palabras
simples, derivadas,
compostas e
parasintéticas, e forma
familias léxicas.
5.1. Coñece a situación do
galego na Idade Media e
identifica algunhas das súas
características lingüísticas.

6.1. Coñece a orixe e o
corpus da literatura
galego-portuguesa
medieval.
6.2. Identifica, comenta e
crea cantigas de amigo.

CC

CCL,
CD,
CAA

CCL,
CMCT

CCL

CCL

CCL,
CCEC

CCL,
CAA,
CCEC

3º ESO UNIDADE 3
Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
- Os textos: a
descrición.
- Vocabulario
relacionado coas
emocións e os
sentimentos.
- Os signos de
puntuación: o punto, a
coma e o punto e
coma.
- O substantivo:
caracterización
semántica,
morfolóxica e
sintáctica.
- O plurilingüismo.
- A cantiga de amor:
temas, tipos e recursos
formais.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler con fluidez e
comprensión un texto
narrativo e comentalo
seguindo uns
criterios.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto e
identifica as
características do
texto descritivo.
1.2. Escribe textos
descritivos.

CCL,
CD,
CAA,
CCEC

2. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado coas
emocións e os
sentimentos.

2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que
conforma o campo
semántico das
emocións e os
sentimentos.

CCL,
CSC

3. Aplicar correctamente
os signos de
puntuación.

3.1. Aplica correctamente
o punto, a coma e o
punto e coma.

Criterios

de avaliación

CCL

4. Categorizar e
clasificar
substantivos e formar
o feminino e o plural.

5. Comprender o
concepto de
plurilingüismo.

6. Coñecer as principais
características das
cantigas de amor.
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4.1. Identifica
substantivos
morfolóxica e
sintácticamente e
clasifícaos segundo
o seu significado e
segundo a súa
estrutura.
4.2. Identifica
substantivos
femininos e
masculinos e forma
o feminino de
substantivos dados.
4.3. Forma o plural de
substantivos
simples e
compostos.

CCL

5.1. Comprende o
concepto de
plurilingüismo e
enténdeo como
unha realidade de
carácter universal.

CCL,
CSC

6.1. Identifica e comenta
cantigas de amor.

CCL,
CCEC,
CAA

3º ESO UNIDADE 4

Contidos
- Lectura: texto
dialogado.
- Os textos: o texto
dialogado.
- Vocabulario
relacionado co
universo.
- Os signos de
puntuación: os dous
puntos, os puntos
suspensivos e a raia.
- O adxectivo:
caracterización
semántica,
morfolóxica e
sintáctica.
- O bilingüismo, a
diglosia e a
normalización
lingüística.
- A cantiga de escarnio
e maldicir: tipos,
temas e recursos
formais.
- Os xéneros menores.
- Reelaboración de
textos.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler con fluidez e
comprensión un texto
dialogado e
comentalo seguindo
uns criterios.

1.1. Le un texto e
coméntao analizando as
características lingüísticas
e as marcas gráficas dun
texto dialogado.

CCL,
CD,
CAA

2. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado co
universo.

2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que conforma o
campo semántico do
universo.

CCL,
CMCT

3. Aplicar correctamente
os signos de
puntuación.

3.1. Aplica correctamente
os dous puntos, os puntos
suspensivos e a raia.

CCL

4. Identificar e clasificar
adxectivos, aplicar as
regras de
concordancia e
coñecer os distintos
graos nos que pode
aparecer.

4.1. Identifica e clasifica
adxectivos.
4.2. Aplica as normas de
concordancia do
adxectivo, escribindo
femininos e plurais
doutros dados.
4.3. Diferencia os graos
do adxectivo e aplica
correctamente as
partículas comparativas.

CCL

5. Entender e diferenciar
os conceptos de
bilingüismo, diglosia
e normalización
lingüística.

5.1. Diferencia entre
bilingüismo e diglosia e
recoñece a importancia de
normalizar o uso dunha
lingua.

CCL,
CSC

6. Coñecer as
características
propias das cantigas
de escarnio e dos
xéneros menores, e
facer un comentario
seguindo uns criterios
dados.

6.1. Recoñece as
características propias da
cantiga de escarnio e
maldicir e comenta un
texto representativo do
xénero.
6.2. Identifica e
caracteriza algunhas
composicións consideradas
como xéneros menores.

CCL,
CCEC

7. Reescribir e ampliar
textos.

7.1. Reelabora textos a
partir dunhas pautas dadas.

Criterios

de avaliación
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CCL,
CAA,
CCEC

3º ESO UNIDADE 5

Contidos
- Lectura: cómic.
- Os textos: a banda
deseñada.
- Vocabulario
relacionado coas artes.
- O uso das maiúsculas
e das minúsculas.
- Os determinantes:
artigos e
demostrativos.
- As linguas de España.
- As Cantigas de Santa
María e a prosa
medieval.

Criterios

de avaliación

1. Ler con fluidez e
comprensión un
cómic e comentalo
seguindo uns
criterios.

Estándares de
aprendizaxe avaliables
1.1. Le con fluidez e
atención un cómic e
identifica os códigos
lingüístico e
iconográfico
empregados.

CC

CCL,
CD,
CAA,
CCEC

1.2. Crea un cómic a
partir dunhas pautas
dadas.
2. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado coas
artes.

2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que
conforma o campo
semántico das artes.

3. Coñecer o uso das
maiúsculas e as
minúsculas e
utilizalas
correctamente.

3.1. Utiliza
correctamente as
maiúsculas e as
minúsculas.

4. Coñecer a función dos
determinantes e as
súas clases e utilizar
correctamente os
artigos e os
demostrativos.

4.1. Identifica os
determinantes e
sabe cal é a súa
función.
4.2. Identifica e aplica os
artigos e as súas
contraccións.
4.3. Identifica e aplica os
demostrativos e as
súas contraccións.

5. Identificar as linguas
da Península Ibérica e
o status de cada unha.

5.1. Identifica as linguas
da Península
Ibérica e sabe cal é
o seu status oficial.

CCL,
CSC

6. Coñecer as principais
características da
lírica relixiosa
galego-portuguesa e
introducirse na prosa
medieval.

6.1. Identifica e comenta
Cantigas de Santa
María.
6.2. Coñece algunhas
obras da literatura
galega medieval en
prosa.

CCL,
CAA,
CCEC
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CCL,
CCEC

CCL

CCL

3º ESO UNIDADE 6
Contidos
- Lectura: poema.
- Os textos: o texto
poético.
- Vocabulario
relacionado coa
espeleoloxía e outros
deportes.
- Uso de b e v.
- O pronome persoal:
formas tónicas e
átonas.
- O galego no século
XIX.
- A literatura do século
XIX.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler con fluidez e
comprensión un
poema e comentalo
seguindo uns
criterios.

1.1. Le con fluidez e
atención un poema
e identifica as
características que
lle son propias.
1.2. Compón poemas
seguindo unhas
pautas dadas.

CCL,
CD,
CAA,
CCEC

2. Identificar, clasificar e
analizar a orixe de
determinados
topónimos e
relacionalos cos seus
xentilicios.

2.1. Identifica e analiza
topónimos e
clasifícaos segundo a
súa orixe.
2.2. Relaciona topónimos
dados cos xentilicios
correspondentes.

CCL

3. Coñecer e aplicar
correctamente os
procedementos de
redución de palabras.

3.1. Recoñece e
interpreta
abreviaturas,
símbolos, siglas e
acrónimos.
4.1. Identifica e aplica os
posesivos.
4.2. Identifica e aplica os
numerais.
4.3. Identifica e aplica os
indefinidos.
4.4. Identifica e aplica os
interrogativos e
exclamativos.

Criterios

de avaliación

4. Recoñecer e aplicar
correctamente os
posesivos, os
numerais, os
indefinidos e os
interrogativos e
exclamativos, tanto
na súa función de
determinante como
pronominal.
5. Coñecer a situación e
a evolución do galego
entre os séculos XV e
XVIII.
6. Coñecer a situación
da nosa literatura
entre os séculos XV e
XVIII.
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CCL,
CMCT

CCL,
CMCT

5.1. Coñece cal era a
situación e o status
do galego entre os
séculos XV e XVIII.

CCL,
CSC,
CCEC

6.1. Coñece a situación
da literatura galega
nos chamados
«Séculos Escuros» e
coñece algunhas
mostras literarias
conservadas, así
como as principais
figuras dese período.

CCL,
CCEC

3º ESO UNIDADE 7
Contidos
- Lectura: escena
teatral.
- Os textos: o texto
dramático ou teatral.
- Topónimos e
xentilicios.
- Procedementos de
redución de palabras.
- Os determinantes:
posesivos, numerais,
indefinidos,
interrogativos e
exclamativos.
- O galego medio.
- A literatura dos
séculos XV a XVIII.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler un texto teatral coa
entoación adecuada e
facer o seu comentario.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
dramático e recoñece nel
as características propias
do xénero e clasifícao
atendendo aos subxéneros
teatrais.
1.2. Crea e representa un
texto teatral.

CCL,
CD,
CAA,
CCEC

2. Coñecer o vocabulario
básico relacionado coa
espeleoloxía e outros
deportes.

2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que conforma o
campo semántico da
espeleoloxía e outros
deportes.

CCL,
CMCT

3. Utilizar correctamente
as grafías b e v.

3.1. Emprega
correctamente as grafías b e
v.

4. Identificar o pronome
persoal e as súas formas,
diferenciar formas tónicas
e átonas e utilizar
correctamente as formas
átonas e explicar a
colocación.

4.1. Identifica os
pronomes persoais e
discrimina entre tónicos e
átonos.
4.2. Coñece as formas
tónicas, recoñece a súa
función e aplícaas
correctamente .
4.3. Coñece as formas
átonas do pronome
persoal e as súas
contraccións, recoñece a
súa función e colócaas de
maneira adecuada.

CCL

5. Coñecer a situación da
lingua galega no século
XIX e comprender como
foi recuperándose tras
séculos de decadencia.

5.1. Coñece a situación da
lingua galega no século
XIX e recoñece os trazos
propios da ortografía
decimonónica.

CCL,
CSC,
CCEC

6. Comprender a
situación da literatura
galega no século XIX e
coñecer algúns
precursores do
Rexurdimento.

6.1. Comenta a situación
da literatura galega no
S.XIX e coñece os
Precursores do
Rexurdimento.
6.2. Sabe que foi o
Rexurdimento e recoñece
os seus autores máis
emblemáticos.

CCL,
CAA,
CCEC

Criterios

de avaliación
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CCL

3º ESO UNIDADE 8
Contidos
- Lectura: texto
expositivo.
- Os textos: o texto
expositivo.
- Vocabulario
relacionado coa
paisaxe natural.
- Uso do h e da diérese.
- O verbo:
constituíntes; verbos
regulares e
irregulares.
- Rosalía de Castro.
- Recitado de poemas.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler un texto expositivo
e comprender as súas
características
específicas.

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
expositivo e
coméntao
atendendo ás súas
características
propias.

CCL,
CD,
CAA

2. Ampliar o vocabulario
básico relacionado coa
paisaxe natural.

2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que
conforma o campo
semántico da
paisaxe natural.

CCL,
CMCT

3. Escribir correctamente
palabras con e sen h e
coñecer o uso da
diérese.

3.1. Escribe
correctamente
palabras con e sen h.
3.2. Coñece o uso da
diérese e utilízaa
correctamente.
4.1. Analiza o lexema e
as desinencias
dunha forma
verbal e indica os
valores que estas
achegan.
4.2. Coñece e utiliza
correctamente as
formas verbais dos
verbos regulares e
con alternancia
vocálica.
4.3. Coñece e utiliza
correctamente as
formas verbais dos
verbos irregulares.
5.1. Coñece a
contribución de
Rosalía de Castro
á vida cultural e
literaria galega e
comenta algúns
dos seus poemas.
6.1. Recita poemas
seguindo unhas
pautas dadas.

Criterios

de avaliación

4. Analizar formas
verbais
morfoloxicamente e
conxugar verbos
regulares e
irregulares.

5. Coñecer a relevancia
de Rosalía de Castro
no ámbito da literatura
e da cultura galega en
xeral.

6. Recitar poemas.
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CCL

CCL

CCL,
CCEC

CCL,
CD,
CAA,
CCEC

3. ESO UNIDADE 9

Contidos
- Lectura: textos
argumentativos.
- Os textos: o texto
argumentativos.
- Vocabulario
relacionado coa
xustiza e as leis.
- Uso do s e do x.
- Diferenza entre senón
e se non.
- Formas non persoais
do verbo e perífrases
verbais.
- Curros Enríquez.
- Creación de coplas
dos Maios.

Criterios

de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler textos
argumentativos e
comprender as súas
características
específicas.

1.1. Le con fluidez e
atención textos
argumentativos e
coméntaos
atendendo ás súas
características
propias.

CCL,
CD,
CAA

2. Ampliar o
vocabulario básico
relacionado coa
xustiza e as leis.

2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que
conforma o campo
semántico da xustiza
e as leis.

CCL,
CSC

3. Escribir
correctamente
palabras con s e con x
e diferenciar entre
senón e se non.

4. Identificar e utilizar
correctamente as
formas non persoais
dos verbos e as
perífrases verbais.

5. Coñecer a figura de
Curros Enríquez e as
súas obras máis
importantes.

6. Crear coplas dos
Maios.
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3.1. Escribe
correctamente
palabras con s e con
x.
3.2. Diferencia e usa
correctamente o
par homófono
senón/se non.
4.1. Identifica e analiza
as formas nominais
dos verbos.
4.2. Utiliza
correctamente o
infinitivo
conxugado.
4.3. Identifica e utiliza
correctamente as
perífrases verbais e
sabe clasificalas
segundo o valor que
acheguen.
5.1. Coñece a
contribución de
Curros Enríquez á
cultura e á
literatura.
5.2. Analiza e compón
coplas dos Maios.
6.1. Analiza e compón
coplas dos Maios.

CCL

CCL

CCL,
CCEC

CCL,
CD,
CAA,
CCEC

3. ESO UNIDADE 10

Contidos
- Lectura: texto
periodístico.
- Os textos: o texto
periodístico.
- Vocabulario
relacionado coa
ecoloxía.
- Uso do l e do ll.
- Uso do n e do ñ.
- O adverbio e as
locucións adverbiais.
- Castelanismos.
- Eduardo Pondal.
- Elaboración dunha
entrevista.

Criterios

de avaliación

1. Ler, analizar e crear
textos periodísticos.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1.1. Le con fluidez e
atención un texto
periodístico e
coméntao seguindo
uns criterios dados.
1.2. Coñece as funcións
da prensa e
identifica os xéneros
periodísticos.
1.3. Elabora unha
entrevista, de acordo
cunhas pautas dadas.

CCL,
CD,
CAA

2. Ampliar o vocabulario
básico relacionado
coa ecoloxía.

2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que
conforma o campo
semántico da
ecoloxía.

3. Escribir correctamente
palabras con l e con
ll, e palabras con n e
con ñ.

3.1. Escribe
correctamente
palabras con l e con
ll.
3.2. Escribe
correctamente
palabras con n e con
ñ.

4. Identificar, clasificar e
analizar adverbios e
locucións adverbiais.

4.1. Identifica, clasifica
e analiza adverbios
e locucións
adverbiais.

5. Identificar
castelanismos e
clasificalos en
fonéticos,
ortográficos,
morfosintácticos,
léxicos ou
semánticos.

5.1. Recoñece, clasifica e
corrixe
castelanismos.

6. Coñecer as principais
contribucións de
Eduardo Pondal á
literatura e á vida
cultural galegas.

6.1. Coñece as
principais
contribucións de
Eduardo Pondal á
literatura galega.
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CCL,
CMCT

CCL

CCL

CCL

CCL,
CCEC

3º ESO UNIDADE 11

Contidos
- Lectura: texto
periodístico.
- Os textos: a noticia.
- Vocabulario
relacionado coa
prensa.
- Palabras con grupos
consonánticos.
- Por que, porque e
porqué.
- Preposicións e
locucións
preposicionais.
- Variedades internas da
lingua.
- Narrativa do século
XIX.
- Creación de contos.

Criterios

de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

1. Ler e analizar unha
noticia.

1.1. Analiza unha noticia
e identifica a súa
estrutura.

2. Ampliar o vocabulario
básico relacionado coa
prensa.

2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que conforma o
campo semántico da prensa.

3. Escribir correctamente
palabras que conteñen
grupos consonánticos e
diferenciar o uso de por
que, porque e porqué.

3.1. Utiliza correctamente
os grupos consonánticos cc- e -ct- segundo o
contexto no que aparezan.
3.2. Utiliza correctamente
os grupos consonánticos
bl, pl, cl, fl, gl.
3.3. Diferencia as
palabras por que, porque e
porqué.

4. Identificar as
preposicións e locucións
preposicionais e recoñecer
a súa función.

4.1. Identifica e utiliza
correctamente
preposicións e locucións
preposicionais e identifica
a súa función na frase.
4.2. Analiza unha frase
preposicional.

5. Coñecer as variedades
internas da lingua.

5.1. Coñece as variedades
internas da lingua e
identifica as variedades
diacrónicas, diatópicas,
diastráticas e diafásicas.

6. Coñecer o panorama
da narrativa no século
XIX e saber cales son os
principias representantes
da novela e do conto.

6.1. Coñece o panorama
da narrativa galega no
século XIX e recoñece
algúns dos seus máximos
representantes.

7. Escribir un conto a
partir dunhas pautas
dadas.

7.1. Escribe contos
seguindo unhas pautas
dadas.
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CC
CCL,
CD,
CAA

CCL

CCL

CCL

CCL,
CSC

CCL,
CCEC
CCL,
CAA,
CSC,
CCEC

3º ESO UNIDADE 12
Contidos
- Lectura: prensa
dixital.
- Os textos: os xornais
dixitais.
- Vocabulario
relacionado co mundo
dixital.
- Diferenza entre haber
e a ver, e entre hai, aí,
ai!
- Conxuncións,
locucións conxuntivas
e itnerxeccións.
- O teatro do século
XIX.
- Creación de
videopoemas.

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Ler un xornal dixital,
identificar as súas
características e
coñecer algunhas
publicacións.

1.1. Recoñece as
características
propias da prensa
dixital e coñece
algunhas
publicacións.

CCL,
CD,
CAA

2. Ampliar o vocabulario
básico relacionado co
mundo dixital.

2.1. Coñece e aplica o
vocabulario que
conforma o campo
semántico do
universo dixital.

3. Diferenciar o uso de
haber e a ver, e de
hai, aí, ai!

3.1. Entende e aplica a
diferenza entre
haber e a ver, e
entre hai, aí e ai!

4. Identificar as
conxuncións e as
locucións
conxuntivas, e
recoñecer as
conxuncións.

4.1. Identifica e clasifica
conxuncións e
locucións
conxuntivas
segundo a función
que desempeñen
dentro da frase ou
da oración.
4.2. Recoñece e utiliza
interxeccións
segundo a situación
comunicativa.

Criterios

de avaliación

5. Coñecer o panorama
do teatro galego no
século XIX e
identificar algúns dos
seus autores e obras
máis representativos.

5.1. Coñece a situación
do xénero teatral
galego no século
XIX e identifica
algúns autores e
obras
representativos.

6. Crear videopoemas.

6.1. Crea videopoemas a
partir dunhas ideas e
pautas dadas.
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CCL,
CD

CCL

CCL

CCL,
CCEC

CCL,
CD,
CAA,
CCEC

4.5.4 .CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
AVALIABLE DE:
4.5.4.1. TEMPORALIZACIÓN 3º ESO
O libro de texto que utilizamos está dividido en 12 unidades, o que corresponde a
catro por avaliación. A dedicación a cada unidade oscila entre dúas e tres semanas e
irase adaptando ós alumnos e ós imprevistos que poidan xurdir, de maneira que a final
de curso se impartan tódalas unidades didácticas.
Os contidos de ortografía e gramática son progresivos e serán avaliados durante todo o
curso.
Primeira avaliación: unidades 1, 2, 3, 4
Segunda avaliación: unidades 5, 6 ,7, 8
Terceira avaliación: unidades 9, 10, 11, 12
Non obstante, o profesorado poderá alterar esta orde se o considera conveniente
para o mellor desenvolvemento das aulas.
4.5.4.2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
(MÍNIMOS ESIXIBLES)
Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de
contidos, dos que concretaremos o grao mínimo de consecución para superar a
materia,o nivel de adquisición de cada estándar (indicadores de logro).
BLOQUE1: COMUNICACIÓN ORAL (ESCOITAR E FALAR)
LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a
estrutura de textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación audiovisual
(entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes).
LGB1.1.2.-En xeral, interpreta textos orais e traslada a información relevante a resumos
e as veces a esquemas.
LGB1.2.1.Diferenza as ideas principais e algunhas das secundarias e identifica a
intención comunicativa
LGB1.3.1.-En xeral, identifica as ideas principais e algunhas secundarias dun texto oral
expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en
calquera das variedades dialectais.
LGB1.4.1.En xeral, identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos
debates, relatorios e mesas redondas dentro do ámbito educativo e elabora un resumo,
mais non un esquema.
LGB1.6.2.Comprende algúns prexuízos que se asocian á maneira de pronunciar a lingua
galega e rexéitaos.
LGB1.7.1.En xeral, participa en debates ou coloquios, respecta as regras de interacción,
intervención e cortesía e respecta asopinións dos demais, máis cústalle manifestar as
súas.
LGB1.8.7.Recoñece algúns erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e
castelanismos) nos discursos orais propios e trata, progresivamente, de evitalos.
LGB1.9.4.En xeral, realiza resumos ou exposicións educativas sinxelas.
LGB1.10.2.Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis ás veces non de
forma clara e atractiva visualmente.
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BLOQUE 2:: COMUNICACIÓN ESCRITA (LER E ESCRIBIR)
LGB2.1.1.- Usa algunhas técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados e
resumos,e esquemas sinxelos.
LGB2.4.2.Ás veces, consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas
(monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento
da mensaxe.
LGB2.5.1.Interpreta o sentido global de textos expositivos e explicativos, e esquema
sinxelos.
LGB2.8.1.Le en voz alta, de xeito fluído e respecta en xeral a fidelidade ao texto.
LGB2.8.2.-En xeral, respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e
entoación) e normalmente emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto.
LGB2.11.1.Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos
sinxelos sobre distintas materias.
LGB2.12.1.Planifica medianamente a composición dos escritos en función do tipo de
texto e da situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben
cohesionados.
LGB2.12.5.Usa algúns 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.
LGB2.14.1.En xeral, coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións
sobre escritos alleos ou propios.
BLOQUE 3 : FUNCIONAMENTO DA LINGUA
LGB3.1.1.Selecciona de cando en vez o léxico e algunha das expresións axeitadas en
contextos comunicativos de uso formal da lingua.
LGB3.2.1.-Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun aceptable uso das
distintas categorías gramaticais.
LGB3.3.1.Sabe dos procedementos de creación de palabras, pero non sempre os
recoñece.
LGB3.4.1.Recoñece e usa aceptablemente a fonética da lingua galega.
LGB3.6.1.Emprega textos orais e escritos e respecta bastantes normas gramaticais.
LGB3.7.1.Revisa os textos para puntuar correctamente.
LGB3.8.1.Recoñece e explica nos textos algunhas funcións sintácticas oracionais e
diferenza case sempre os elementos que as desempeñan.
LGB3.10.1.-En xeral, determina o tema e identifica a progresión temática dun texto,
pero non delimita a estrutura. Elabora textos.
BLOQUE 4: LINGUA E SOCIEDADE
LGB4.1.1.-Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade
dun pobo, mais cústalle explicar a súa postura.
LGB4.1.2.Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma
axeitada a bastantes situacións da realidade galega.
LGB4.1.4.-Coñece a maioría das linguas que forman parte da nosa familia lingüística.
Describe e analiza basicamente de forma dirixida a situación sociolingüística de Galicia
LGB4.2.1.Describe e analiza basicamente de forma dirixida a situación sociolingüística
de Galicia
LGB4.2.3.-Identifica moitos castelanismos nasproducións lingüísticas e depura algúns
destes elementos no seu propio discurso.
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LGB4.3.1.Coñece algunha das principais iniciativas normalizadoras da lingua galega.
Comprende o concepto normalización.
LGB4.4.1.Recoñece algúns dos principias elementos na orixe e formación da lingua
galega desde os seus inicios ata 1916.
LGB4.4.2.Recoñece varios dos acontecementos relevantes da historia social da lingua
galega desde os seus inicios ata 1916
LGB4.4.4.Identifica algunhas das consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega desdeos seus inicios ata 1916.
LGB4.5.1.Coñece parte da lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do
galego e a súa promoción
LGB4.7.1.Identifica as variantes diastráticas do galego, mais non as clasifica
LGB4.7.2.-Recoñece moitos dos trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa
como variante unificadora.
BLOQUE 5 : EDUCACIÓN LITERARIA
LGLB5.1.1.Identifica basicamente as distintas épocas e períodos da literatura galega
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.
LGLB5.2.2Le case autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega
desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido e, en xeral,sinala algúns trazos
característicos definitorios e, ás veces, relaciónaos co contextohistórico, cultural e
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.
LGB5.2.3.Fai comentarios literarios, de forma guiada, de textos de obras da Literatura
galega desde a Idade Media ata 1916, e sinala algúns dos seus trazos característicos
definitorios e, ás veces, relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico.
LGLB5.2.4.Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes
épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala algúns dos seus trazos
característicos definitorios e relaciónaos basicamente co contexto histórico, cultural e
sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s).
LGLB5.6.1.Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das
características dos traballados na aula.
Comenta oralmente ou por escrito os libros de lectura obrigatoria demostrando a súa
lectura.
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4.6. PROGRAMA DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO
RENDEMENTO PMAR II ÁMBITO LINGÜÍSTICO SOCIAL 3º
ESO
4.6.1 CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS
CLAVE
Ademais do exposto a nivel xeral:
-Área de linguas
Competencia activa e pasiva a un nivel paritario nas dúas linguas oficiais de Galicia
(castelán e galego)
-Área de sociais
Interpretación e realización de gráficos, mapas, planos (climáticos, xeográficos,
económicos, ...)
Organización política e social do territorio.
-TICs
Utilización do ordenador na procura da información.
Realización de presentacións utilizando programas informáticos e/ou a pizarra dixital
Procura e selección de información que se nos presenta en diversos soportes: a Internet,
os blogs, os libros de texto, os atlas, enciclopedias…
4.6.2. OBXECTIVOS PARA O CURSO DE 2º PMAR(3ºESO)
Ademais dos que figuran para 3º da ESO:
1.- Desenvolver a capacidade de traballo tanto individual como en grupo.
2.- Aprender a buscar información, a seleccionala e a ordenala, en calquera soporte.
3.- Aprender a interpretar mapas, gráficas, planos, ..., relacionados coas ciencias sociais
e en calquera soporte.
4.- Coñecer as regras gramaticais para expresarse con corrección a nivel escrito e oral
en lingua galega e en lingua castelá.
5.- Facer da lectura una fonte de placer, coñecemento e enriquecemento cultural,
consolidando os hábitos lectores.

4.6.3.
3º
ESO PMAR CONCRECIÓN QUE RECOLLE CONTIDOS,
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE QUE
SE
DESENVOLVEN
Remitimos en todo o que neste apartado non conste explicitamente diferenciado á
programación xeral de Lingua Galega e Literatura; asemade, tamén se terán como base
as programacións de Lingua Española e Ciencias Sociais para completar e interpretar
axeitadamente os programas específicos de PMAR .
4.6.4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE QUE DESENVOLVEN LIGADOS
A CONTIDOS DE LINGUA GALEGA
Son os que corresponden a 3º da ESO e que constan no apartado correspondente.
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4.6.5.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES E
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESENVOLVEN LIGADOS A CONTIDOS
DE LINGUA CASTELÁ.
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente
tipo.
1.1.1. Escoita, observa e explica o sentido global de debates, coloquios e
conversacións espontáneas identificando a información relevante, determinando o tema
e recoñecendo a intención comunicativa e a postura de cada participante, así como as
diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios comunicativos formais e os
intercambios comunicativos espontáneos.
1.1.2. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate
tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grado de
respecto cara ás opinións dos demais.
1.2.3. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan
os debates e calquera intercambio comunicativo oral.
1.1.3. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva e argumentativa, identificando a información relevante,
determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa do hablante, así como a
súa estrutura e as estratexias de cohesión textual oral.
1.1.4. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos e
argumentativos de forma clara, recollendo as ideas principais e integrando a
información en oracións que se relacionen lóxica e semánticamente.
CCL, CAA,CSC
1.2. Recoñecer, interpretar e evalúar progresivamente a claridade expositiva, a
adecuación, a coherencia e a cohesión do contido das producións orais propias e alleas,
así como os aspectos prosódicos e os elementos non verbales (xestos, movementos,
mirada...).
1.2.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade
expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso, así como a cohesión dos contidos.
1.2.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal e da
xestión de tempos e emprego de axudas audiovisuales en calquera tipo de discurso.
1.2.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual
da avaliación e autoevaluación, propoñendo solucións para melloralas.
CSC, CCL
1.3. Aprender a falar en público, en situacións formais e informales, de xeito individual
ou en grupo.
1.3.1. Realiza presentacións orais.
1.3.2. Organiza o contido e elabora guiones previos á intervención oral formal
seleccionando a idea central e o momento no que vai ser presentada ao seu auditorio, así
como as ideas secundarias e exemplos que van apoiar o seu desenvolvemento.
1.3.3. Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula.
1.3.4. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas
prácticas orais.
1.3.5. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á
finalidade da práctica oral.
CSC, CCL
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1.4. Participar e valorar a intervención en debates, coloquios e conversacións
espontáneas
1.4.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respectando as regras
de interacción, intervención e cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e
respectando as opinións dos demais.
1.4.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador en debates
e coloquios.
1.4.3. Evalúa as intervencións propias e alleas.
1.4.4. Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as conversacións orais
axustándose á quenda de palabra, respectando o espazo, gesticulando de forma
adecuada, escoitando activamente aos demais e usando fórmulas de saúdo e despedida.
CSC, CCL
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
2 .1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos.
2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o
tipo de texto.
2.1.2. Relaciona a información explícita e implícita dun texto poñéndoa en relación
co contexto.
2.1.3. Fai inferencias e hipótese sobre o sentido dunha frase ou dun texto que
conteña diferentes matices semánticos e que favorezan a construción do significado
global e a avaliación crítica.
2.1.4. Evalúa o seu proceso de comprensión lectora usando fichas sinxelas de
autoevaluación.
CCL, CCA
2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar diferentes tipos textos.
2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos
propios do ámbito persoal e familiar, académico/escolar e ámbito social (medios de
comunicación), identificando a tipología textual seleccionada, a organización do
contido, as marcas lingüísticas e o formato utilizado.
2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos e dialogados identificando a
tipología textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do contido.
2.2.3. Localiza informacións explícitas e implícitas nun texto relacionándoas entre si
e secuenciándolas e deduce informacións ou valoracións implícitas.
2.2.4. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas,
fotografías, mapas conceptuais, esquemas... CCL, CCA
2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos ou obras
literarias a través dunha lectura reflexiva que permita identificar posturas de acordo ou
desacuerdo respectando en todo momento as opinións dos demais.
2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo ou desacuerdo sobre aspectos
parciais, ou globais, dun texto.
2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.
2.3.3. Respecta as opinións dos demais.
CCL, CAA, CSC
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2.4. Selecciona os coñecementos que se obteñan das bibliotecas ou de calquera outra
fonte de información impresa en papel ou digital integrándoos nun proceso de
aprendizaxe continua. CAA,CD
2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fontes de información integrando os
coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.
2.4.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión digital.
2.4.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais...), así como de
bibliotecas digitales e é capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente.
2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes e cohesionados.
2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar/académico e social
imitando textos modelo.
2.5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,expositivos,
argumentativos e dialogados imitando textos modelo.
2.5.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial,
incorporando distintos tipos de argumento, imitando textos modelo.
2.5.4. Utiliza diferentes e variados organizadores textuales nas exposicións e
argumentaciones.
CCL, CSC
2.6. Valorar a importancia da escritura como ferramenta de adquisición das
aprendizaxes e como estímulo do desenvolvemento persoal. CCL, CAA, CD, CSIEE
2.6.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de
organizar o seu pensamento.
2.6.2. Utiliza nas súas escritos palabras propias do nivel formal da lingua
incorporándoas á súa repertorio léxico e recoñecendo a importancia de enriquecer o seu
vocabulario para expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión.
2.6.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a escritura.
2.6.4.Coñece e utiliza ferramentas das Tecnoloxías da Información e Comunicación,
participando, intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos ou
escribindo e dando a coñecer os seus propios.
CCL, CAA, CD, CMCCT
Bloque 3. Coñecemento da lingua
3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orais e escritos, e para a composición e a revisión
progresivamente autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía
gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua.
3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticales nos textos utilizando este
coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.
3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticales en textos propios e alleos
aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos verbales nas
súas producións orais e escritas.
3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbales nas súas producións orais e
escritas.
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3.1.4.Identifica os conectores textuales e os principais mecanismos de referencia
interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na organización do contido do
discurso. CCL, CAA
3.2. Recoñecer e analizar a estrutura das palabras pertencentes ás diversas categorías
gramaticales, distinguindo as flexivas das non flexivas.
3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra: raíz e afijos,
aplicando este coñecemento a mellóraa da comprensión de textos escritos e ao
enriquecimiento do seu vocabulario activo.
3. 2.2. Explica os distintos procedementos de formación de palabras, distinguindo as
compostas, as derivadas, as siglas e os acrónimos. CCL
3.3. Comprender o significado das palabras en toda a súa extensión para recoñecer e
diferenciar os usos obxectivos dos usos subxectivos.
3.3.1. Diferencia os compoñentes denotativos e connotativos no significado das palabras
dentro dunha frase ou un texto oral ou escrito.
3.3.2. Comprende e valora as relacións de igualdade e de contrariedad que se establecen
entre as palabras e o seu uso no discurso oral e escrito.
CCL
3.4. Recoñecer os diferentes cambios de significado que afectan á palabra no texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos.
3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das palabras nunha frase
ou nun texto oral ou escrito.
3.4.2. Recoñecer e explicar os fenómenos contextuales que afectan alsignificado
global das palabras: tabú e eufemismo.
CCL
3.5. Usar de forma efectiva os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel
como en formato digital, para resolver dúbidas en relación ao manexo da lingua e para
enriquecer o propio vocabulario.
3.5.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas
dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario.
CCL,CD CAA
3.6. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominales, adjetivales verbales,
preposicionales
3.6.1. Identifica os diferentes grupos de palabras en frases e textos diferenciando a
palabra nuclear do resto que o forman e explicando o seu funcionamento no marco da
oración simple.
3.6.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do
seu significado distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar como
complementos verbales argumentales e adxuntos.
CCL
3.7. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración simple.
3.7.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple
diferenciando suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito
como unha marca da actitude, obxectiva ou subjetiva, do emisor.
3.7.2. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando os
nexos adecuados e creando oracións novas con sentido completo.
CCL
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3.8. Interpretar e identificar adecuadamente diferentes estruturas textuais os discursos
orais e escritos tendo en conta os elementos lingüísticos, as relacións gramaticales e
léxicas, a estrutura e a disposición dos contidos.
3.8.1. Identifica diferentes estruturas textuales: narración, descrición, explicación e
diálogo explicando os mecanismos lingüísticos que as diferencian e aplicando os
coñecementos adquiridos na produción e mellora de textos propios e alleos.
CCL
3.9. Recoñecer e identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe.
3.9.1. Recoñece a intención comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a
disposición de contidos.
CCL
3.10. Coñecer a realidade plurilingüe de España, a distribución xeográfica das súas
linguas e dos dialectos, as súas orixes históricas e algúns dos seus trazos diferenciales.
3.10.1. Localiza nun mapa as distintas linguas de España e explica algunha das súas
características diferenciales comparando varios textos, recoñecendo as súas orixes
históricas e describindo algúns dos seus trazos diferenciales.
10.2. Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e fóra de España.
CMCCT
Bloque 4. Educación literaria
4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás súas afeccións, mostrando interese
pola lectura.
4.1.1. Le e comprende cun grado crecente de interese e autonomía obras literarias
próximas aos seus gustos, afeccións e intereses.
CCL,CCEC
4.2. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e
universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás
propias afeccións, contribuíndo á formación da personalidade literaria.
4.2.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os
aspectos que máis lle chamaron a atención e o que a lectura aportoulle como experiencia
persoal.
4.2.2 Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como
única finalidade o pracer pola lectura.
CCL,CCEC, CAA
4.3. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes (música,
pintura, cine, etc.), como expresión do sentimento humano, analizando e relacionando
obras literarias, musicais e arquitectónicas, e personaxes, temas, etc. de todas as épocas.
4.3.1. Expresa a relación que existe entre o contido da obra, a intención do autor e o
contexto e a pervivencia de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados.
CCL, CCEC
4.4. Comprender textos literarios representativos da literatura da Idade Media ao o
Renacemento e o Barroco recoñecendo a intención do autor relacionando o seu contido
e a súa forma cos contextos socioculturales e literarios da época, identificando o tema,
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recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e expresando esa relación
con xuízos persoais razoados.
4.4.1 Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou
adaptados, e representativos da literatura da Idade Media, o Renacemento e Barroco,
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria.
4.4.2. Comprende textos literarios representativos da literatura da Idade Media, o
Renacemento e o Barroco recoñecendo a intención do autor, relacionando o seu
contido e a súa forma cos contextos socioculturales e literarios da época, identificando o
tema, recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e formas literarias e expresando esa
relación con xuízos persoais razoados.
CSC, CCL, CCEC ,CAA
4.5. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero,
con intención lúdica e creativa.
4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos
dados seguindo as convenciones do xénero con intención lúdica e creativa.
4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación
capaz de analizar e regular os seus propios sentimentos.
CCL, CCEC
4.6. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas, para realizar un
traballo educativo en soporte impreso ou digital sobre un tema do currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información
4.6.1. Aporta nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista
persoais e críticos sobre as obras literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade
e coherencia.
4.6.2. Utiliza recursos variados das Tecnoloxías da Información e a Comunicación
para a realización dos seus traballos académicos
CD,CCL, CAA

4.6.6.- OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE QUE
DESENVOLVEN LIGADOS Á MATERIA DE XEOGRAFÍA E HISTORIA
Obxectivos xerais de Xeografía e Historia: b, e, f,, g, h.
Xeografía
Bloque 1. O espazo humano. A poboación e a cidade
1.1. O Estado. A organización política e territorial de España.
Obxectivos: a, b, e, f, g, l.
Contidos:
• O Estado. A organización política e territorial de España.
• A UE: formación, institucións e retos para o futuro.
• O Estado español: o sistema político e a organización territorial.
• As Comunidades Autónomas e os contrastes territoriais.
Criterios de avaliación:
• Coñecer a organización político-administrativa e territorial de España.
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• Comprender os rasgos básicos do Estado como organización político e as
características esenciais dos distintos tipos de Estado.
Estándares de aprendizaxe:
• Distingue nun mapa político a distribución territorial de España:
provincias, comunidades autónomas e capitais.
Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC.
1.2 A poboación e a cidade
Obxectivos: b, c, e, f, g, h.
Contidos:
•A distribución da poboación mundial
•A poboación europea e española.
•Os movementos naturais de poboación.
•Os movementos migratorios: causas, tipos de migracións. As oleadas migratorias
actuais, os desprazados forzosos.
•A estrutura da poboación: idade e sexo, estrutura laboral.
•A cidade: concepto e evolución histórica; a estrutura urbana; as funcións da cidade;
o crecemento das cidades; as cidades nos países menos desenvolvidos; as cidades de
Europa e •España; os problemas urbanos e a s cidades sustentables
Criterios de avaliación
•Coñecer os movementos naturais de poboación
•Coñecer as causas dos movementos migratorios actuais, os países de orixe e de
destino.
•Coñecer as pirámides de poboación segundo os datos dados.
•Coñecer os problemas urbanos actuais
•Entender o concepto de cidade sustentable
Estándares de aprendizaxe:
•Coñece os movementos naturais de poboación e diferencíaos das migracións forzosas.
•Cita as causas dos movementos migratorios actuais, os paísese de orixe e de destino
•Sabe ler e realizar unha pirámide de poboación
•Indicar as características que fan unha cidade máis habitable
Competencias clave: CCL, CMCCT, CAA, CSC, CD.
Bloque 2. As actividades humanas
2.1. A actividade económica.
Obxectivos: b, c, e, f, g, h.
Contidos:
• A actividade económica: definición, fases e os sectores económicos.
• Axentes económicos e factores de produción.
Os recursos naturais
Criterios de avaliación:
• Analizar os datos do peso do sector terciario en certos países fronte aos do sector
secundario e primario, e extraer conclusións.
• Recoñecer as actividades económicas que se realizan nestes tres espazos xeográficos e
as distintas políticas económicas en relación con eles.
Estándares de aprendizaxe:
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• Compara a poboación activa de cada sector de actividade económica en diversos
países e analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos.
• Diferencia os sectores económicos en Europa, en España e en Galicia.
Competencias clave: CCL, CMCCT, CAA, CSC, CD.
2.2. Recursos naturais e actividades agrarias.
Obxectivos: b, e, f, g, h.
Contidos:
• As paisaxes agrarias: relevo, solo e clima como factores físicos condicionantes
• Os sistemas agrarios tradicionais e desenvolvidos.
• Os sistemas gandeiros no mundo.
• A minaría e a produción de enerxía.
• As fontes de enerxía non renovables e as fontes de enerxía renovables.
Criterios de avaliación:
• Localizar os recursos naturais e agrarios no mapa mundial.
Estándares de aprendizaxe:
• Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no
mundo, e as más importantes masas forestais do mundo.
• Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo.
• Localiza e identifica nun mapa as principais zonas productoras e consumidoras de
enerxía no mundo.
•Diferencia entre fontes de enerxía renovables e non renovables.
• Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.
Competencias clave: CAA, CD, CMCCT, CCL.
2.3. A pesca e a acuicultura.
Obxectivos: b, c, e, f, g, h, m.
Contidos:
• A pesca na actualidade. Tipos e problemática.
• Localización das principais zonas pesqueiras e industrias de acuicultura
Criterios de avaliación:
• Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas.
Estándares de aprendizaxe:
• Procura información sobre a sobreexplotación dos caladoiros de pesca e a acuiculcura.
Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC.
2.4. O sector industrial.
Obxectivos: b, e, f, g, h.
Contidos:
• Os tipos de industria e factores de localización
• As rexións industriais
• A industria en Europa e España
Criterios de avaliación:
• Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas do mundo.
Estándares de aprendizaxe:
• Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo a través de lendas e
símbolos adecuados.
Competencias clave: CCL, CAA.
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2.5. As actividades terciarias: o comercio, o transporte.
Obxectivos: b, e, f, g, h.
Contidos:
• O sector terciario. O comercio • O transporte: funcións, tipos e redes.
Criterios de avaliación:
• Analizar o impacto das redes e dos medios de transporte no seuentorno.
• Entender os fluxos e os bloques comerciais.
Estándares de aprendizaxe:
• Define os indicadores que miden os intercambios dun país.
• Describe as características do comercio internacional na actualidade.
• Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen.
Competencias clave: CAA, CD, CCL, CMCCT, CSC.
-2.6. As actividades terciarias: o turismo , as telecomunicacións e outros servizos.
Obxectivos: b, e, f, g, h.
Contidos:
• O turismo: definición, tipos, importancia económica e impactos.• Outros servizos:
servizos financeiros, servizos de información e comunicación, servizos ás empresas e ás
persoas, os servizos públicos.
Criterios de avaliación:
• Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica.
• Analizar o desenvolvemento de outros servizos, especialmente dos servizos públicos.
Estándares de aprendizaxe:
• Identifica os tipos de turismo e os seus efectos.
• Valora a importancia do turismo na economía.
Competencias clave: CAA, CD, CCL, CMCCT, CSC.

2.7. A globalización, as desigualdades. O desenvolvemento sostible
Obxectivos: b, c, e, f, g, h, m.
Contidos:
• O concepto de desenvolvemento e a clasificación dos países segundo o seu grao de
desenvolvemento.
• Causas do desigual desenvolvemento no mundo actual: a herdanza colonial, o desigual
acceso á tecnoloxía, o peso do crecemento demográfico, a carga da débeda externa e as
guerras.
• Algúns indicadores do grao de desenvolvemento: pobreza, fame, acceso á auga
potable, saúde e benestar, etc.
• As desigualdades económicas.
• As desigualdades sociais: a situación da muller, a explotación infantil e o acceso á
educación.
• Políticas paliativas do desenvolvemento desigual: axuda exterior e unha organización
do comercio internacional máis xusta.
Criterios de avaliación:
• Analizar gráficos por países e textos onde se reflictan os niveis de consumo, o
comercio desigual e a débeda externa entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
Estándares de aprendizaxe:
• Compara as características do consumo interior de países como Francia e Brasil.
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• Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e textuais, para explicar o
funcionamento do comercio internacional, e sinala os organismos que agrupan as zonas
comerciais.
• Describe o funcionamento dos intercambios no plano internacional, utilizando mapas
temáticos e gráficos nos que se reflictan os fluxos de intercambio.
Competencias clave: CAA, CCL, CD, CSC, CMCCT.
2.8. Os recursos naturais e o desenvolvemento sustentable.
Obxectivos: b, c, e, f, g, h, l, m, ñ.
Contidos:
• A deterioración ambiental e o nacemento da conciencia ecolóxica.
• A contaminación atmosférica e as súas posibles consecuencias.
• O problema da auga: escaseza e contaminación.
• A deforestación e as súas consecuencias.
• A perda da biodiversidade.
• A degradación do solo.
• O concepto de desenvolvemento sustentable e a súas implicacións para a política e as
actividades económicas.
Criterios de avaliación:
• Entender as ideas de degradación ambiental e de desenvolvemento sustentable e as
súas implicacións.
Estándares de aprendizaxe:
• Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el.
Competencias clave: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC.
Bloque 3.
3.1 A Historia. A Idade Moderna:
Obxectivos: g, l.
Contidos:
• As monarquías modernas
• O mundo moderno: cambios e novos camiños.
• Os descubrimentos xeográficos
Criterios de avaliación:
• Comprender a significación histórica desta época na historia de Europa e do mundo.
Estándares de aprendizaxe:
• Distingue modos de periodización histórica.
Competencias clave: CSC, CAA.
3.2 Nacemento e consolidación do Estado moderno.
Obxectivos: a, c, d, g, l.
Contidos:
• A aparición do Estado moderno: as monarquías autoritarias a comezosda Idade
Moderna.
A unión dinástica de Castela e Aragón
Criterios de avaliación:
• Comprender a difeerenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas.
Estándares de aprendizaxe:
• Distingue as características das monarquías autoritarias, abolutas e parlamentarias.
Competencias clave: CSC, CAA.
3.4. O nacemento e consolidación do Estado moderno en España.
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Obxectivos: a, c, d, g, l.
Contidos:
•O Renacemento e o humanismo
• Carlos I de España e V de Alemania. A política exterior de Carlos V
Criterios de avaliación:
• Comprender os rasgos básicos do Imperio dos Austrias e as causas da
súa decadencia.
Estándares de aprendizaxe:
• Comprende o concepto de Imperio e as súas implicacións históricas.
Competencias clave: CSC, CAA.
3. 5. Renacemento e Humanismo.
Obxectivos: f, g, h, l, n.
Contidos:
• O Humanismo renacentista, unha nova concepción do pensamento, da ciencia e da
arte.
Criterios de avaliación:
• Comprender o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do
Renacemento.
Estándares de aprendizaxe:
• Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de
fontes históricas de diversos tipos.
Competencias clave: CSC, CCEC, CAA, CCL.

3. 6. As descubertas xeográficas. Conquista e colonización de América.
Obxectivos: f, g, h, l, m.
Contidos:
• A América precolombina
• A conquista e colonización de América.
• A colonización e organización político-administrativa dos territorios americanos. A
sociedade colonial.
Criterios de avaliación:
• Entender os procesos de conquista e colonización e as súas consecuencias.
Estándares de aprendizaxe:
• Explica as causas que conduciron á descuberta de América, á súa conquista e
colonización, así como as súas consecuencias para a historia de Europa e do mundo.
• Coñece os principais feitos da expansión europea polo mundo.
Competencias clave: CSC, CAA, CCL.
3.7.-Os grandes conflitos europeos dos séculos XVI e XVII.
Obxectivos: g, l.
Contidos:
• Reforma, Contrarreforma e guerras de relixión.
• O reinado de Felipe II. Felipe II e Europa
•O século XVII en Europa e España.
• Europa na segunda metade do século XVII.
Criterios de avaliación:
• Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores en Europa nos séculos
XVI e XVII.
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Estándares de aprendizaxe:
• Analiza as relacións internacionais que conduciron á guerras como as dos Trinta Anos.
• Comprende o papel das diferenzas relixiosas nos conflitos internos e internacionais
deste período.
Competencias clave: CSC, CAA. CCEC, CMCCT, CCL.
- Arte renacentista e barroca.
Obxectivos: l, n, ñ.
Contidos:
• A arte do Renacemento I: O Quattrocento
• A arte do renacemento II: O Cinquecento
• A expansión da arte renacentista.
• A arte barroca: en Italia e en España
• O barroco en Europa: arquitectura, pintura e escultura.
Criterios de avaliación:
• Coñecer a importancia dalgúns autores e obras destes séculos e a importancia da arte
renacentista e barroca en Europa
Estándares de aprendizaxe:
• Coñece obras e legado de artistas da época. E algúns autores representativos.
Competencias clave: CSC, CCEC, CMCCT, CCL. CAA

4.6.7.-TEMPORALIZACIÓN NO PMAR
Son seis unidades de cada unha das materias do ámbito, polo que se verán dúas en
cada unha das avaliacións.
4.6.8.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA
3º PMAR
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia
Sen esquecer a correspondente consulta dos mínimos para 3ºESO na programación de
Ciencias Sociais: Xeografía e Historia e téndoos como referencia á hora de avaliar o
alumnado, establécense os seguintes mínimos:
• Coñece a organización político-administrativa e territorial de España.
• Comprende os rasgos básicos do Estado como organización político e as
características esenciais dos distintos tipos de Estado.
• Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: provincias,
comunidades autónomas e capitais.
• Coñece os movementos naturais de poboación
• Coñece as causas dos movementos migratorios actuais, os países de orixe e de destino.
• Coñece os problemas urbanos actuais e entende o concepto de cidade sustentable.
• Cita as causas dos movementos migratorios actuais, os paísese de orixe e de destino.
• Sabe interpretar e realizar unha pirámide de poboación
• Indica as características que fan unha cidade máis habitable.
• Analiza os datos do peso do sector terciario en certos países fronte aos do sector
secundario e primario, e extraer conclusións.
• Compara a poboación activa de cada sector de actividade económica en diversos
países e analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos.
• Diferencia os sectores económicos en Europa, en España e en Galicia.
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• Sitúa no mapa as principais zonas cerealistas, como exemplo de recurso agrario no
mundo, e as más importantes masas forestais do mundo.
• Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo e
as principais zonas productoras e consumidoras de enerxía no mundo.
•Diferencia entre fontes de enerxía renovables e non renovables.
• Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.
• A pesca na actualidade. Tipos e problemática.
• Localización das principais zonas pesqueiras e industrias de acuicultura
• Explica e localiza os tipos de pesca e os seus problemas e procura información sobre a
sobreexplotación dos caladoiros de pesca e a acuiculcura.
• Explica a distribución desigual das rexións industrializadas do mundo.
• Localiza nun mapa os países máis industrializados do mundo a través de lendas e
símbolos adecuados.
• Analiza o impacto das redes e dos medios de transporte no seu entorno.
• Define os indicadores que miden os intercambios dun país.
• Describe as características do comercio internacional na actualidade.
• Enumera as características dos bloques comerciais e as razóns polas que se constitúen.
• Analiza o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica e doutros
servizos, especialmente dos servizos públicos.
• Identifica os tipos de turismo e os seus efectos e valora a importancia do turismo na
economía.
• Analiza gráficos por países e textos onde se reflictan os niveis de consumo, o
comercio desigual e a débeda externa entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos.
• Crea mapas conceptuais, usando recursos impresos e textuais, para explicar o
funcionamento do comercio internacional, e sinala os organismos que agrupan as zonas
comerciais.
• Describe o funcionamento dos intercambios no plano internacional, utilizando mapas
temáticos e gráficos nos que se reflictan os fluxos de intercambio.
• Entende as ideas de degradación ambiental e de desenvolvemento sustentable e as súas
implicacións.
• Define o desenvolvemento sustentable e describe conceptos clave relacionados con el..
• Comprende a significación histórica desta época na historia de Europa e do mundo.
• A aparición do Estado moderno: as monarquías autoritarias a comezosda Idade
Moderna.
• A unión dinástica de Castela e Aragón
• Comprende a diferenza entre os reinos medievais e as monarquías modernas.
• Distingue as características das monarquías autoritarias, abolutas e parlamentarias.
• Comprende os rasgos básicos do Imperio dos Austrias e as causas da súa decadencia.
• Comprende o concepto de Imperio e as súas implicacións históricas.
• Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de
fontes históricas de diversos tipos.
• Entende e explica as causas que conduciron á descuberta de América, á súa conquista
e colonización, así como as súas consecuencias para a historia de Europa e do mundo.
• Coñece os principais feitos da expansión europea polo mundo.
• Entende a Reforma, a Contrarreforma e as guerras de relixión.
• Coñece trazos das políticas internas e as relacións exteriores en Europa nos séculos
XVI e XVII.
• Analiza as relacións internacionais que conduciron á guerras como as dos Trinta Anos.
• Comprende o papel das diferenzas relixiosas nos conflitos internos e internacionais
deste período.
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• Coñece as características da arte do Renacemento e da arte barroca: arquitectura,
pintura e escultura.
• Coñece a importancia dalgúns autores e as obras destes séculos e a importancia da arte
renacentista e barroca en Europa
Lingua galega e literatura lingua castelá e literatura
1. Saber sintetizar oralmente e por escrito o sentido global de diversos tipos de textos
galegos e casteláns, orais ou escritos, diferenciando as ideas principais das secundarias.
2. Participar en galego e en castelán en diversas situacións comunicativas, individual ou
colectivamente.
3. Elaborar diferentes tipos de textos escritos, tanto en galego coma en castelán:
expositivos, narrativos, descritivos, etc. con corrección.
4. Coidar a orde, claridade e presentación dos escritos. Integrar as normas
ortográficas, morfosintácticas e léxicas.
5. Producir textos orais e escritos, en galego e en castelán, relacionados cos distintos
medios de comunicación e novas tecnoloxías (entrevistas, crónicas, reportaxes...).
6. Saber utilizar o vocabulario que conforma os campos léxicos vistos no curso en
ámbalas dúas linguas.
7. Utilizar a lingua galega e a castelá con fluidez e normalidade nos diferentes contextos
comunicativos.
8. Coñecer e explicar nun texto as cuestións explicadas na clase sobre morfoloxía,
sintaxe e formación de palabras.
9. Identificar e revisar a estrutura dun texto en galego e en castelán.
10. Coñecer a situación lingüística plurilingüe da península.
11. Coñecer a formación da lingua galega e as etapas da súa historia social ata o s. XIX.
12. Partindo das propias ideas e experiencias, tomando como modelo as obras lidas ou
traballadas na aula, producir textos de intención literaria.
13. Coñecer e recoñecer as características das principais etapas, obras e autores da
literatura castelá da Idade Media, o Renacemento e o Barroco. Utilizar os coñecementos
literarios na comprensión e análise de textos literarios ata esa época.
14. Coñecer e recoñecer as características das principais etapas, obras e autores da
literatura galega desde a Idade Media, ata o século XIX incluído. Utilizar os
coñecementos literarios na comprensión e análise de textos literarios ata esa época.
15. Comentar oralmente ou por escrito os libros de lectura obrigatoria demostrando a
súa lectura.
4.6.9.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
Manteranse as referencias metodolóxicas programadas para o nivel de 3º ESO; sen
esquecer que, no ámbito do ensino, todo proxecto metodolóxico está condicionado, en
primeiro lugar polo tipo de alumnado ao que se dirixe. Neste caso, trátase de alumnos/as
encadrados no Programa de Mellora do Rendemento Académico. Estes presentan unhas
características moi definidas: importantes carencias e dificultades na aprendizaxe (non
imputables só á falta de estudo e traballo), baixa autoestima, escasa motivación e outras
deficiencias relativas á autonomía na aprendizaxe, os recursos instrumentais e os hábitos
de traballo. Son alumnos que correrían grave risco de non superar os obxectivos de
etapa a través do currículo ordinario, pero que si poderían conseguir o título por medio
deste Programa.
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As estratexias metodolóxicas orientaranse a que o alumno perciba doadamente a
conexión entre os contidos tratados e o mundo que o rodea. A formulación de situacións
próximas a eles ou con proxección futura fóra das aulas favorecerá a súa implicación e
axudaraos a atopar o sentido e utilidade da aprendizaxe.
Contribuirán a mellorar a motivación do alumnado:
A realización de actividades variadas
O emprego de materiais e recursos didácticos moi diversos
Conseguir un bo ambiente na clase e manter certo grao de negociación e debate crítico.
Será necesario para mellorar a autoestima:
A realización dunha graduación coherente na dificultade das actividades.
O apoio constante do profesor resaltando os logros do alumnado.
A autoavaliación en determinados momentos do proceso de aprendizaxe.
Establecer conexións entre os novos coñecementos e as experiencias previas do alumno.
Empregaranse distintos tipos de agrupamento entre os alumnos:
Traballo individual, para facilitar a autonomía, orixinalidade e a organización persoal.
Pequeno grupo, con distintas combinacións. Traballo con todo o grupo, para debates ou
actividades nas que se traballe con abundante material.
O tratamento dos contidos será o máis sinxelo posible, sen perder o necesario rigor. As
explicacións dos contidos máis teóricos serán claras, breves e ordenadas e apoiaránse da
maior cantidade posible de recursos audiovisuais.

4.6.10.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Os mesmos que para 3º da ESO

4.6.11.-PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN
INICIAL
Os mesmos que para a ESO

4.6.12.- CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO
Ao comezo do curso farase unha proba de avaliación inicial para vermos o dominio
oral e escrito da lingua galega e castelá que ten o alumnado e para podermos adoptar as
medidas oportunas.
Os instrumentos utilizados serán probas orais e escritas e o traballo diario na aula. En
cada avaliación o profesor/a terá en conta para a cualificación do alumno/a todas as
anotacións do caderno: chamadas, tarefas realizadas, controis, libros lidos, progresión,
actitudes positivas e negativas facendo unha media ponderada de todo.
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Esixirase unha nota mínima de 4 en cada unha das materias correspondentes ao
ámbito sociolingüístico para poder realizar a compensación e, polo tanto, poder aprobar
o ámbito.
Para máis datos remitímonos ó dito para 3º da ESO.

4.6.13.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES, NO PMAR
Respecto a avaliación de alumnos que non acadasen os obxectivos nalgunha materia do
curso anterior (as chamadas habitualmente pendentes) realizará actividades de reforzo
que lle permitan recuperala ó longo do desenvolvemento do programa, sendo a
avaliación competencia do profesor que imparte clase no curso.
En aplicación ao previsto na Orde do 25 de xaneiro de 2022, o alumnado que non
superase as materias pendentes na terceira avaliación poderá aprobalas no período
que vai do 6 ao 22 de xuño realizando os traballos de reforzo e recuperación
indicados polo profesor/a do ámbito. Estes traballos e actividades deberán ser
entregados antes do 21 de xuño.
4.6.14.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. INCLUÍDOS LIBROS DE
TEXTO NO PMAR
Libros de texto:
Programa de Mellora ámbito Lingüístico e social II Edit. Xerais. ISBN 978-84-9121228-7. Ano 2017
Ademais do anterior: diferente material didáctico proporcionado polo profesor e que
detallamos no punto xeral correspondente.

4.6.15.- PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN DO PROGRAMA
Seguiremos os procedementos xerais para avaliar a propia programación.
Ademais os profesores titores elaborarán ó final de cada trimestre e a final de cada
curso, unha memoria que inclúa:
a) Informe sobre o progreso do alumnado do programa de diversificación
b) Valoración e, se é o caso, proposta de modificación do Programa.
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4.7.- CUARTO CURSO DA ESO
4.7.1.-CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA GALEGA
E LITERATURA DE 4º ESO
1.
Comprender e interpretar textos propios da comunicación audiovisual, con especial
atención aos de carácter argumentativo e publicitario.
2.
Comprender e interpretar textos orais de distinta natureza, con especial atención aos de
carácter expositivo e argumentativo do ámbito educativo.
3.
Escoitar e producir textos orais cunha actitude crítica cara aos prexuízos e aplicando os
coñecementos gramaticais para unha mellor expresión.
4.
Producir textos orais adecuados á situación e á intención comunicativa, utilizando as
estratexias necesarias para falar en público, así como as TIC.
5.
Participar activamente en debates propostos sobre temas de interese e valorar a lingua
oral como instrumento de relación social.
6.
Utilizar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos.
7.
Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá, relacionados co ámbito laboral,
administrativo, comercial e educativo.
8.
Comprender, interpretar e redactar (en papel ou en formato dixital) textos
argumentativos, xornalísticos e publicitarios.
9.
Ler de maneira reflexiva e crítica para identificar usos lingüísticos discriminatorios.
10.
Utilizar técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e
cohesionados, e valorar a escritura como fonte de enriquecemento persoal.
11.
Producir textos propios, en soporte impreso ou dixital, tanto da vida cotiá como de
carácter xornalístico (cartas ao director ou columnas de opinión).
12.
Utilizar un léxico amplo e adecuado, e identificar as relacións semánticas entre as
palabras.
13.
Recoñecer e utilizar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais.
14.
Recoñecer e usar a fonética do galego.
15.
Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego, e utilizar
manuais de consulta de maneira eficaz.
16.
Identificar a oración como un tipo de enunciado e analizar as relacións sintácticas entre
os elementos que constitúen o predicado.
17.
Recoñecer en textos propios e alleos a estrutura dun texto, así como a súa adecuación e
os conectores que permiten cohesionar ideas e parágrafos.
18.
Identificar os trazos que definen diferentes tipoloxías textuais, especialmente os textos
argumentativos.
19.
Desenvolver unha competencia lingüística integrada, utilizando os coñecementos dunha
lingua para mellorar no uso doutras e participando en proxectos onde se usen distintas linguas.
20.
Valorar as linguas como sinal de identidade dos pobos, apreciar o plurilingüismo e
coñecer o ámbito da lusofonía.
21.
Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer o proceso de
normalización e evitar os prexuízos.
22.
Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 ata
a actualidade.
23.
Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español.
24.
Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante
unificadora.
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25.
Identificar os distintos períodos e xeracións da literatura galega desde 1916 ata a
actualidade.
26.
Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da
literatura galega desde 1916 ata a actualidade.
27.
Elaborar traballos individuais ou en grupo, coa axuda das TIC, relacionados coa
literatura galega desde 1916 ata a actualidade.
28.
(Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados na clase.
4.7.2. CONCRECIÓN QUE RECOLLE OS
CONTIDOS, CRITERIOS DE
AVALIACIÓN RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESENVOLVEN EN 4º DA ESO
Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques.
A.- CONTIDOS
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
Escoitar
B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación
audiovisual, con especial atención aos xéneros de carácter argumentativo.
B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación audiovisual.
B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do ámbito
educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas).
B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa.
B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de
cooperación e de respecto.
Falar
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.
B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
B1.8. 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. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e
recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.
B1.10. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos
da vida cotiá, en diferentes rexistros.
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
Ler
B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos.
B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá relacionados co ámbito
laboral, administrativo e comercial.
B2.3. Comprensión e interpretación de textos relacionados co ámbito educativo, tanto
manuais de consulta , como libros de texto e recursos de temas especializados en Internet.
B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos.
B2.5. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión: carta ao director,
editorial, columna e artigo de opinión.
B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os
textos publicitarios dos medios de comunicación.
B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos discriminatorios.
B2.8. Uso autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información
complementaria.
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Escribir
B2.9. Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e ben
cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e
revisión).
B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os
textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións.
B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá pertencentes ao
ámbito laboral, administrativo e comercial.
B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos xornalísticos de opinión.
B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos .
Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con
incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático.
B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases.
B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras.
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).
B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte
electrónico, especialmente sobre cuestión de uso (semántico e sintáctico) e de normativa.
B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica.
B3.8. As principais regras de combinación impostas polos predicados en función dos seus
argumentos; estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do predicado.
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.
B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vinculación e
progresión temáticas en textos , e elaboración de textos de acordo con estes parámetros.
B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros
textuais, especialmente os argumentativos.
B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do tipo de texto.
B3.13. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada
Bloque 4. Lingua e sociedade
B4.1. Valoración das linguas como medio de relación e 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.
B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais
ámbitos e contextos sociais e privados. Tendencias de evolución.
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. .
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.
B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de España.
B4.8. Prexuízos lingüísticos.
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 situacións de carácter formal.
Bloque 5. Educación literaria
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B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura galega de
1916 ata a actualidade.
B5.2. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.
B5.3. 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. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a realización de
traballos e cita axeitada destes.
B5.5. Creación ou recreación de textos de intención literaria partindo das características dos
traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos
sentimentos e xuízos.
4º ESO CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS CLAVE QUE DESENVOLVEN
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.2. Comprender e analizar textos expositivos e publicitarios, diferenciar neles información,
opinión e persuasión.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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).
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese aCCL a CAA e a CSEIEE
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito
educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese aCCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.5.1. Identifica 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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.6.1. 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.
LGB1.6.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a habitual do seu contexto.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL a CAA e a CCEC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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).
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.8. Manifestar unha actitude crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e
mensaxes discriminatorias.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.8.1.
Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que
proveñen dos medios de comunicación.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras de traballos e de informacións de
actualidade, coa axuda das TIC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e
recoñecer en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros
fonéticos e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos no uso.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.11. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca
dun tema de actualidade.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as
contribucións das persoas interlocutoras.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida
cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL ,CSC ,CCEC e a CSIEE
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e crítica dos textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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) para solucionar problemas de comprensión.
LGB2.1.3.
Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito
laboral, administrativo e comercial.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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, administrativo e comercial.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de
consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas
especializados en Internet
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2 3.1.Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de consulta
(dicionarios,enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados .
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CD
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.4.2.Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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B2.5.Comprendere interpretar textos xornalísticos de opinión:editorial,columna,artigo de
opinión…
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.5.1.
Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.6. Comprender e interpretar as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos
publicitarios dos medios de comunicación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.6.1.
Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os
textos publicitarios dos medios de comunicación (anuncios).
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou mensaxes discriminatorias.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2 7.1.
Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou
mensaxes discriminatorias.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes de información
impresa ou en formato dixital.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.8.1.
Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da
consulta de materiais en distintos soportes.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL , CSC e a CD
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, coherentes e
ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e
revisión).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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 seu alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CD
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os
textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese aCCL , CD e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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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, administrativo e comercial.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL,CD e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL ,CD e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.13. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da
información obtida de distintas fontes.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a
partir da información obtida de distintas fontes.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL ,CD e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B2.14. Valorar a escritura como un instrumento moi útil na aprendizaxe, nas relacións sociais e
no desenvolvemento do individuo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB2.14.1.
Identifica e describe os valores da escritura non só como unha ferramenta para
organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e
enriquecerse como persoa.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL, CCEC e a CSC
Bloque 3. Funcionamento da lingua
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes categorías gramaticais,
así como da fraseoloxía.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.1.1.
Recoñece e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua
galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.2.1.
Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da
lingua galega e distingue os diversos tipos.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos
morfemas e as súas posibilidades combinatorias para crear novos termos e identificar a súa
procedencia grega ou latina.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CD
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.6.1.
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega
nos discursos orais e escritos.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.7.1.
Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais regras de
combinación impostas polos verbos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.8.1.
Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e
semanticamente.
LGB3.8.2.Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus
complementos.
LGB3.8.3.
Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega.
LGB3.8.4.
Clasifica oracións segundo a natureza do predicado.
LGB3.8.5.
Usa a terminoloxía sintáctica correcta.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
LGB3.10.4.
Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando
os mecanismos de progresión temática.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais,
especialmente os argumentativos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB.11.1.
Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros
textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.12. Xustificar a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero e
elaborar producións propias cunha adecuación apropiada.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do
xénero textual.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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 e nos que se eviten
estereotipos lingüísticos ou culturais.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as
competencias que posúe como persoa plurilingüe.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e
transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar
problemas de comprensión e para a produción de textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e
da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción
dos textos traballados en calquera das outras.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CAA
Bloque 4. Lingua e sociedade
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL ,CCEC, CD e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL , CD e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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 import ancia de contribuír
individual e socialmente á normalización da lingua galega.
LGB.4.3.4.
Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa
importancia.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL,CCEC e a CD
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CD
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CSC
Bloque 5. Educación literaria
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916
ata a actualidade.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGLB5.1.1.Identifica os distintos períodos e xeracións da 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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da literatura galega de
1916 ata a actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico
de cada período.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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 representativos da literatura galega de 1916
ata a actualidade , resume o seu contido , sinala os seus trazos característicos definitorios e
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relaciónaos co contexto histórico , cultural e sociolingüístico do período da literatura galega
correspondente.
LGLB5.2.3.
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGLB5.3.1.
Le expresiva, compresiva ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos representativos 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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.4. Elaborar traballos individuais ou en grupo nos que se describan e analicen textos
representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
LGLB5.4.1.
Elabora traballos individual ou colectivamente nos que se describen e analizan
textos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a realización de
traballos e cita axeitada destes..
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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.
COMPETENCIAS CLAVE: Desenvólvese a CCL e a CD
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
B5.6. Crear ou recrear textos de intención literaria partindo das características dos traballados
na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e
xuízos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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 regular os sentimentos e xuízos.
COMPETENCIAS CLAVE:
Desenvólvese a CCL e a CCEC.
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4.7.3.- PROGRAMACIÓN POR UNIDADES- CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES (Os mínimos esixidos por unidade
aparecen en negriña) - COMPETENCIAS CLAVE(Comunicación lingüística (CCL),
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), dixital (CD), aprender a
aprender (CAA), sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
e conciencia e expresións culturais (CCEC).
4º ESO UNIDADE 1
Criterios de
Estándares de aprendizaxe
Contidos
CC
avaliación
avaliables
- Lectura: texto
narrativo.
-Recoñecemento,
explicación e uso dun
léxico amplo relacionado
coas formas de ser.

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

-Aplicación e valoración
das normas de
acentuación.
- A fonética e a fonoloxía
do galego: vocalismo.
- Análise e compresión
dos feitos máis relevantes
da historia social do
galego no primeiro terzo
do século XX.
- Identificación e
comprensión das etapas
na produción literaria en
galego nos comezos do
século XX.
- - Crear un traballo
monográfico, en soporte
impreso ou dixital,
seguindo uns pasos
dados.

1.1 Le con fluidez un texto
narrativo e coméntao.
1.2 Emprega pautas
e estratexias que
facilitan a análise do
contido, como o
resumo.
1.3. Aplica os
coñecementos léxicos
propios e recursos
alleos (dicionario) para
solucionar problemas
de comprensión.

2. - Recoñecer,
explicar e usar un
léxico amplo
relacionado coas
formas de ser.
3. Aplicar
correctamente as regras
de acentuación.

2.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
estudado e usa o dicionario e
outras fontes de consulta

4. Coñecer o sistema
fonolóxico e a fonética
do galego, con especial
atención ás vogais.
5. Coñecer e
describir os
acontecementos máis
relevantes da historia
social da lingua galega
no primeiro terzo do
século XX.

4.1. Recoñece e usa
adecuadamente a fonética do
galego, con especial atención
á entoación e ás vogais .
5.1. Recoñece os
acontecementos relevantes da
historia social da lingua
galega no 1º terzo do século
XX.
5.2 Analiza a situación da
lingua galega no primeiro
terzo do século XX.

6.Coñecer o
panorama literario a
comezos do s. XX, e a
obra dos principais
autores.
7. Creación de textos
de intención literaria
partindo do traballado
na aula,

6.1. Comprende e explica as
etapas na produción literaria
nos comezos do século XX e
coñece a obra dos principais
autores.
7.1. Crear textos de intención
literaria partindo das
características dos traballados
na aula
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3.1. Aplica correctamente
as regras de acentuación nos
seus escritos.

CCL,
CD,
CAA.

CCL,
CAA
CD
CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CCEC

CCL,
CCEC

CCL,
CCEC,
CSIEE

4º ESO UNIDADE 2
Contidos
- Comprensión,
interpretación e
valoración de textos de
natureza diversa.
- Lectura: texto
narrativo.
- Recoñecemento,
explicación e uso de
léxico referido ao tempo
cronolóxico,
- Aplicación e
valoración das normas
morfolóxicas da lingua
galega.
- A fonética e a
fonoloxía do galego:
consonantismo.
- Recoñecemento e
valoración dos
principais fenómenos
que caracterizan as
variedades xeográficas
da lingua galega.
- Identificación e
comprensión do Grupo
Nós e dos seus
representantes ao
ámbito literario.
. Uso de técnicas e
estratexias para
producir textos escritos
adecuados, coherentes e
ben cohesionados

Criterios

de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1- Comprender,
interpretar e valorar
diferentes tipos de
discursos orais.

1.1 Identifica a intención
comunicativa, a idea
principal e as secundarias de
calquera texto oral.

2. Ler, comprender e
analizar textos
narrativos.

2.1. Emprega pautas que
facilitan a análise do contido,
como o resumo, o guión etc.
2.2 Aplica os coñecementos
léxicos propios e recursos
alleos (dicionario) problemas
de comprensión.
3.1. Recoñece, explica e usa
un léxico de diferentes
categorías gramaticais, sobre o
tempo cronolóxico.

3. Recoñecer, explicar
e usar un léxico amplo
relacionado co tempo
cronolóxico.
4. Identificar o xénero
dos nomes, formar o
feminino e establecer a
c concordancia co
adxectivo.
5. Coñecer o sistema
fonolóxico e a fonética
do galego, con especial
atención ás consoantes.
6. Coñecer as
variedades internas da
lingua e identificar os
trazos que diferencian
as distintas zonas
dialectais.
7. - Coñecer e valorar
as achegas do Grupo
Nós e dos seus
representantes ao
ámbito literario.

8- - Elaborar o
comentario crítico dun
texto seguindo uns
pasos dados.
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4.1. Aplica correctamente as
normas morfolóxicas de
formación do feminino e de
concordancia
5.1 Recoñece e usa
adecuadamente a fonética da
lingua galega, con especial
atención ás consoantes e, en
concreto, ao n velar.
6.1. Recoñece os principais
fenómenos que caracterizan
as variedades xeográficas.
6.2 Valora as variedades
xeográficas da lingua galega
como símbolo de riqueza
lingüística e cultural.
7.1. Explica razoadamente a
relevancia do Grupo Nós e
sinala os principais trazos
característicos da obra de
Risco e Otero Pedrayo.
7.2 Comenta de forma
guiada textos narrativos de
Vicente Risco e Otero
Pedrayo.
8.1Elaborar o comentario
crítico dun texto seguindo uns
pasos dados.

CC

CCL,
CD.

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CSC

CCL,
CCEC

CCL,
CCEC
CAA

4º ESO UNIDADE 3
Contidos
- Lectura: texto
narrativo.
-Recoñecemento,
explicación e uso dun
léxico amplo
relacionado co medo.

Criterios

de avaliación

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

- Estudo do número
dos nomes e adxectivos,
formación do plural e
concordancia.
- Aplicación e
valoración das normas
ortográficas e
morfolóxicas da lingua
galega.

2. - Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado co medo.

As principais regras de
combinación sintáctica;
estruturas sintácticas.

3. Aplicar
correctamente as normas
morfolóxicas da lingua
galega referidas ao
correcto uso do número e
as regras de acentuación.

- Coñecer e identificar
as variedades
socioculturais da lingua.
- Identificación e
comprensión da obra
de Castelao
Características máis
importantes
- Lectura autónoma e
comentario de obras
representativas da
literatura galega de
1916 ata a
actualidade:Castelao.
,.Creación de textos de
intención literaria
partindo das
características dos
traballados na aula,

4. Recoñecer e usar
enunciados, identificando
as principais regras de
combinación sintáctica.
5. Coñecer os principais
fenómenos que
caracterizan as variedades
diastráticas da lingua .
6. Coñecer e valorar as
achegas de Castelao á
cultura galega e, en
concreto, ao ámbito
literario.
7. Ler e comentar
obras da Xeración
Nós relacionar o seu
contido co contexto
histórico, cultural e
social
8.-Crear microrrelatos
seguindo uns pasos e uns
modelos dados.
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Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1.1 Le con fluidez e
atención un texto
narrativo e coméntao .
1.2 Emprega pautas e
estratexias que
facilitan a análise do
contido, como o
resumo.
1.3. Aplica os
coñecementos léxicos
propios e alleos para
solucionar problemas
de comprensión.

CCL,
CD,

2.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
estudado e usa o dicionario
e outras fontes de consulta
3.1. Aplica
correctamente as normas
morfolóxicas de
formación do plural e
concordancia de número.
Aplica as regras de
acentuación.
4.1. Recoñece frases e
identifica a palabra
nuclear que a organiza
sintáctica e
semanticamente.
5.1. Recoñece as
variedades diastráticas da
lingua galega.

CAA

CCL,
CAA
CD

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CSC

6.1. Comprende e explica
a contribución de Castelao
CCL,
á literatura e e recoñece
CCEC
as principais
características
7.1. Comenta, de forma
guiada, textos de Castelao,
CCL,
sinala os seus trazos
CCEC,
característicos
CAA
8.1Crea microrrelatos
seguindo uns pasos e uns
modelos dados.

CCL,
CCEC,
CSIEE

4º ESO UNIDADE 4
Criterios

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

- Ler, comprender e analizar
textos narrativos.

.- Recoñecemento,
explicación e uso de
léxico referido á
arquitectura e o
urbanismo.

Recoñecer, explicar e usar un
léxico amplo relacionado.coa
arquitectura e o urbanismo.

2.1. Recoñece, explica e
usa un léxico amplo e
preciso, de diferentes
categorías gramaticais.

3 .Escribir correctamente
palabras con b e con v.

3.1. Escribe
correctamente palabras con
b e con v.

4 Recoñecer e diferenciar o
suxeito e o predicado.

4.1 Recoñece a estrutura
interna das oracións

5 Clasificar oracións segundo a
natureza do predicado e o
significado.

5.1 Clasifica oracións
segundo a natureza do
predicado e o significado.
Utiliza a terminoloxía
sintáctica correcta.

6. Coñecer as variedades
diafásicas da lingua e identificar a
variedade estándar.

6.1..Recoñece os trazos
da variedade estándar da
lingua galega.
6.2 Recoñece as
variedades diafásicas da
lingua galega.

.- Aplicación e
valoración das normas
ortográficas da lingua
galega. .Clasificar oracións
segundo a natureza do
predicado e o
significado.
.Recoñecemento e
valoración dos
fenómenos que
caracterizan as
variedades diafásicas
da lingua galega e da
función da lingua
estándar.
.-Identificación e
comprensión
literatura de vangarda
en Galicia: principais
escolas poéticas e
autores máis
relevantes

Creación de textos de
intención literaria
partindo das
características dos
traballados na aula,

de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

Contidos

CC

2- Emprega pautas e
estratexias que facilitan a
CCL,
análise do contido, como o
CD
resumo, o guión de traballo,CAA
as táboas.

7.- Coñecer a literatura de vangarda 7.1. Recoñece e explica
en Galicia:principais escolas
razoadamente os distintos
poéticas e autores máis relevantes. movementos de vangarda,
sinalando os seus
principais trazos
característicos.
8- Crear caligramas seguindo uns
pasos e uns modelos dados.
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8.1 Crea caligramas e usa
aplicacións informáticas
para crear caligramas.

CCL,
CAA

CCL,
CAA
CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CSC

CCL,
CCEC

CCL,
CCEC
CAA
CD

4º ESO UNIDADE 5
Contidos
- Lectura: texto
prescritivos..

Criterios

de avaliación

1- Ler, omprender
e analizar textos
prescritivos..

-Recoñecemento,
explicación e uso dun
léxico amplo
relacionado co tempo
meteorolóxico.
Aplicación e
valoración das normas
morfolóxicas da
lingua galega.
- As principais regras
de combinación
impostas polos
predicados en función
dos seus argumentos;
estruturas sintácticas.
- 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
- A literatura do exilio:
Características autores e
obras representativas.
,. Comprensión e
interpretación de textos
propios da vida cotiá
relacionados co ámbito
laboral.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1 Le con fluidez e atención
un texto prescritivos.. e
coméntao .
1.2 Emprega pautas e
estratexias que
facilitan a análise do
contido, como o
esumo.
1.3. Aplica os
coñecementos léxicos
propios e recursos
alleos (dicionario) para
solucionar problemas
de comprensión.

CCL,
CD,

2. - Recoñecer, explicar
e usar un léxico amplo
relacionado co tempo
meteorolóxico.
3. Identificar pronomes
persoais, substituír frases
nominais polo pronome
correspondente e colocar
axeitadamente o
pronome átono

2.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
estudado e usa o dicionario e
outras fontes de consulta
3.1. Aplica correctamente
as normas de uso dos
pronomes persoais..

4. Identificar o CD, o
CI e o CC e coñecer as
unidades que
desempeñan esas
funcións.
5. Coñecer o
panorama social e
político dos anos da
posguerra para entender
o proceso de
desgaleguización.
6. Coñecer os autores
máis representativos da
literatura do exilio, así
como as súas obras máis
importantes.
7. Crear currículos,
en formato impreso
ou dixital, seguindo
uns pasos e uns
modelos dados.

4.1. Identifica o CD, o CI
e o CC e coñece as unidades
que desempeñan esas
funcións.
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5.1. Recoñece os
acontecementos relevantes
da historia social da lingua
galega nos anos de
posguerra.
6.1. Comprende e explica
razoadamente o panorama
literario no exilio, sinalando
os autores e obras máis
destacados.
7.1. Crear textos partindo
das características dos
traballados na aula

CAA

CCL,
CAA
CD

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL,
CCEC

CCL,
CCEC

CCL,
CSC
CD

4º ESO UNIDADE 6
Contidos
- Lectura, comprensión
e análise de artigos de
opinión.
-Recoñecemento,
explicación e uso dun
léxico amplo
relacionado coas viaxes
e o turismo.
- Aplicación e
valoración das normas
ortográficas da lingua
galega.
- Estrutura interna das
oracións, identificando
o verbo e os seus
complementos.
- Acontecementos
máis importantes no
desenvolvemento do
galego desde 1975 ata
fins do século XX.
- Estudo da narrativa
de posguerra e os
autores máis
importantes

Criterios

de avaliación

1- Producir, en
soporte impreso ou
dixital, un texto
xornalístico de
opinión.

2. - Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado coas viaxes e
o turismo.
3. Aplicar correctamente
as regras de acentuación.
4. Identificar o
suplemento, o
complemento axente, o
atributo e o predicativo, e
coñecer as unidades que
desempeñan esas
funcións.
5. Coñecer os
acontecementos máis
importantes do galego
desde 1975 ata fins do
século XX.
6. Coñecer e valorar a
obra narrativa de Álvaro
Cunqueiro e Ánxel Fole.

- Composición en
soporte impreso ou
dixital de textos

7. Crear un blog
seguindo uns
modelos dados e
tendo en conta certas
indicacións.
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Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1 Le con fluidez e crea,
un artigo de opinión.
1.2 Emprega pautas
e estratexias que
facilitan a análise do
contido, como o
resumo.

CCL,
CSC ,
CD,

2.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
CCL,
estudado e usa o dicionario
CAA
e outras fontes de consulta
CD
3.1. Aplica correctamente
CCL,
as regras de acentuación nos
CAA
seus escritos.Uso do h
4.1. Recoñece a estrutura
interna das oracións,
identificando o verbo e os
CCL,
seus complementos.
CAA
4.2 Utiliza a terminoloxía
sintáctica correcta.
5.1.Coñece os
acontecementos máis
importantes do galego
desde 1975 ata fins do
século XX.
6.1. Identifica os
distintos períodos e
xeracións da literatura
galega entre os anos
cincuenta e setenta do
século pasado, así como os
principais autores e obras.
6.2 Coñece e comenta a
obra de Álvaro Cunqueiro
e Ánxel Fole, resume o seu
contido, sinala os seus
trazos característicos
definitorios e relaciónaos
co contexto histórico.
7.1. Crea un blog
seguindo uns modelos dados
e tendo en conta certas
indicacións.

CCL,
CCEC.

CCL,
CCEC

CCL,
C AA

4º ESO UNIDADE 7
Contidos
- Comprensión e
interpretación de textos
argumentativos.

Criterios

de avaliación

1- Comprender e
interpretar textos
argumentativos.

-Recoñecemento,
explicación e uso dun
léxico amplo
relacionado coa
xustiza e as leis.

- Estruturas sintácticas
e tipos de oración.

2. - Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado coa xustiza e
as leis.
3. - Analizar
morfoloxicamente e
conxugar verbos

- A lusofonía nas
linguas do mundo no
século xxi. Ámbito
xeográfico abarca.

4. - Diferenciar unha
oración simple dunha
oración composta.

- Identificación e
comprensión da obra
narrativa de Neira Vilas
e dalgúns autores
representativos da Nova
Narrativa Galega.

5. coñecer e describir o
papel da lusofonía nas
linguas do mundo no
século xxi.

- Recoñecemento e uso
das formas verbais da
lingua galega e das
perífrases.

- Composición en
soporte impreso ou
dixital de textos do
ámbito administrativo.
6. Coñecer e valorar a
obra narrativa de Neira
Vilas e dalgúns autores
representativos da Nova
Narrativa Galega.

7. Crear unha
instancia seguindo
uns modelos dados e
tendo en conta certas
indicacións.
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Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1 Le con fluidez e Crea,
en soporte impreso ou
dixital, un texto
argumentativo.
1.2 Emprega pautas e
estratexias que
facilitan a análise do
contido, como o
resumo.

CCL,
CSC ,
CD,

2.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
CCL,
estudado e usa o dicionario
CAA
e outras fontes de consulta .
CD
3.1. Recoñece e usa
correctamente as formas
CCL,
verbais e as perífrases
CAA
verbais da lingua galega e
distingue os diversos tipos.
4.1. Recoñece a estrutura
interna das oracións,
CCL,
identificando o verbo e os
CAA.
seus complementos.
4.2 Clasifica oracións.
5.1. Coñece os territorios
que forman parte da
comunidade lusófona e
sabe describir a súa
importancia dentro das
linguas do mundo.
5.2Incorpora á súa
práctica cotiá os principais
recursos da Rede en
portugués.
6.1. Identifica os
principais autores e obras
da narrativa galega dos
anos sesenta.
6.2 Le obras de
narradores dos anos
sesenta, resume o seu
contido e sinala os seus
trazos característicos .
7.1. Crea unha instancia
seguindo uns modelos dados
e tendo en conta certas
indicacións.

CCL,
CSC,
CCEC

CCL,
CCEC

CCL,
CD
CSC

4º ESO UNIDADE 8
Contidos
- Comprensión e
interpretación das
mensaxes explícitas e
implícitas que
transmiten os textos
publicitarios dos medios
de comunicación.
- Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado co ocio.
- Aplicación e
valoración das normas
ortográficas e
morfolóxicas da lingua
galega.
- Estruturas sintácticas e
tipos de oración. .
- Analizar oracións
subordinadas
substantivas.
- Prexuízos lingüísticos.
- Coñecer e valorar os
principais
- A poesía galega de
posguerra
- Características dos
folletos, os dípticos e os
trípticos

.

Criterios

de avaliación

1- Analizar
mensaxes
publicitarias.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1 Comprende e
interpreta as mensaxes
explícitas e implícitas
que transmiten os textos
publicitarios dos medios
de comunicación
(anuncios).

CC

CCL,
CSC ,
CD,

2. - Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado relacionado
co ocio.
3. Utilizar correctamente
certas terminacións: -nte/mento; -za/-cia, -zo/-cio, zón/-ción.

2.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
estudado e usa o dicionario
e outras fontes de consulta
3.1. Utiliza correctamente
as regras ortográficas .

4. - Recoñecer as
diferentes clases de
estruturas sintácticas e
tipos de oración
compostas subordinadas.

4.1. Recoñece a estrutura
interna das oracións,
identificando o verbo e os
CCL,
seus complementos.
CAA
4.2 Analiza as oracións
subordinadas .

5. Identificar os
prexuízos lingüísticos e
argumentar acerca de
como afectan ao proceso
normalizador da lingua.

5.1. .Sinala os prexuízos
lingüísticos atribuíbles a
calquera lingua e
especialmente á galega

6. Coñecer e valorar os
principais representantes
da poesía galega de
posguerra, así como as
súas obras máis
importantes.

6.1. Identifica as
xeracións poéticas de
posguerra, así como os
seus autores e obras máis
representativos.
6.2 Comenta, de forma
guiada, textos poéticos das
xeracións de posguerra
(anos cincuenta) e sinala
os seus trazos
característicos.

7. Coñecer as
características dos
folletos, os dípticos e
os trípticos .
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7.1. crea un tríptico de
acordo cunhas pautas dadas

CCL,
CAA
CD
CCL,
CAA

CCL,
CSC,

CCL,
CCEC
CAA

CCL,
CD
CSC

4º ESO UNIDADE 9
Contidos
- Comprensión e
interpretación e análise
de un guión
cinematográfico.
- Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado co cine..
- O infinitivo
conxugado.
- As oracións
subordinadas
adxectivas. .
- A lingua galega hoxe:
uso e á competencia dos
falantes
- A poesía galega das
Festas Minervaise do
teatro de posguerra .
- Creación ou
recreación de textos de
intención literaria
partindo das
características dos
traballados na aula:Os
haikus

.

Criterios

de avaliación

1- - Ler, comprender
e analizar un guión
cinematográfico.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1 Le, comprende e
analiza un guión
cinematográfico.

2. - Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado relacionado
co cine.

2.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
estudado e usa o
dicionario e outras fontes
de consulta .

3. Utilizar correctamente
o infinitivo conxugado.

3.1. Recoñece, explica e
usa correctamente as
regras do infinitivo
conxugado.

4. - Identificar e
4.1. Analiza as oracións
analizar oracións
subordinadas adxectivas.
subordinadas adxectivas. .
5. Coñecer o estado do
galego na actualidade, no
referente ao seu uso e á
competencia dos falantes.

5.1. .Sinala os prexuízos
lingüísticos atribuíbles a
calquera lingua e
especialmente á galega

6. Coñecer e valorar
algúns poetas
representativos da
Xeración das Festas
Minervaise do teatro de
posguerra, así como
algunhas das súas obras
máis destacadas.

6.1. Identifica as
xeracións poéticas de
posguerra, así como os
seus autores e obras máis
representativos, e coñece o
desenvolvemento do teatro
entre os anos cincuenta e
setenta.

CC
CCL,
CSC ,
CD,

CCL,
CAA
CD

CCL,
CAA

CAA
CCL

CCL,
CSC,

CCL,
CCEC
CAA

6.2 Comenta, de forma
guiada, textos poéticose
teatrais das xeracións de
posguerra e sinala os seus
trazos característicos.
7. Crear haikus
seguindo uns
modelos dados e
tendo en conta as
características que os
definen.
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7.1. crea un tríptico de
acordo cunhas pautas dadas

CCL,
CCEC
CAA

4º ESO UNIDADE 10
Contidos
- Comprensión e
interpretación e análise
de un guión televisivo.
- Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado coa radio e
a televisión
- As perífrases verbais
- Recoñecer e analizar
oracións subordinadas
adverbiais. .
- O galego nos medios
de comunicación
- A narrativa actual- Lectura autónoma e
comentario de obras
representativas da
literatura galega de
1916 ata a actualidade.
- Composición en
soporte impreso ou
dixital de textos
argumentativos,
redactados a partir da
información obtida de
distintas fontes.
. Utilización das TIC
para corrixir e mellorar
a presentación dos
escritos,

Criterios

de avaliación

1- Ler, comprender e
analizar un guión
televisivo.

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1 Le, comprende e
analiza un guión
televisivo.

CC
CCL,
CSC ,
CD,

2. - Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado relacionado
coa radio e a televisión

2.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
estudado e usa o
dicionario e outras fontes
de consulta .

3. Identificar e utilizar
correctamente as
perífrases verbais.

3.1. Recoñece, explica e
usa correctamente as
perífrases verbais.

CCL,
CAA

4. - Identificar e
analizar oracións
subordinadas adverbiais.
. .
5. Valorar a
importancia dos medios de
comunicación na
normalización da lingua.

4.1. Analiza as oracións
subordinadas adverbiais.
.

CAA
CCL

5.1. Valora a importancia
dos medios de
comunicación na
normalización da lingua.

CCL,
CSC,

6. Coñecer e valorar
algúns autores e autoras
da narrativa actual

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

.

7. Crear unha
curtametraxe a partir
dun guión e seguindo
unhas pautas dadas.
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7.1. Crea unha
curtametraxe a partir dun
guión e seguindo unhas
pautas dadas.

CCL,
CAA
CD

CCL,
CCEC
CAA

CCL,
CCEC
CAA
CD

4º ESO UNIDADE 11
Contidos

Criterios

de avaliación

- Comprensión e
1- - Ler, comprender
interpretación e análise
e analizar textos
De textos literarios e
literarios e non
non literarios.
literarios.
- Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado coas novas
2. - Recoñecer, explicar e
tecnoloxías.
usar un léxico amplo
- Os adverbios e as
relacionado relacionado
preposicións.
coas novas tecnoloxías.
- Estudo das relacións
semánticas.
3. Identificar e utilizar
correctamente os
- O galego en Internet
adverbios e as
- Poesía e teatro
preposicións.
actuais.
4. Recoñecer as
principais relacións
- Lectura autónoma e
semánticas entre palabras.
comentario de obras
. .
representativas da
5. Valorar a
literatura galega de
importancia de Internet na
1916 ata a actualidade.
normalización do galego.
- . Utilización das
TIC para corrixir e
mellorar a presentación
dos escritos,

.

6. Coñecer e valorar
algúns autores e autoras
da poesía e do teatro
actuais, así como analizar
textos representativos.

7. Crear unha
presentación
multimedia seguindo
unhas pautas dadas.
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Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1 Identifica a
intención comunicativa,
a idea principal e as
secundarias de calquera
texto.
2.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
estudado e usa o
dicionario e outras fontes
de consulta
3.1. Recoñece, explica e
usa correctamente os
adverbios e as
preposicións.. .
4.1. Recoñece e diferencia
as principais relacións
semánticas entre palabras.
.
5.1. Valora a
importancia de Internet
na normalización do
galego.
5.2Selecciona contidos,
analiza información e extrae
conclusións a partir da
consulta de materiais en
soporte dixital.
6.1. Ler autonomamente
e comentar obras
representativas da
literatura galega de 1916
ata a actualidade e
relacionar o seu contido co
contexto histórico, cultural
e sociolingüístico de cada
período.
6.2 Identifica os autores e
autoras máis
representativos da poesía e
do teatro actuais.
7.1. Crea unha
presentación multimedia
seguindo unhas pautas
dadas.

CC

CCL,
CSC ,
CD,

CCL,
CAA
CD
CCL,
CAA

CAA
CCL

CCL,
CSC,
CD

CCL,
CCEC
CAA

CCL,
CAA
CD

4º ESO UNIDADE 12

Contidos
- Comprensión e
interpretación e análise
Do uso das redes
sociais
- Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado coas redes
sociais
- Aplicación e
valoración das normas
ortográficas e
morfolóxicas da lingua
galega.
- Os cambios
semánticos: tipos e
recursos empregados
- Situación
sociolingüística de
Galicia. A presenza da
lingua galega nos
principais ámbitos
sociais e privados.
Tendencias de
evolución.
- A literatura dixital. .

Criterios

de avaliación

1- Participar activa e
argumentadamente en
debates nos que se
expresen opinións
acerca das redes
sociais

2. - Recoñecer, explicar e
usar un léxico amplo
relacionado relacionado
coas redes sociais
3. - Utilizar
correctamente os grupos
consonánticos -cc- e -ct-.
4. Recoñecer as causas
dos cambios semánticos,
distinguir os diferentes
tipos de cambios
semánticos e identificar os
principais recursos
empregados.
. .
5. Analizar o uso do
galego en diferentes
ámbitos sociais.

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

.

6. Coñecer e valorar os
novos modos de creación
literaria que achega a
tecnoloxía dixital.

7. Crear unha
presentación
multimedia seguindo
unhas pautas dadas.
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Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1 Desenvolve
argumentos de forma
comprensible e
convincente sobre o
tema proposto

2.1. Utiliza en diversos
contextos o vocabulario
estudado e usa o
dicionario e outras fontes
de consulta
3.1. Utilizar
correctamente os grupos
consonánticos -cc- e -ct-.
.
4.1. Recoñece as causas
dos cambios semánticos,
distingue os diferentes
tipos de cambios
semánticos e identifica os
principais recursos
empregados.
.
5.1. Describe
acertadamente con
criterios sociolingüísticos a
situación galega actual.
5.2 Analiza gráficas tirando
conclusións nas que
incorpora os seus
coñecementos
sociolingüísticos.
6.1. Coñecere valora os
novos modos de creación
literaria que achega a
tecnoloxía dixital.
6.2 Consulta na rede as
novas creacións literarias .
7.1. Crea unha
presentación multimedia
seguindo unhas pautas
dadas.

CC

CCL,
CSC ,
CD,

CCL,
CAA
CD
CCL,
CAA

CAA
CCL

CCL,
CSC,
CD

CCL,
CCEC
CAA
CD
CCL,
CAA
CD

4.7.4.- 4º ESO CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
AVALIABLE DE:
4.7.4.1.- TEMPORALIZACIÓN 4º ESO
O libro de texto está dividido en 12 unidades, o que corresponde a catro por avaliación. A
dedicación a cada unidade oscila entre dúas e tres semanas e irase adaptando ós alumnos e ós
imprevistos que poidan xurdir, de maneira que a final de curso se impartan tódalas unidades
didácticas.
Os contidos de ortografía e gramática son progresivos e serán avaliados durante todo o curso.
Primeira avaliación: unidades 1, 2, 3, 4
Segunda avaliación: unidades 5, 6 ,7, 8
Terceira avaliación: unidades 9, 10, 11, 12
Aproximadamente seis sesións cada unidade,agás as unidades 11 e 12 que serían cinco.
Non obstante, o profesorado poderá alterar esta orde se o considera conveniente para o mellor
desenvolvemento das aulas.

4.7.4.2.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A
MATERIA DE 4º ESO
Sintetizamos os estándares nuns básicos, que recollen o esencial dos cinco bloques de
contidos, dos que concretaremos o grao mínimo de consecución para superar a
materia,o nivel de adquisición de cada estándar (indicadores de logro).
BLOQUE1: COMUNICACIÓN ORAL (ESCOITAR E FALAR)
LGB1.1.1.-En xeral, comprende o sentido global de textos orais dos medios de
comunicación audiovisuais, a miúdo identifica o propósito, a tese e os argumentos de
noticias debates ou declaracións, basicamente determina o tema e recoñece a intención
comunicativa do/da falante.
LGB1.1.2.Distingue algunhas das partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o
tema,así como a idea principal e algunhas das secundarias.
LGB1.3.1.Identifica basicamente a intención comunicativa, a tese e os argumentos
dosdebates, relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora un resumo, mais
o esquema é elemental.
LGB1.5.1.-Identifica algúns dos recursos que proporcionan adecuación, coherencia e
cohesión ao discurso.
LGB1.65.1.Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica algúns erros
na produción oral allea e produce discursos orais que respectan aceptablemente as
regras prosódicas e fonéticas da lingua galega.
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LGB1.7.1.En xeral, produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas
basicamente á situación e á intención comunicativa desexada, con suficiente coherencia,
cohesión e corrección.
LGB1.7.2. Participa bastante, mais de forma pouco fluída nas intervencións
oraisespontáneas respectando aceptablemente as regras morfosintácticas desta lingua, en
especial a colocación do pronome persoal átono, así como a fonética galega (pronuncia
das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).
LGB1.9.1Planifica normalmente a produción oral, estrutura algo o contido, revisa con
frecuencia os borradores e esquemas elementais.
BLOQUE 2:: COMUNICACIÓN ESCRITA (LER E ESCRIBIR)
LGB2.1.1.-Emprega algunhas das pautas e estratexias que facilitan a análise do contido
(resumos, cadros, esquemas e mapas conceptuais).
LGB2.1.3.Elabora de xeito aceptable o esquema xerarquizado de ideas dun texto.
LGB2.1.5.Entende o significado dalgunhas palabras propias do rexistro culto, mais
raramente as incorpora ao seu discurso.
LGB2.4.1.En xeral, identifica o tema e a intención comunicativa de textos
argumentativos
LGB2.5.1.Diferenza a maioría dos trazos característicos dos textos xornalísticos de
opinión: carta ao director, editorial, columna e artigo de opinión.
LGB2.5.2.En xeral, valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e
distinguebasicamente entre información, opinión e persuasión.
LGB2.7.2.Detecta con frecuencia algúns prexuízos e mensaxes discriminatorias
implícitas nos textos de medios de comunicación con especial atención á publicidade.
LGB2.9.3.Ordena aceptablemente as ideas e estrutura basicamente os contidos en
unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de
cohesión.
LGB2.9.4.Coñece a maioría das regras ortográficas e das normas morfosintácticas e
sérvese ás veces das ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e
gramáticas) para aplicalas correctamente.
LGB2.9.5.-Revisa o texto para comprobar que aorganización dos contidos do texto é
correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, mais non de formato ou
de presentación.
LGB2.13.1.Elabora aceptablemente, en soporte impreso ou dixital, textos
argumentativos, redactados a partir da información obtida de distintas fontes.
LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin
parafrasear o texto de partida.
BLOQUE 3 : FUNCIONAMENTO DA LINGUA.
LGB3.1.1.Recoñece, explica e usa un léxico suficiente e bastante preciso de diferentes
categorías gramaticais
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LGB3.2.1.En xeral, recoñece e usa aceptablemente as formas verbais e as perífrases
verbais da lingua galega e distingue os diversos tipos.
LGB3.3.1.En xeral, recoñece e explica con suficiencia os procedementos de creación de
palabras.
LGB3.3.3.Recoñece basicamente osvalores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades
combinatorias para crear novas palabras.
LGB3.3.4.Identifica algo a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais
no uso da lingua galega.
LGB3.4.1.Recoñece e usa con bastante corrección a fonética da lingua galega, con
especial atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar.
LGB3.6.1.Aplica a maioría das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos
discursos orais e escritos.
LGB3.7.1.Analiza e usa bastante ben a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica.
LGB3.8.2.Recoñece a maior parte da estrutura interna das oracións, identificando o
verbo e os seus complementos.
LGB3.8.4.En xeral, clasifica oracións segundo a natureza do predicado.
LGB3.8.5.Usa a maioría das veces a terminoloxía sintáctica correcta.
LGB3.10.4.Elabora textos cunha estrutura bastante apropiada, divididos en parágrafos e
empregando algúns dos mecanismos de progresión temática.
LGB3.12.2.Elabora aceptablemente producións lingüísticas cunha adecuación bastante
apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual.
BLOQUE 4: LINGUA E SOCIEDADE
LGB4.1.2.-Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión
da riqueza cultural da humanidade, mais non é quen de argumentar cun discurso propio
a súa postura.
LGB4.2.1.Coñece e describe parte da lexislación estatal e autonómica básica en materia
lingüística.
LGB4.2.2.Describe aceptablemente con criterios sociolingüísticos, pero de forma
dirixida, a situación galega actual.
LGB4.3.1.Identifica a maioría dos procedementos de normalización e argumenta con
suficiencia sobre a necesidade de continuar con este proceso na lingua galega.
LGB4.3.2.En xeral, distingue normativización e normalización e explica de forma
aceptable cada fenómeno.
LGB4.4.1.Recoñece algúns dosprincipais elementos da evolución da lingua galega
desde 1916 ata a actualidade.
LGB4.4.4.Identifica algunhas das consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega desde 1916.
LGB4.5.1.Describe en parte 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, pero de
pouca complexidade.
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LGB4.6.1.Sinala algúns dos prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e
especialmente á galega, mais non é quen de rebatelos cunha argumentación axeitada.
LGB4.7.1.Recoñece a maioría dos principais fenómenos que caracterizan as variedades
xeográficas da lingua galega.
LGB4.7.2.Recoñece moitos dos trazos da variedade estándar da lingua galega.
LGB4.7.5.Recoñece a maioría das variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e
describe basicamente oinfluxo da situación sociolingüística nelas.
BLOQUE 5 : EDUCACIÓN LITERARIA
LGLB5.1. 2.- Comprende e explica con certo razoamento os distintos períodos da
literatura galega de 1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos
característicos.
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.
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.
LGLB5.4.1.Elabora con suficiencia traballos individual e/ou colectivamente nos que se
describen e analizan textos representativos da literatura galega de 1916 ata a
actualidade.
LGLB5.6.1.En xeral, crea ou recrea textos non moi complexos de intención literaria
partindo das características dos traballados na aula.
. Comenta oralmente ou por escrito os libros de lectura obrigatoria demostrando a súa lectura.

NOTA:
En 4º da ESO farase ó longo do curso un repaso de ortografía e de morfoloxía. que asegure os
coñecementos gramaticais dados en cursos anteriores. Serán avaliados durante o curso e nos
exames extraordinarios, e terán o carácter de contidos mínimos.

4.8.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
NA ESO
Procedementos:
É o conxunto de estratexias e técnicas de obtención de información, que guiará o
proceso de avaliación dos alumnos/as e que responde a: observación sistemática,
análises das producións do alumnado, chamadas do profesor, participación voluntaria
na clase, intercambios orais, exposicións e probas específicas orais ou escritas.
Ao comezo do curso farase unha proba de avaliación inicial, para vermos o dominio
oral e escrito da lingua galega que ten o alumnado e para podermos adoptar as medidas
oportunas.
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Instrumentos: Probas orais e escritas. Traballo diario, tanto na aula como feito na casa:
textos de produción propia, comentarios, resumos, traducións, exercicios e diferentes
tarefas. Caderno de clase. Exposicións e presentacións.
Detállanse a continuación
a) Probas escritas ou orais que recollan os estándares de aprendizaxe. Unha por
avaliación, como mínimo, que mida os coñecementos teóricos e as súas aplicacións
prácticas .
Os contidos de ortografía e gramática considéranse progresivos e unha vez explicados
pediranse en calquera proba do curso.
b) Unha proba por avaliación do libro de lectura encomendado.
c)Valoración do traballo diario
- Exercicios, resumos, comentarios de texto, textos de creación propia, exposicións e, en
xeral, tódalas actividades e tarefas realizadas, tanto na casa como na clase.
- Participación activa na clase, entrega a tempo das tarefas sinaladas.
- Caderno de clase do alumno/a: estado, presentación, orde, contido.
Terase en conta a corrección lingüística, a redacción, a presentación e a puntualidade, É
dicir, non chega con facer as tarefas e entregalas, senón que teñen que ser dentro do
prazo marcado e ter unha corrección adecuada ó curso no que está o alumno ou alumna.
O punto c) dará o que podemos chamar nota de aula, e que será tida en conta á hora de
cualificar o alumnado. O rexistro levarao o profesor na ficha que ten do alumno/a.
D )Ficha do alumno/a que ten o profesor, na que reflexa o día a día da aula e na que
levará o rexistro de todo o anterior.

Ademais do anterior, para o alumnado que non alcance a cualificación mínima de 5
nas avaliacións:
-Un exame por avaliación suspensa e o mesmo dos libros de lectura obrigatoria.
Se o profesor o considera oportuno pode agrupar as avaliacións suspensas nunha única
proba. O mesmo cos libros de lectura.
En aplicación ao previsto na Orde do 25 de xaneiro de 2022: No período
comprendido entre a terceira avaliación e a avaliación final o alumnado pode ser
avaliado de novo para :
a) Recuperar as avaliacións suspensas.
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b) Mellorar a súa cualificación
máxima nota.

naquelas avaliacións nas que non obtivera a

Mecanismos de avaliación do 6 ao 22 de xuño.
a) Recuperar as avaliacións suspensas.
 Actividades de análise textual axeitadas a cada un dos niveis da ESO
(recollidas como mínimos esixidos na programación).
Identificación de ideas principais e secundarias, resumo, análise do contido.
Identificación e características dos principais trazos de cada un dos xéneros
literarios.
 Exercicios de gramática feitos e recollidos nestas sesións.
 Recuperación dos libros de lectura non superados durante o curso
(Poderase realizar unha proba oral ou escrita)
b) Mellorar a cualificación .
 O alumnado que o desexe poderá subir a cualificación como máximo
1punto na avaliación final .
 Os mecanismos que se empregarán serán os mesmos que os de
recuperación de materias suspensas, se ben, a dificultade das actividades e
exercicios será axeitada ao nivel educativo e non só de mínimos.
Alumnado coa materia PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES
a) Os alumnos da ESO aprobarán a materia pendente se aproban as dúas primeiras
avaliacións do curso superior.
b) De non conseguir o aprobado polo procedemento anterior terán unha proba de toda a
materia antes da terceira avaliación (a data será fixada pola xefatura de estudos, sobre o
mes de xuño) que mida os coñecementos teóricos e as aplicacións prácticas.
c) Convocatoria final para pendentes na ESO
En aplicación ao previsto na Orde do 25 de xaneiro de 2022: No período
comprendido entre a terceira avaliación e a avaliación final o alumnado pendente
pode ser avaliado de novo. Os mecanismos empregados serán os mesmos que no
curso no que ten pendente a materia.
Neste ano académico, as obras lectura non se terán en contana convocatoria final.

4.9.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A
MATERIA NA ESO
Traballar de maneira competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o
docente pasa a ser un xestor de coñecemento e o alumnado adquire un maior grado de
protagonismo.
A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo
que no traballo de aula manexamos dous obxectivos fundamentais: a consecución de
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obxectivos curriculares a través dos contidos de currículo e o desenvolvemento de habilidades
que favorezan a aprendizaxe dos alumnos noutras áreas.
Nesta área é indispensable a vinculación a contextos reaise a aplicación dos conceptos máis
abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do alumno. Para iso, as tarefas
competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de
aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos.
Por todo o cal empegaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Creación dun ambiente distendido que lles permita aos alumnos e alumnas expresárense
oralmente e ir coñecéndose.
- Fomento da autoestima e valoración do esforzo e do traballo ben feito.
- Metodoloxía activa e participativa, de maneira que facilite unha aprendizaxe activa,
individual e colectiva, fomente o traballo colaborativo e favoreza a adquisición das
competencias clave (en concreto, da lingüística).
- Actividades que permita anticipar as ideas previas que os alumnos e as alumnas teñen en
torno aos distintos contidos que imos traballar.
- Explicacións teóricas breves. Partir sempre que se poida, da práctica e da dedución para as
regras ortográficas e morfolóxicas.
- Utilización da maior cantidade de textos posible para aplicar os coñecementos gramaticais
e literarios en lugar d exercicios descontextualizados.
- Farase fincapé na importancia de utilizar a lingua galega, evitando préstamos lingüísticos
innecesarios.
- Farase fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do libro; comprender a
finalidade de cada apartado; facer clasificacións, esquemas e resumos; estudar a teoría co
apoio dunha práctica continuada; utilizar o dicionario, tanto impreso comoutilizando
Internet; redactar textos propios de maneira ordenada; esforzarse por imitar modelos
textuais para as creacións propias, etc.
-

Fomento do uso das TIC para resolver actividades, ampliar ou complementar a
información do libro, investigar, etc., (cando se poida e teñamos os medios)

- Fomento do interese pola análise lingüística e pola interpretación gráfica dos elementos
dos cómics, de maneira que poidan ser interpretados como unha expresión literaria e
artística que vai máis alá dun mero entretemento.
-

Fomento do interese no alumnado por coñecer algúns creadores clásicos de banda
deseñada mediante exemplos concretos.

- Repaso xeral dos contidos do tema do trimestre e do curso.
- Creación de textos e lectura posterior en voz alta para que os demais valoren a creatividade
de cada alumno/-a e así favorecer o xuízo crítico e o traballo cooperativo.
- Posta en común en grupo a través do diálogo e a lectura colectiva.
Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º avaliación e a avaliación
final na ESO (apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)
Metodoloxía
Activa e participativa en cada unha das sesións. Partirase dun texto en cada unha das
sesións e solucionanse dúbidas de comprensión lectora, gramática… adecuándoo a cada un
dos niveis educativos.
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Actividades tipo
1º e 2º de ESO:
Análise textual: identificación de ideas principais e secundarias, resumo, análise do contido.
Identificación e características dos principais trazos de cada un dos xéneros literarios.
Identificación de clases de palabras. Morfoloxía e aspectos básicos de semántica.
Identificación de funcións sintácticas básicas.
3º e 4º de ESO:
Alén das actividades propostas para 1º e 2º de ESO realizaranse as seguintes actividades:
Análise de textos literarios dos períodos estudados en 3º e 4º de ESO.
Análise e aplicación dos conceptos básicos de sociolingüística.
Materiais e recursos
Libros de texto.
Material recollido na aula virtual do centro.
Fotocopias de textos variados para complementar e ampliar os conceptos traballados na aula.

4.9.1.- METODOLOXÍA EN CASO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE
LECTIVA PRESENCIAL.
Todo o profesorado do Departamento, á maior brevidade posible, asegurarase de que
o seu alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no
hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia.
Atendendo ás directrices dadas pola Consellería de Educación en caso de suspensión
da actividade lectiva presencial o Departamento ten previstas as seguintes medidas:
1.- ACTIVIDADE SEMIPRESENCIAL.
a) Alumnado con conexión.
Envío e corrección de tarefas a través da aula virtual.
Impartiranse contidos e resolveranse as dúbidas que se lle poidan presentar ao
alumnado nas sesións presenciais .
Nas sesións non presenciais faranse tarefas de consolidación e ampliación dos contidos
traballados.
A distribución das sesións farase conforme ás directrices dadas pola Consellería de
Educación en cada momento.
b) Alumnado sen conexión.
As tarefas serán enviadas e recollidas a través do correo ordinario ou dos Servizos
Sociais do concello do alumno/a. Devolveranse polo mesmo medio, debidamente
corrixidas.
Para este alumnado as tarefas serán pautadas do mesmo xeito que na aula virtual.
2.- ACTIVIDADE NON PRESENCIAL.
Como se recolle no Plan de continxencia : “ O ensino non presencial será impartido
polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da aula virtual de
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cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os
coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos disponibles ben
achegados polo profesorado ou ben os que poña a disposición a Consellería.
Igualmente o/a profesor/a poderá poner tarefas ao alumnado que reforcen o contido
da materia ou a avaliación continua da mesma”.
Contemplaranse as seguintes situacións:
a) Alumnado con conexión.
Impartición da docencia a través da aula virtual do Centro .
A metodoloxía empregada sería a mesma que a feita na semi-presencial.
Subiranse á aula virtual os apuntamentos, ligazóns a enlaces e todo o material preciso
para a impartición da materia.
b) Alumnado sen conexión.
A metodoloxía empregada será a mesma que a establecida no réxime semi-presencial
para o alumnado sen conexión.

4.10.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO NA ESO
A nota de cada avaliación obterase sumando:
a) A nota do exame ou a nota media dos exames, co valor dun 80 % na nota
definitiva.
Os contidos de ortografía e gramática serán progresivos e entrarán nas probas das
avaliacións seguintes.
b) A nota da proba relativa á obra ou ás obras de lectura, co valor dun 10 % na nota
definitiva .
c) Valoración do traballo, o rexistro do cal levará o profesor na ficha que ten do
alumno, co valor dun 10% na cualificación definitiva.
- A que podemos chamar nota de aula.
-

Caderno de clase: estado, presentación, orde, contido.

-

-Exercicios, redaccións, resumos, comentarios de texto, textos de produción
propia, exposicións e, en xeral, actividades realizadas, tanto na casa como na
clase.

-

Participación activa na clase, entrega a tempo das tarefas sinaladas.

Antes de final de curso o alumnado que teña cualificación inferior a 5 nalgunha das
avaliacións poderá optar a unha nova oportunidade para aprobar a materia (chamada
tradicionalmente recuperación).
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O profesor pode decidir agrupar dous ou máis exames suspensos nunha única proba
de recuperación.
A nota de final de curso será a correspondente á media entre a 1ª, a 2ª e a 3ª
avaliación, sempre e cando o alumnado teña adquirido o grao mínimo de consecución
dos estándares. Polo tanto,a cualificación final será a media aritmética das tres
avaliacións .
En aplicación ao previsto na Orde do 25 de xaneiro de 2022: No período
comprendido entre a terceira avaliación e a avaliación final (do 6 ao 22 de xuño) o
alumnado pode ser avaliado de novo.
Neste caso a cualificación final sería:
a) Para o alumnado que ten que recuperar avaliacións suspensas.A cualificación
obtida neste período pasaría a substituír a da avaliación suspensa.
b) Mellorar a cualificación . O alumnado que o desexe poderá subir a cualificación
como máximo 1punto na avaliación final despois de realizar de forma axeitada as
tarefas de comentario , gramática, oralidade...encomendadas polo profesorado
neste período.
Alumnos coa materia pendente de cursos anteriores na ESO.
a) Os alumnos da ESO aprobarán a materia pendente se aproban as dúas primeiras
avaliacións do curso superior
b) De non conseguir o aprobado polo sistema anterior terán unha proba extraordinaria
de toda a materia que mida os coñecementos teóricos e as aplicacións prácticas. Nesa
proba terán que chegar como mínimo ó cinco. A data será fixada pola xefatura de
estudos, sobre o mes de xuño
c) Convocatoria final para pendentes na ESO
En aplicación ao previsto na Orde do 25 de xaneiro de 2022: No período
comprendido entre a terceira avaliación e a avaliación final o alumnado pendente
pode ser avaliado de novo. Os mecanismos empregados serán os mesmos que no
curso no que ten pendente a materia.
OBSERVACIÓNS :
1ª Se un alumno é sorprendido usando métodos fraudulentos en calquera das probas propostas,
polo medio que fose (oral, visual, auditivo, novas tecnoloxías etc.) será cualificado de 0 nesa
proba. Se isto tivese lugar nun exame final irá directamente á proba extraordinaria ; e se é nese
último exame suspenderá automaticamente a materia.

4.10.1.-AVALIACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE
LECTIVA PRESENCIAL.
1.- AVALIACIÓN SEMIPRESENCIAL.
a) As probas escritas tanto de contidos como de lectura realizaranse de xeito presencial.
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b) O resto do traballo avaliarase en función do presentado na aula virtual , no caso do
alumnado con conexión, e a través dos Servizos Sociais do concello ou correo ordinario
, no caso do alumnado sen conexión.
Establecerase unha data e hora de entrega para estas tarefas.
De non seren presentadas en data e hora cualificarase con 0.0 esa actividade.
Todas as tarefas levarán asignada a súa puntuación.
As tarefas non presentadas non sumarán na cualificación da avaliación.
2.- AVALIACIÓN NON PRESENCIAL .
Desglosarase a avaliación en dous tramos :
a) Os contidos teóricos avaliaranse a través dunha plataforma oficial habilitada pola
Consellería de Educación e terán unha puntuación máxima de:
4 puntos na ESO (1º e 2º)
5 puntos na ESO (3º e 4º)
b) Os contidos prácticos avaliaranse a través dos exercicios entregados na aula virtual
en data e hora , exactamente igual que na avaliación semipresencial. Terán unha
puntuación máxima de:
6 puntos na ESO (1º e 2º)
5 puntos na ESO (3º e 4º)

5.-BACHARELATO
5.1.- OBXECTIVOS XERAIS PARA BACHARELATO
O Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación,
madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que os facultan para
desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e
competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior.
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que
lles permiten:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción
dunha sociedade xusta e equitativa.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,
analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade
real e a non discriminación das persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.
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e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e a galega.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a
comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma
solidaria no desenvolvemento e a mellora do seu ámbito social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a
tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o
respecto cara ao medio.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
5.2.- OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE LINGUA GALEGA E
LITERATURA
Segundo o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, establece os seguintes
obxectivos xerais para a Lingua Galega e Literatura:
«A materia Lingua Galega e Literatura ten como obxectivo o desenvolvemento da
competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes:
pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Debe tamén achegar as ferramentas e
os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación
comunicativa da vida familiar, social e profesional. Eses coñecementos son os que
articulan os procesos de comprensión e expresión oral por un lado, e de comprensión e
expresión escrita por outro. A estruturación do pensamento do ser humano faise a través
da linguaxe, de aí que esa capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o
máis eficaz instrumento de aprendizaxe».
»A finalidade da reflexión lingüística é o coñecemento progresivo da propia lingua, que
se produce cando o alumnado percibe o uso de diferentes formas lingüísticas para
diversas funcións e cando analiza as súas propias producións e as dos que o rodean para
comprendelas, avalialas e, no seu caso, corrixilas. A reflexión literaria a través da
lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece o coñecemento
das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos
estudantes, dálles acceso ao coñecemento doutras épocas e culturas e enfróntaos a
situacións que enriquecen a súa experiencia do mundo e favorecen o coñecemento de si
mesmos.
»Os elementos de Lingua Galega e Literatura supoñen unha progresión respecto aos
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saberes e habilidades adquiridos desde o inicio da vida escolar. O enfoque comunicativo
centrado no uso funcional da lingua articúlase ao redor dun eixe que é o uso social da
lingua en diferentes ámbitos: privados e públicos, familiares e escolares. A materia
céntrase na aprendizaxe das destrezas discursivas que poden darse en diversos ámbitos:
o das relacións persoais, o académico, o social e o dos medios de comunicación, cuxo
dominio require procedementos e coñecementos explícitos acerca do funcionamento da
linguaxe en todas as súas dimensións, tanto relativos aos elementos formais como ás
normas sociolingüísticas que presiden os intercambios.
»A lectura de textos diversos e a súa comprensión contribúe á adquisición de destrezas
comunicativas».
A lei establece a adquisición das destrezas básicas que debe manexar o alumnado para
ampliar a súa capacidade de comprensión e expresión oral e escrita e a súa educación
literaria a través de catro bloques de contidos cuxos obxectivos específicos resumimos
aquí:
Comunicación oral: escoitar e falar
- Adquirir habilidades para comunicar con precisión as ideas propias.
- Realizar discursos elaborados e adecuados á situación comunicativa.
- Escoitar os demais e interpretar correctamente as súas ideas.
Comunicación escrita: ler e escribir
- Aplicar estratexias de lectura para achegarse a textos con diferentes graos de
complexidade.
- Entender textos de diversos xéneros.
- Recoñecer as ideas explícitas e implícitas dos textos.
- Desenvolver o pensamento crítico e creativo.
- Seguir un método estruturado no traballo escrito: planificación, creación de
borradores, revisión e redacción.
- Escribir textos coherentes e adecuados.
Coñecemento da lingua
- Utilizar os mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto da lingua.
- Interiorizar e usar adecuadamente as regras ortográficas e gramaticais.
- Reflexionar sobre as palabras, o seu uso e os seus valores significativos e expresivos
dentro dun discurso, dun texto e dunha oración.
- Recoñecer as relacións gramaticais entre as palabras e os grupos de palabras dentro
do texto.
- Afondar nas relacións textuais que fundamentan o discurso.
- Reflexionar sobre as variedades lingüísticas da lingua.
Educación literaria
- Formarse como lectores cultos e competentes.
- Ler, comprender e interpretar os textos literarios máis representativos da literatura
galega.
- Achegarse aos xéneros literarios.
- Establecer as relacións entre o contexto sociocultural e a obra literaria.
- Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura galega e universal.
- Desenvolver o gusto pola lectura de obras en xeral e de obras da literatura galega e
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universal de todos os tempos.
Por último, a lei conclúe que a materia Lingua galega e Literatura, «persegue o
obxectivo último de crear cidadáns conscientes e interesados no desenvolvemento e na
mellora da súa competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en
todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión
sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e a capacidade de
interpretar e valorar o mundo e de formar as súas propias opinións a través da lectura
crítica das obras literarias máis importantes de todos os tempos».

5.3.- 1º CURSO DE BACHARELATO
5.3.1.- OBXECTIVOS
Os obxectivos fundamentais do ensino da materia de lingua galega e literatura son o
desenvolvemento das seguintes actividades e competencias:
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 fonética e a prosodia correcta,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. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistos lingüísticos, valorando a importancia de
usar o rexistro axeitado en cada momento.
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6. 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.
7. Planificar, realizar e corrixir as propias producións de xeito que a persoa usuaria da
lingua sexa axente social no seu ámbito, contribuíndo a consolidar as distintas funcións
sociais da lingua (de identidade, familiar, laboral, local, institucional, cultural e
internacional).
8. Adquirir un corpus léxico importante, adecuado á intención e á situación
comunicativa, almacenable a longo prazo, de fácil acceso e formalmente correcto.
9. Recoñecer e identificar os trazos característicos das distintas categorías gramaticais
explicando os seus usos e valores nos textos.
10. Participar en proxectos 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.
11. Describir a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica e
determinar o papel da lusofonía.
12. Coñecer, analizar e reflexionar sobre a situación social da nosa lingua e os factores e
procesos que ao longo da súa historia a levaron á situación actual.. Proxecto Curricular
de Área. Departamento de Lingua Galega e Literatura .
13. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os elementos
constitutivos deste.
14. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais, citar exemplos e
distinguir as familias léxicas irregulares utilizándoas correctamente.
15. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais e o contexto das
distintas etapas polas que atravesou o galego (antigo, medio e moderno) .
16. Coñecer as características das principais etapas da literatura galega (desde a Idade
Media a 1916) así como as correntes, xéneros, autoras e autores e obras máis
representativas utilizando fontes bibliográficas axeitadas para o seu estudo.
17. Ler, comprender, analizar e xulgar con criterio obras e fragmentos representativos
das diferentes épocas da literatura galega (dende a literatura medieval ao Rexurdimento
pleno ata 1916) como expresión de determinadas circunstancias sociohistóricas.
18. Concienciarse de que unha lectura crítica e de calidade mellora a competencia
comunicativa, xa que posibilita a formación, a información e o pracer.

CONCRECIÓN QUE RECOLLE OS
CONTIDOS,
CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE
5.3.2.-
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APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE QUE
SE DESENVOLVEN EN 1º DE BACHARELATO
CONTIDOS
Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques.
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
1.1. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais
de natureza diversa.
1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e
argumentativos sobre temas especializados do ámbito educativo.
1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais procedentes
dos medios de comunicación social (entrevistas, documentais,series e películas)
1.4. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de
cooperación e de respecto.
1.5. 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.
1.6. Presentación oral de textos expositivos e argumentativos, do ámbito educativo e
de divulgación científica e cultural.
1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e
á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións
acerca dun tema de actualidade.
1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou
asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros.
1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión
oral e recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.
1.11. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta,
valoración desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a
ela.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
2.1. Aplicación de estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüístico e
pragmáticos para comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade.
2.2. Planificación e produción de textos adecuados, coherentes e ben cohesionados;
axustados ás normas gramaticais e ben presentados.
2.3. Comprensión, produción e síntese de textos expositivos e argumentativos do
ámbito educativo e de divulgación científica e cultural (dicionarios, glosarios e
enciclopedias).
2.4. Comprensión, produción e valoración de textos procedentes dos medios de
comunicación social tanto os publicitarios como os periodísticos de carácter informativo
e de opinión.
2.5. Análise dos textos descritivos: intención comunicativa, estrutura formal e de
contido, e características lingüísticas.
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2.6. Análise dos textos expositivos: intención comunicativa, estrutura formal e de
contido, e características lingüísticas.
2.7. Análise dos textos narrativos: intención comunicativa, estrutura formal e de
contido, e características lingüísticas.
2.8. Análise dos textos argumentativos: intención comunicativa, estrutura formal e
de contido, e características lingüísticas.
2.9. Análise dos textos dialogados: intención comunicativa, estrutura formal e de
contido, e características lingüísticas.
2.10. Busca e selección de información procedente de fontes bibliográficas ou
dixitais e posterior organización e revisión dos textos cos recursos que ofrecen as TIC.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
3.1. Coñecemento e reflexión sobre os principais conceptos de Lingüística Xeral:
comunicación, linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e disciplinas
lingüísticas.
3.2. Coñecemento dos diferentes rexistros lingüísticos e dos factores que inciden no
uso da lingua en distintos ámbitos e valoración da importancia de utilizar o rexistro
adecuado en relación coa situación comunicativa.
3.3. Produción de textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un
correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión
e corrección.
3.4. Caracterización morfolóxica, semántica e sintáctica do substantivo e do
adxectivo.
3.5. Coñecemento, tipoloxía e caracterización dos determinantes (artigo,
demostrativo, posesivo, interrogativos, exclamativos, cuantificadores e identificadores).
3.6. Recoñecemento, descrición e uso da categoría verbal e das perífrases
verbais.
3.7. Recoñecemento, observación, uso e explicación dos conectores textuais.
3.8. Coñecemento, caracterización e tipoloxía do adverbio e das locucións
adverbiais.
3.9. Coñecemento, caracterización e tipoloxía dos pronomes.
3.10. 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 se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
3.11. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para
desenvolver unha competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Lingua e sociedade
4.1. Funcións sociais da lingua.
4.2. Diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica.
4.3. A lusofonía.
4.4. Multilingüismo e plurilingüismo. Lingua minoritaria e lingua minorizada.
Conflito lingüístico e diglosia. Ecolingüismo.
4.5. 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.
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4.6. Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e as familias léxicas
irregulares.
4.7. Historia da lingua: o galego antigo (Idade Media), emerxencia e declive,
características lingüísticas, contexto histórico e cultural, e situación sociolingüística.
4.8. Historia da lingua: galego medio; dialectalización da lingua (séculos XVI, XVII
e XVIII); contexto histórico e cultural; situación sociolingüística e características
lingüísticas.
4.9. Historia da lingua: galego moderno (desde o século XIX ata 1916); contexto
histórico e cultural; situación sociolingüística e características lingüísticas.
Bloque 5. A literatura.
5.1. Definición dos conceptos "literatura" e "texto literario", caracterización dos
diferentes xéneros e análise dos seus principais recursos formais e descrición da
cronoloxía xeral da historia da literatura galega.
5.2. 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.
5.3 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.
5.4. 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.
5.5. A literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualización
sociohistórica e sociolingüística da produción desta etapa, e descrición e análise das
obras e os/as autores/as principais.
5.6. Lectura de textos significativos da literatura do galego medio, identificación das
súas características temáticas e formais e relación co contextosociohistórico e
sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.
5.7. 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.
5.8. Lectura de textos significativos dos/das principais autores/as do
Prerrexurdimento, o Rexurdimento pleno e os comezos do século XX ata 1916,
identificación das súas características temáticas e formais e relación co contexto
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESENVOLVEN 1º DE BACHARELATO
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais e audiovisuais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

170

1.1.1. 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.
1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas
conceptuais.
1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos
orais de distinta natureza.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.2. Comprender, interpretar evalorar textos orais de carácter expositivo e argumentativo
sobre temas especializados (conferencias, clases, charlas, presentacións e
videoconferencias).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas concretas relativas á
comprensión de textos orais.
1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación,
charla ou conferencia.
1.2.3. 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.
1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de
aclarar ou ampliar ideas que se desprenden da exposición oral.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CAA e CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais e audiovisuais dos medios de
comunicación (entrevistas, documentais, series e películas).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes de
programas de radio e televisión (entrevistas, documentais, series e películas).
1.3.2. Identifica as características propias dos principais xéneros informativos e de
opinión procedentes dos medios de comunicación social.
1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non verbais.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CSC, CAA e CCEC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os recursos que
proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao texto..
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación,coherencia e cohesión ao
discurso.
1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral;
respecta as quendas e as opinións alleas.
1.4.3. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CSC e CSIEE.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
171

1.5. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben
cohesionados.
1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas.
1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical.
1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.
1.5.5. 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.
1.5.6. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente,revisar
gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CAA, CCL, CSIEE e CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.6. Expor oralmente con rigor e claridade un tema especializado de textos do ámbito
educativo ou de divulgación científica e cultural.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade corrección gramatical.
1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e
palabras comodín.
1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en textos expositivos.
1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención comunicativa, o tema e o xénero textual.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CSC e CSIEE.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
1.7.2. 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).
1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego:
infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.
1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións
acerca dun tema.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as
contribucións das persoas interlocutoras.
1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as
quendas e as opinión alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria.
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COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CSC e CSIEE.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos
da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.9.1 Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como
noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CAA, CCL, CSC e CSIEE.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e
recoñecer en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.10.1. 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.
1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CAA e CSIEE.
CRITERIOS DE DE AVALIACIÓN:
1.11. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia
e amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.11.1. 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.
1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á
pronuncia propia lingua galega.
1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade
habitual do seu contexto.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CAA, CCL e CSC.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir:
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos
para comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas
conceptuais.
2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo do/da
autora e emite opinións e xuízos sobre a mensaxe.
2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema xerarquizado
das ideas do texto.
2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a
comprensión e complementar a información do texto.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CSC, CAA e CD.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación e á intención
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa
presentación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada.
2.2.2. Identifica e describe as características lingüísticas dos distintos tipos de
rexistro.
2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas
producións.
2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística.
2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e
argumentativos de tema especializado do ámbito educativo ou de divulgación científica
e cultural.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de materiais de consulta
(dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos argumentativos e expositivos (ensaios)
2.3.2. 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.
2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias de de textos de
carácter expositivo e argumentativo propios do ámbito educativo.
2.3.4. 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.
2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica
e gramatical.
2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e
palabras comodín.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CAA e CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos publicitarios e
periodísticos de carácter informativo ou de opinión.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios e
periodísticos de carácter informativo ou de opinión.
2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os elementos de persuasión dos
anuncios.
2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos discriminatorios dos textos
publicitarios.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos pertencentes a distintos
ámbitos de uso.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e
as características lingüísticas dos textos descritivos e produce outros textos similares.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos pertencentes a distintos
ámbitos de uso.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de
contido e as características lingüísticas dos textos expositivos.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes a distintos
ámbitos de uso.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de
contido e as características lingüísticas dos textos narrativos.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumentativos pertencentes a
distintos ámbitos de uso.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de
contido e as características lingüísticas dos textos argumentativos.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir textos dialogados pertencentes a
distintos ámbitos de uso.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal e de
contido e as características lingüísticas dos textos dialogados.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información
obtida
en fontes impresas e dixitais e con axuda dos recursos que ofrecen as
TIC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a información relevante
mediante fichas-resumo.
2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e revisa o proceso de
escritura con axuda de ferramentas dixitais.
2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en
epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CD e CAA.
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Bloque 3. Funcionamento da lingua:
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.1. Verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre a lingua que
posúe o alumnado.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.1.1. 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.
3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación,
linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e diversas disciplinas
lingüísticas.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función dos ámbitos
sociais valorando a importancia de usar o rexistro axeitado a cada momento.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da
intención comunicativa.
3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación
comunicativa e aplícao nas súas producións orais e escritas.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando
nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia,
corrección.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando
nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia,
corrección.
COMPETENCIAS: Desenvolvense a CCL, CAA e CSIEE.

un correcto
cohesión e

un correcto
cohesión e

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais
substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.4.1. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos
determinantes, explicando os seus usos e valores nos textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.5.1. 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.
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COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do verbo
e as perífrases verbais e explicar os seus usos e valores nos textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.6.1. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e
escritas os diferentes conectores textuais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores que lle proporcionan
cohesión a un texto.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do
adverbio e explicar os seus usos e valores nos textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.8.1. 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 componentes.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos
pronomes e explicar os seus usos e valores nos textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.9.1. 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 componentes.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.10. 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 e nos
que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.10.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia folletos, carteis,
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CAA e CD.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
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3.11. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.11.1. 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
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CAA
Bloque 4. Lingua e sociedade:
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación do galego
respecto a elas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego
respecto a elas.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.2. Describir a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica.
4.3. Determinar o papel da lusofonía
4.4. distinguir conceptos básicos de contacto de linguas e describir os fundamentos
do ecolingüismo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península
Ibérica.
4.3.1. Determina o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI e a súa
importancia cultural e económica desde a perspectiva galega.
4.4.1. Diferencia e explica conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua
minoritaria e lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os
fundamentos do ecolingüismo.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL , CSC e CCEC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.5. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os elementos
constitutivos deste.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.5.1. Describe a romanización e o nacemento das linguas romances.
4.5.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao longo
da historia (substrato, estrato e superestrato).
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.6. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar exemplos,
así como distinguir as familias léxicas irregulares e utilizalas correctamente.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.6.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún
exemplo.
4.6.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaascorrectamente.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.7. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego
antigo, o seu contexto e identificalo en textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.7.1. Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do galego
antigo.
4.7.2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo así como a súa
situación sociolingüística.
4.7.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios e literarios.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL e CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.8. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego medio (séculos
XVI, XVII e XVIII), describir o seu contexto e identificalo en textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.8.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego medio
(séculos XVI, XVII e XVIII), describe o seu contexto e identifícao en textos.
4.8.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego medio así como a súa
situación sociolingüística.
4.8.3. Analiza a repercusión desta etapa de dialectalización da lingua no
desenvolvemento posterior do galego.
4.8.4. Identifica o galego medio en documentos non literarios e literarios.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL e CSC.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.9. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o
século XIX ata 1916), describir o seu contexto e identificalo en textos, elaborar traballos
individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos anteriores a 1916.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.9.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde o
século XIX ata 1916).
4.9.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde o século XIX
ata 1916) así como a súa situación sociolingüística.
4.9.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego moderno (desde o século
XIX ata 1916) no desenvolvemento posterior da lingua.
4.9.4. Identifica o galego moderno (desde o século XIX ata 1916) en documentos non
literarios e literarios.
4.9.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se describen e
analizan textos anteriores a 1916.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL e CSC.
Bloque 5. A literatura.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
5.1. Definir "literatura" e "texto literario", caracterizar os diferentes xéneros e
analizar os seus principais recursos formais e describir cronoloxía xeral da historia da
literatura galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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5.1.1. 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.
5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, caracterizándoos a partir dos seus trazos
formais e estruturais definitorios.
5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos destacados da historia da literatura
galega.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
5.2. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
5.2.1. 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.
5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros da literatura galega de tradición
oral e identifica os seus principais trazos formais, estruturais e temáticos.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
5.3. Identificar, analizar e describir a literatura medieval: contextualizar
sociohistórica e sociolingüísticamente 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza sociohistórica
e sociolingüísticamente 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
5.4. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura medieval, caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
5.5. Identificar, analizar e describir a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII
e XVIII): contextualizar sociohistórica e sociolingüísticamente a produción desta etapa,
e describir e analizar as obras e os/as autores/as principais.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII
e XVIII): contextualiza sociohistórica e sociolingüísticamente a produción desta etapa, e
describe e analiza as obras e os/as autores/as principais.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
5.6. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do galego medio,
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto
sociohistórico e sociolingüístico..
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
5.7. Identificar, analizar e describir a literatura do Rexurdimento: contextualizar
sociohistórica e sociolingüísticamente a produción do Prerrexurdimento e o
Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e analizar as obras e os/as autores/as principais
deste período.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
5.7.1. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
5.8. Ler textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, o
Rexurdimento pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificando as súas
características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto sociohistórico
e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do Rexurdimento (tanto do
Prerrexurdimento como do Rexurdimento pleno e a literatura de comezos do século XX
ata 1916), caracterízaos formal, estrutural e temáticamente e ponos en relación co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
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5.3.3.- 1º BACHARELATO PROGRAMACIÓN POR UNIDADES
CONTIDOS - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES-Os mínimos esixidos por unidade aparecen en
negriña - COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESENVOLVEN
1º Bacharelato Unidade 1. Comunicación e linguaxe
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (CMCT), dixital (CD), aprender a aprender (CAA), sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e
espíritu emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

Contidos
- A comunicación
- A comunicación
humana
- A linguaxe humana
- Linguaxe e
pensamento
- Características da
linguaxe
- Elementos do acto
comunicativo
- A reversibilidade do
acto comunicativo
- O contorno da
comunicación
- A situación
- O contexto
- Ruído e redundancia
- O ruído
- A redundancia
- A intención
comunicativa
- As funcións da
linguaxe
- Os signos
- O signo lingüístico
- A lectura e a
comprensión do texto

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Coñecer como nos
comunicamos os seres
humanos e distinguir os
diferentes tipos de
comunicación.

1.1. Distingue entre
comunicación animada e
inanimada, e coñece os
sistemas non verbais, así como
os distintos tipos de
comunicación humana.

CCL,
CMCT,
CAA

2. Coñecer as
características da linguaxe
humana.

2.1. Comprende e explica as
características da linguaxe.

3. Identificar os
elementos que interveñen
no acto comunicativo, así
como os elementos
perturbadores.

3.1. Identifica os elementos do
acto comunicativo (emisor,
receptor, referente, mensaxe,
código e canle).

Criterios

de avaliación

4. Interpretar a intención
comunicativa dunha
mensaxe e a función da
linguaxe predominante

5. Comprender que a
linguaxe é un sistema de
comunicación por medio
de signos lingüísticos
6. Comprender a
diferenza entre linguaxe,
lingua e fala.
7. Analizar a importancia
dunha lectura rigorosa, en
varias fases, para
comprender un texto
eficazmente.
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3.2 Localiza os ruídos que
perturban os actos
comunicativos e as redundancias
que intentan contrarrestalos.
4.1. Identifica a intención
comunicativa das mensaxes
distinguindo as funcións da
linguaxe (representativa,
expresiva, apelativa,
fática,poética e
metalingüística).
5.1. Comprende o concepto de
signo lingüístico.

6.1. Discrimina linguaxe e
lingua, e lingua e fala.
7.1. Analiza a importancia
dunha lectura rigorosa,
en varias fases, para
comprender un texto
eficazmente.

CCL,
CMCT,
CCEC
CCL,
CAA,
CSC
CCL,
CAA

CCL,
CAA,
CSIEE

CCL,
CAA,
CSIEE
CCL,
CAA

CCL,
CAA

1º Bacharelato Unidade 2. Tipoloxía textual
Contidos
- Comunicación oral e
escrita.
- Tipoloxía textual.
- O texto dialogado.
- O texto descritivo.
- O texto narrativo.
- O texto expositivo.
- O texto
argumentativo.
- As propiedades
textuais.
- Comentario de textos:
- O resumo.

Criterios

de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Distinguir entre
comunicación oral e
comunicación escrita.
2. Comprender de forma
esquemática a variedade de
textos e a súa clasificación
segundo criterios de intención
comunicativa, estrutura formal
ou lugar de interacción social.

1.1. Distingue entre
comunicación oral e
comunicación escrita.
2.1. Comprende de forma
esquemática a variedade de textos e
a súa clasificación segundo criterios
de intención comunicativa,
estrutura formal ou lugar de
interacción social.

3. Comprender as
características e a estrutura dun
texto dialogado.
4. Comprender as
características e os tipos de
textos descritivos.
5. Comprender as
caracterísicas, a estrutura, os
elementos básicos e os tipos de
texto narrativo.

3.1. Comprende as características
e a estrutura dun texto dialogado
4.1. Comprende as
características e os tipos de textos
descritivos.
5.1. Pode elaborar unha descrición
seguindo uns pasos.

CC
CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL
CCL,
CCL,

5.2. Comprende as
caracterísicas, a estrutura, os
elementos básicos e os tipos de
texto narrativo.
6.1. Comprende as
características, a estrutura e os
tipos de texto expositivo.
6.2. Pode elaborar unha exposición
seguindo uns pasos

CCL,
CSIEE

7. Comprender as
características, a estrutura e os
tipos de texto argumentativo.

7.1. Comprende as
características, a estrutura e os
tipos de texto argumentativo.

CCL,
CAA

8. Comprender as
propiedades textuais e analizar
un texto a partir delas.
9. Analizar un texto a partir
dunhas pautas dadas.

8.1. Comprende as propiedades
textuais e analiza un texto a partir
delas.
9.1. Comprende un texto, resume
o seu contido, determina o tema e
establece a súa estrutura.

10. Comprender e valorar os
textos orais e escritos de
diversa tipoloxía de diferentes
ámbitos.
11. Analizar as vantaxes,
características e proceso de
elaboración dun resumo para
comprender un texto de forma
eficaz.

10.1. Comprende e valora textos
orais e escritos de diversa tipoloxía
de diferentes ámbitos.

6. Comprender as
características, a estrutura e os
tipos de texto expositivo.
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11.1. Analiza as vantaxes,
características e proceso de
elaboración dun resumo para
comprender un texto de
formaeficaz

CCL,

CCL

CCL,
CAA
CCL,
CSIEE,
CAA
CCL,
CMCT,
CSIEE
CCL,
CAA

1º Bacharelato UNIDADE 3 O substantivo e o adxectivo
Contidos
- O substantivo.
- O adxectivo.
- Comentario de textos:
- O título e o tema.

Criterios

de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Identificar morfolóxica e
sintacticamente os substantivos e
clasificalos segundo o significado,
orixe e composición.

1.1. Identifica o substantivo e
defíneo desde o punto de vista
morfolóxico e sintáctico.

2. Identificar substantivos
masculinos e femininos, e formar
o feminino de substantivos.

2.1. Coñece as características
do morfema de xénero.

1.2. Comprende a
clasificación dos substantivos
desde un criterio semántico.

2.2. Identifica casos especiais
de formación do xénero.
3. Formar o plural de
substantivos e de palabras
compostas.

3.1. Coñece as características
do morfema de número no
nome.
3.1. Diferencia os
procedementos de formación
do plural e os casos especiais.

CC
CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD

4. Identificar morfolóxica e
sintacticamente os adxectivos e
clasificalos en explicativos ou
especificativos.
5. Aplicar correctamente os
procedementos de formación do
comparativo.

4.1. Coñece o adxectivo e
clasifícao desde diversos
puntos de vista.
5.1. Coñece a formación do
grao comparativo nos
adxectivosr, as formas e as
normas que rexen o seu uso.

CCL,
CAA,

6. Aplicar os procedementos de
formación do superlativo.

6.1. Coñece a formación do
grao superlativo nos
adxectivos.

CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD

6.2. Distingue entre
superlativos absolutos,
relativos e sintéticos.
7. Utilizar con corrección
ortográfica, gramatical, léxica e
textual a lingua.

7.1. Exprésase oralmente e
por escrito da forma correcta
e adecuada.

8. Valorar a relevancia e
información que achega o título
dun documento e a importancia de
identificar claramente o tema.

8.1. Valora a relevancia que
ten o título nun texto,
identifica o tema e distingue
entre tema e argumento.
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CCL,
CAA,

CCL,
CAA,
CSIEE
CCL,
CAA

1º Bacharelato Unidade 4 O pronome persoal

Contidos
- O pronome persoal.
- Definición, morfoloxía e
funcións.
- Serie tónica.
- Serie átona.
- Comentario de textos:
- O esquema.

Criterios

de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

CC

1. Identificar morfolóxica e
sintacticamente o
pronome persoal.

1.1. Identifica
morfolóxica e
sintacticamente o
pronome persoal.

CCL,
CAA,
CD

2. Identificar e usar
correctamente as formas
átonas e reflexivas do
pronome persoal.

2.1. Coñece e emprega
axeitadamente as
formas átonas de
CD e CI.

CCL,
CAA,
CD

2.2. Usa correctamente
as formas do
pronome se.
2.3. Identifica e usa o
pronome de
solidariedade e o
dativo de interese.
3. Coñecer e aplicar
correctamente as normas
de colocación e de
concorrencia do pronome
átono, así como os
valores significativos que
poida adquirir.

3.1. Coñece e aplica
correctamente as
normas de
colocación e de
concorrencia dos
pronomes átonos.

CCL,
CAA,
CD

CCL,
CAA,

CCL,
CAA,
CD

3.1. Indica os diversos
desprazamentos de
significación dos
pronomes átonos.

CCL,
CAA,
CD

4. Utilizar con corrección
ortográfica, gramatical,
léxica e textual a lingua.

4.1. Exprésase
oralmente e por
escrito da forma
correcta e
adecuada.

CCL,
CAA,
CSIEE

5. Comprender a
importancia dun esquema
para ter unha idea
completa dos temas
desenvoltos nun textos.

5.1. Comprende a
importancia dun
esquema para ter
unha idea completa
dos temas
desenvoltos nun
texto.
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CCL,
CAA

Unidade 5. Os determinantes e outros pronomes.

Contidos
- Determinantes e outros
pronomes.
- O artigo.
- Os demostrativos.

Criterios

de avaliación

1. Utilizar correctamente o artigo
e as súas contraccións, e
recoñecer os seus usos
específicos.

- Os posesivos.
- Os relativos.
- Os interrogativos e os
exclamativos.
- Os numerais.
- Os indefinidos.
- Comentario de textos:
- A estrutura.

2. Identificar os demostrativos e
coñecer os seus usos e valores
especiais.

3. Identificar os posesivos e
coñecer as súas formas e usos
especiais.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1. Identifica o artigo e as súas
contraccións, e usa
correctamente as segundas
formas.
1.2. Recoñece algúns usos
específicos do artigo determinado.

CCL,
CAA,
CD

2.1. Identifica e usa
correctamente as formas dos
demostrativos, así como as súas
contraccións.
2.2. Coñece e usa
correctamente os valores
especiais dos demostrativos.
3.1. Identifica e usa
correctamente os posesivos, así
como as súas formas de
propiedade exclusiva.
3.2. Usa correctamente o
posesivo distributivo.

CCL,
CAA,
CD

3.3. Coñece os valores especiais
do posesivo

CCL,
CAA,

CCL,
CAA,
CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CCL,
CAA,
CCL,
CAA,
CSIEE

4. Identificar os pronomes
relativos e coñecer as normas que
regulan o seu emprego.

4.1. Identifica os relativos e
coñece os seus usos.

5. Coñecer as formas e usos dos
pronomes interrogativos e
exclamativos.

5.1. Identifica e usa
correctamente os pronomes
interrogativos e exclamativos.

CCL,
CAA

6. Coñecer as formas e
clasificación dos pronomes
numerais e dos pronomes
indefinidos

6.1. Coñece e usa
correctamente as formas dos
numerais.

CCL,
CAA,

6.2. Coñece e usa
correctamente as formas dos
indefinidos
7. Recoñecer as distintas
tipoloxías e estruturas que
poden ter os textos.
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7.1. Recoñece as distintas
tipoloxías e estruturas
que poden ter os textos

CCL,
CAA,
CSIEE
CCL,
CAA,
CSIEE

1º Bacharelato Unidade 6 O verbo
Contidos
- O verbo.
- Definición, estrutura e
clasificación.
- As categorías verbais.
- O sistema verbal do
galego.

Criterios

de avaliación

1.1. Analiza a estrutura
morfolóxica de formas
verbais.

CCL,
CAA,
CD

2. Conxugar con corrección
os verbos regulares con
alternancia no radical.

2.1. Conxuga con corrección
os verbos regulares e
con alternancia no
radical.

CCL,
CAA,
CD

3. Conxugar correctamente
verbos irregulares.

3.1. Conxuga correctamente
verbos irregulares.

CCL,
CAA,
CD

4. Identificar os valores dos
modos e tempos nas
formas verbais.

4.1. Identifica os valores dos
modos e tempos nas
formas verbais.

CCL,
CAA,
CSIEE

5. Identificar e utilizar con
corrección as formas
nominais do sistema
verbal.

5.1. Identifica e utiliza con
corrección as formas
nominais do sistema
verbal.

CCL,
CAA

6. Identificar as perífrases
verbais e determinar o
seu significado.

6.1. Identifica as perífrases
verbais e determina o
seu significado.

7. Recoñecer as distintas
tipoloxías e estruturas
que poden ter os textos.

7.1. Recoñece as distintas
tipoloxías e estruturas que
poden ter os textos.

CCL,
CAA,
CSIEE

8. Utilizar con corrección
ortográfica, gramatical,
léxica e textual a lingua.

8.1. Exprésase oralmente e
por escrito de forma
correcta e adecuada.

CCL,
CAA,
CSIEE

9. Utilizar fontes de
información impresas ou
dixitais no proceso de
aprendizaxe.

9.1. Emprega diferentes
forntes de información
para ampliar
coñecementos, resolver
dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.

- As perífrases verbais.
- Comentario de textos:
- O comentario crítico:
obxectivo e fases.

CC

1. Coñecer a estrutura
morfolóxica das formas
verbais.

- Algúns valores dos
modos de dos tempos.
- As formas nominais ou
amodo-temporais.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

10. Analizar a estrutura
argumentativa dun texto
nun comentario crítico.
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10.1. Analiza a estrutura
argumentativa dun texto
nun comentario crítico.

CCL,
CSIEE

CCL,
CAA,
CSIEE

CCL,
CAA,
CSIEE

1º Bacharelato Unidade 7: O adverbio, a preposición e a conxunción

Contidos
-

O adverbio.
As preposicións
As conxuncións
Comentario de textos:
O comentario crítico:
introdución.

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

1. Identificar e utilizar
con corrección os
adverbios e locucións
adverbiais.

1.1. Identifica e utiliza con
corrección os
adverbios e locucións
adverbiais.

CCL,
CAA,
CD

2. Identificar e utilizar con
corrección as
preposicións.

2.1. Identifica e utiliza con
corrección as
preposicións.

CCL,
CAA,
CD

3. Identificar e utilizar con
corrección as
conxuncións.

3.1. Identifica e utiliza con
corrección as
conxuncións.

CCL,
CAA,
CD

4. Utilizar con corrección
ortográfica,
gramatical, léxica e
textual a lingua.

4.1. Exprésase oralmente e
por escrito de forma
correcta e adecuada.

CCL,
CAA,
CSIEE

5. Utilizar fontes de
información impresas
ou dixitais no proceso
de aprendizaxe.

5.1. Emprega diferentes
forntes de información
para ampliar
coñecementos, resolver
dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.

6. Identificar, localiza e
tipificar un texto

6.1. Identifica, localiza e
analiza a tipoloxía
textual dun texto
dado.
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CC

CCL,
CAA,
CSIEE

CCL,
CAA,
CSIEE

1º Bacharelato Unidade 8: Historia da lingua galega ata o século VIII
Contidos

Criterios de
avaliación

- Historia da lingua ata o
século VIII.
- Formación da lingua galega.

1. Valorar a lingua galega
como lingua histórica
e propia de Galicia.

1.1. Valora e respecta a lingua
galega como lingua
histórica e propia de
Galicia.

2. Coñecer a orixe
románica da lingua
galega e a súa
evolución ata
converterse no
romance galego
portugués.

2.1. Coñece e diferencia os
conceptos de substrato,
adstrato e superestrato.

- Substrato, adstrato e
superestrato.
- Período prerromano.
- A romanización.
- Do latín vulgar ao galegoportugués.
- Formación histórica do
léxico galego.
- Comentario de textos:
- O comentario crítico: corpo
argumentativo.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

2.2. Coñece o proceso de
romanización do noso
territorio e a influencia
dos substratos na súa
evolución.

CC

CCL,
CAA,
CD

CCL,
CAA,
CD

2.3. Coñece a influencia dos
superestratos xermánico
e árabe na evolución da
lingua galega
3. Coñecer a formación
histórica do léxico
galego.

3.1. Identifica palabras
patrimoniais,
semicultismos e
cultismos.

4. Utilizar con corrección
ortográfica,
gramatical, léxica e
textual a lingua.

4.1. Exprésase oralmente e por
escrito de forma correcta
e adecuada.

5. Utilizar fontes de
información impresas
ou dixitais no proceso
de aprendizaxe.

5.1. Emprega diferentes
forntes de información
para ampliar
coñecementos, resolver
dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.

6. Identificar as
características e a
estrutura do corpo
argumentativo dun
texto.

6.1. Identifica as
características e a
estrutura do corpo
argumentativo dun texto.
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CCL,
CAA,
CD

CCL,
CAA
CSIEE

CCL,
CAA,
CSIEE

CCL,
CAA,
CSIEE

1º Bacharelato Unidade 9: Historia da lingua galega: séculos IX a XIX

Contidos
- Historia da lingua: séculos
IX a XIX.
- Idade Media: galego antigo.
- A Idade Moderna: galego
medio.
- A Idade Contemporánea:
galego moderno
- O galego no século XIX.
- Comentario de textos:
- O comentario crítico: a
conclusión.

Criterios de
avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Coñecer e valorar a
evolución histórica da
lingua galega

1.1. Coñece o proceso de
formación do galego portugués
como lingua única e
diferenciada.

CCL,
CAA,
CD

2. Entender a situación
cultural e histórica do
galego antigo e coñecer
algúns dos seus trazos
lingüísticos propios.

2.1. Comprende e coñece a
situación cultural e histórica
do galego antigo.

CCL,
CAA,

2.2. Analiza as características
lingüísticas do galego antigo na
época trobadoresca.
2.3. Analiza as características
lingüísticas do galego antigo na
época postrobadoresca.

CCL,
CD

3. Comprender os factores
que provocaron a
decadencia da nosa lingua
na Idade Moderna e
coñecer os trazos
característicos do galego
medio.

3.1. Coñece e entende a
situación cultural e histórica
do galego medio.
3.2. Coñece o labor dos
ilustrados para dignificar a
lingua galega
3.3. Analiza os trazos
lingüísticos do galego medio

4. Coñecer a situación
histórica, cultural e
lingüística do galego no
século XIX.

4.1. Coñece os aspectos máis
salientábeis do período da
historia da lingua galega
coñecido como galego
moderno
4.2. Coñece as características
gráficas, morfolóxicas e léxicas
do galego moderno

5. Utilizar con corrección
ortográfica, gramatical,
léxica e textual a lingua.

5.1. Exprésase oralmente e por
escrito de forma correcta e
adecuada.

6. Utilizar fontes de
información impresas ou
dixitais no proceso de
aprendizaxe.

6.1. Emprega diferentes fontes
de información para ampliar
coñecementos, resolver dúbidas
e avanzar na aprendizaxe
autónoma.
7.1. Identifica as
características da
conclusión dun texto.

7. Identificar as
características da
conclusión dun texto.
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CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CCL,
CAA,
CSIEE
CCL,
CAA,
CSIEE
CCL,
CAA,
CSIEE

1º Bacharelato Unidade 10: A variación e a diversidade lingüística

Contidos
- A variación e a diversidade
lingüística.
- Introdución.

Criterios

de avaluación

1. Coñecer a variedade
interna das linguas.

CC
CCL,
CAA,

2. Coñecer a diversidade
lingüística e valorar a súa
importancia.

1.1. Coñece as variedades
diacrónica e diatópica da
lingua.
1.2. Coñece os factores que
determinan as variedades
diafásicas e diastráticas da
lingua e distingue o nivel e o
rexistro lingüístico dunha
situación comunicativa
concreta, así como a variedade
estándar da lingua.
2.1. Coñece a diversidade
lingüística e valora a súa
importancia.

3. Analizar e reflexionar
sobre a realidade plurilingüe
da Península Ibérica.

3.1. Analiza e reflexiona sobre
a realidade plurilingüe da
Península Ibérica.

CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD

- A variación
intralingüística.
- A diversidade lingüística.
- A realidade plurilingüe da
Península.
- Comentario de textos:
- O comentario crítico: a
finalidade.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

3.1. Coñece o espazo cultural,
histórico e social da lusofonía, e
comprende as relacións da lingua
galega con el.

CCL,
CAA,
CD

CCL,
CAA,
CD

4. Coñecer os dereitos
lingüísticos das persoas e os
aspectos lexislativos que
outorgan oficialidade ao
galego.
5. Utilizar con corrección
ortográfica, gramatical,
léxica e textual a lingua.

4.1. Coñece os dereitos
lingüísticos das persoas e os
aspectos lexislativos que
outorgan oficialidade ao galego

CCL,
CAA,
CD

5.1. Exprésase oralmente e por
escrito de forma correcta e
adecuada.

CCL,
CAA,
CSIEE

6. Utilizar fontes de
información impresas ou
dixitais no proceso de
aprendizaxe.

6.1. Emprega diferentes fontes de
información para ampliar
coñecementos, resolver dúbidas e
avanzar na aprendizaxe
autónoma.

CCL,
CAA,
CSIEE

7. Analizar a finalidade e os
erros máis habituais nun
comentario crítico.

7.1. Analiza a finalidade e os
erros máis habituais nun
comentario crítico.

CCL,
CAA,
CSIEE
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1º Bacharelato Unidade 11: A literatura galega medieval

Contidos
- Periodización da literatura
galega.
- A literatura galega
medieval
- Contexto histórico da
literatura galega medieval.
- A lírica medieval galegoportuguesa.
- A lírica profana.
- A cantiga de amigo
- Comentario de textos:
- Os textos poéticos.

de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1. Entender o concepto de
«período literario» e coñecer
os períodos e movementos da
nosa literatura.

1.1. Explica que é un «período
literario» e coñece os períodos
e movementos da nosa
literatura.

CCL,
CAA,
CD

2. Coñecer o contexto
histórico, social e cultural no
que xurdiu a lírica galego
portuguesa.

2.1. Analiza o contexto
histórico (sociedade,
economía, cultura) no que se
desenvolveu a literatura
medieval galego portuguesa.

CCL,
CAA,
CD

3. Coñecer as características
da lírica profana galego
portuguesa e as súas
manifestacións principais.

3.1. Coñece as características
propias da lírica profana
galego portuguesa, os límites
cronolóxicos dentro dos que se
inscribe e os xéneros, autores e
intérpretes que cabe
diferenciar.

Criterios

CC

CCL,
CAA,
CD

3.2. Identifica e analiza as
cantigas de amigo: o
argumento, temática,
personaxes e trazos formais
4. Coñecer a metodoloxía
que hai que seguir para
analizar o contido dun texto
poético.

4.1. Interpreta e comenta o
contido dun texto poético:
resumo e tema

5. Utilizar con corrección
ortográfica, gramatical,
léxica e textual a lingua.

5.1. Exprésase oralmente e
por escrito de forma correcta
e adecuada.

6. Utilizar fontes de
información impresas ou
dixitais no proceso de
aprendizaxe.

6.1. Emprega diferentes fontes
de información para ampliar
coñecementos, resolver dúbidas
e avanzar na aprendizaxe
autónoma.
7.1. Comprende un texto,
resume o contido, establece o
tema, analiza a estrutura,
elabora un comentario crítico e
analízao lingüísticamente.

7. Analizar un texto a partir
dunhas pautas dadas.
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CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CSIEE
CCL,
CAA,
CSIEE

CCL,
CAA,
CSIEE

1º Bacharelato Unidade 12: A literatura galega medieval

Contidos
- A literatura galega medieval
- A cantiga de amor.
- As cantigas de escarnio e
maldicir.

de avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

1. Coñecer as características
da lírica profana galego
portuguesa e as súas
manifestacións principais.

1.1. Identifica e analiza as
cantigas de amor: trazos
formais, personaxes,
ambientación...

Criterios

- Xéneros menores da lírica
profana.

1.2. Analiza cantigas de
escarnio e de maldicir,
formal e tematicamente.

- A lírica relixiosa: As
Cantigas de Santa María.
- Decadencia da lírica galegoportuguesa.
- A prosa literaria medieval.
- Comentario de textos:
- Os textos poéticos.

1.3. Coñece os xéneros
menores e os contaminados.

CC

CCL,
CAA,
CD

CCL,
CAA,
CD

2. Ser capaz de identificar as
Cantigas de Santa María
atendendo aos seus temas e
aos procedementos formais
empregados.

2.1. Identifica e comenta as
Cantigas de Santa María.

CCL,
CAA,
CD

3. Coñecer algunhas
manifestacións da prosa
literaria medieval.

3.1. Coñece algunhas
manifestacións da prosa
literaria medieval.

CCL,
CAA,
CD

4. Realizar esquemas das
partes en que se divide un
poema segundo a súa estrutura
interna.
5. Analizar a estrutura
externa dun texto poético.

4.1. Elabora un esquema
das partes nas que se divide
un poema segundo a súa
estrutura interna.
5.1. Analiza a estrutura
externa dun texto poético.

6. Utilizar con corrección
ortográfica, gramatical, léxica
e textual a lingua.

6.1. Exprésase oralmente e
por escrito de forma
correcta e adecuada.

7. Utilizar fontes de
información impresas ou
dixitais no proceso de
aprendizaxe.

7.1. Emprega diferentes
fontes de información para
ampliar coñecementos,
resolver dúbidas e avanzar na
aprendizaxe autónoma.
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CCL,
CAA,
CD

CCL,
CAA,
CSIEE

CCL,
CAA,
CSIEE

1º Bacharelato Unidade 13: Os Séculos Escuros e o Prerrexurdimento

Contidos
Dos Séculos Escuros ao
Prerrexurdimento
- Os Séculos Escuros.
- A literatura popular.
- O prerrexurdimento.
- Comentario de textos:
- Os textos poéticos.

Criterios

de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1. Entender e relacionar a
escaseza de escritoresgalegos
nos Séculos Escuros coa
situación socio lingüística e
coñecer as manifestacións
literarias e os autores máis
salientables.

1.1. Coñece as mostras
literarias galegas dos Séculos
Escuros: poesía anónima
tradicional, académica,
relixiosa e teatro

CCL,
CAA,
CD

1.2. Coñece as tres xeracións
do movemento ilustrado en
Galicia.

CCL,
CAA,

2. Coñecer os diversos tipos
de manifestacións literarias
de carácter oral popular,
tanto en verso como en
prosa.

2.1. Coñece as principais
manifestacións literarias de
carácter oral en verso

CCL,
CAA,

2.2. Coñece as principais
manifestacións literarias de
carácter oral dramáticas e en
prosa (o conto e a lenda).
3.1. Entende o contexto
histórico do
Prerrexurdimento e coñece as
principais manifestacións
literarias da primeira metade
do XIX: textos
propagandísticos e textos
literarios.
3.2. Coñece a ideoloxía e a
obra dos precursores do
Rexurdimento.

CCL,
CAA,
CD

3. Entender o contexto
histórico do
Prerrexurdimento e coñecer a
produción literaria dos
chamados «Precursores».

4. Elaborar o comentario
crítico dun texto poético.

4.1. Elabora o comentario
crítico dun texto poético.

5. Utilizar con corrección
ortográfica, gramatical,
léxica e textual a lingua.

5.1. Exprésase oralmente e por
escrito de forma correcta e
adecuada.

6. Utilizar fontes de
información impresas
ou dixitais no proceso
de aprendizaxe.

6.1. Emprega diferentes fontes
de información para
ampliar coñecementos,
resolver dúbidas e
avanzar na aprendizaxe
autónoma.
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CCL,
CAA,
CD

CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CCL,
CAA,
CSIEE

CCL,
CAA,
CSIEE

1º Bacharelato Unidade 14: Rexurdimento: Rosalía de Castro

Contidos
- O Rexurdimento: Rosalía de
Castro
- Caracterización e
delimitacion.
- Causas: o galeguismo.
- Rosalía de Castro.
- Comentario de textos:
- Os textos dramáticos.

Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe avaliables

1. Reflexionar sobre a
importancia do
Rexurdimento na nosa
literatura.

1.1. Caracteriza o
movemento denominado
Rexurdimento, coñece os
seus protagonistas e
explica as causas da súa
aparición e as etapas do
galeguismo
2.1. Reflexiona sobre a
vida, a obra, a lingua e a
importancia de Rosalía
na Literatura galega
2.2. Analiza a temática,
a forma e a estrutura de
poemas de Cantares
gallegos.
2.3. Analiza a temática, a
forma e a estrutura de
poemas de Follas novas.

2. Coñecer as
principais
contribucións de
Rosalía de Castro á
literatura e á vida
cultural galega.

3. Analizar o contido
(personaxes, ambiente
e acción dramática) de
textos teatrais

3.1. Identifica o tema e
comenta os elementos
pertencentes á estrutura
interna (personaxes,
ambiente e acción
dramática) de textos
teatrais
3.2. Coñece a ideoloxía e a
obra dos precursores do
Rexurdimento.

4. Utilizar con
corrección ortográfica,
gramatical, léxica e
textual a lingua.

4.1. Exprésase oralmente e
por escrito de forma
correcta e adecuada.

5. Utilizar fontes de
información impresas
ou dixitais no proceso
de aprendizaxe.

5.1. Emprega diferentes
fontes de información para
ampliar coñecementos,
resolver dúbidas e avanzar
na aprendizaxe autónoma.

195

CC

CCL,
CAA,
CD

CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CD

CCL,
CAA,
CD

CCL,
CAA,
CD
CCL,
CAA,
CSIEE

CCL,
CAA,
CSIEE

Unidade 15: Rexurdimento: Curros Enríquez, Eduardo Pondal e a xeración
“Entre dous séculos”
Criterios de
Estándares de
Contidos
CC
avaliación
aprendizaxe avaliables
O Rexurdimento: Eduardo
Pondal e Curros Enríquez
- Eduardo Pondal.
- Curros Enríquez.

1. Coñecer as
principais
contribucións de
Pondal á literatura e á
vida cultural galega.

1.1. Reflexiona sobre a
vida, a obra, as fontes
literarias, a lingua de
Pondal .

CCL,
CAA,
CD

1.2. Analiza algún
poema de Queixumes dos
pinos, forma e contido

CCL,
CAA,
CD

2.1. Reflexiona sobre a
vida, a obra, a lingua,
estilo e importancia de
Curros na lit. galega.

CCL,
CAA,
CD

2.2. Analiza formae
contido de algún poema
de Aires da miña terra e
d´O Divino sainete

CCL,
CAA,
CD

3. Coñecer as
principais
contribucións doutros
escritores á literatura
galega no
Rexurdimento

3.1. Coñece as principais
contribucións de Lamas
Carvajal á literatura galega.

CCL,
CAA,
CD

3.2. Coñece outros
narradores e autores de
teatro do Rexurdimento

CCL,
CAA,

4. Coñecer algúns
autores relevantes da
xeración entre dous
séculos: Antón Noriega
Varela e Cabanillas

4.1. Coñece algúns
autores relevantes da
xeración entre dous
séculos: Noriega Varela e
Ramón Cabanillas

CCL,
CAA,
CD

5. Analizar a forma e a
estrutura externa dos
textos dramáticos

5.1. Analiza a forma e a
estrutura externa de textos
dramáticos: o subxénero, os
diálogos, as anotacións e a
lingua.

CCL,
CAA,
CD

6. Utilizar con
corrección ortográfica,
gramatical, léxica e
textual a lingua.
7. Utilizar fontes de
información impresas
ou dixitais no proceso
de aprendizaxe.

6.1. Exprésase oralmente e
por escrito de forma
correcta e adecuada.

CCL,
CAA,
CSIEE

7.1. Emprega diferentes
fontes de información para
ampliar coñecementos,
resolver dúbidas e avanzar
na aprendizaxe autónoma.

CCL,
CAA,
CSIEE

Os escritores da Xeración entre
dous séculos: Noriega Varela e
Ramón Cabanillas
Comentario de textos:
- Os textos dramáticos.

2. Coñecer as
principais
contribucións de
Curros á literatura e á
vida cultural galega
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5.3.4.- 1º BACHARELATO CONCRECIÓN PARA CADA
ESTÁNDAR APRENDIZAXE AVALIABLE DE:
5.3.4.1.- TEMPORALIZACIÓN 1º BACH
Dividimos os contidos en
avaliación.

15 unidades; polo que corresponden a cinco por

A dedicación a cada unidade oscila entre dúas e tres semanas e irase adaptando ós
alumnos e ós imprevistos que poidan xurdir, de maneira que a final de curso se impartan
tódalas unidades didácticas.
Os contidos de ortografía e gramática son progresivos e serán avaliados durante todo
o curso.
5.3.4.2.- GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
EN 1º BACH
Os mínimos que se esixirán, orientados ao logro das competencias, serán os seguintes:
-Utiliza a lingua galega con fluidez e correción en diferentes contextos comunicativos
-Produce textos e escritos con ortografía e expresión correcta en textos variados.
- Recoñece os elementos do acto comunicativo e as funcións da linguaxe e sabe aplicala
de maneira práctica
- Identifica e explica os distintos tipos de texto é capaz de aplicala con corrección
elaborando diferentes tipos de texto
-Dominio da morfoloxía e a morfosintaxe:
Coñece e explica nun texto e en exercicios as cuestións explicadas na clase sobre
ortografía, e morfosintaxe (o substantivo e o adxectivo e a estrutura morfolóxica de
palabras, os determinantes, os pronomes persoais, con especial atención ó pronome
átono; outro tipo de pronomes, a conxugación verbal e a estrutura dunha forma verbal
dada, o uso das formas nominais, especialmente o infinitivo conxugado; as perífrases, o
adverbio, a preposición e a conxunción, sintaxe e a formación de palabras).
-Comprende os conceptos de sociolingüística vistos no curso.
-Recoñece e explica as variedades da lingua.
-É capaz de responder a cuestións sobre a orixe formación e historia da lingua galega
-Describe a romanización e o nacemento das linguas romances.
-Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao longo da
historia (substrato, estrato e superestrato).
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-Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo.
Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente.
-Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do galego nas
diferentes etapas históricas describe o seu contexto e identifícaas en textos.
- Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica.
-Diferencia e explica conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e
lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia
-Responde correctamente a diferentes cuestións sobre textos: significados, sinónimos,
renovación léxica identificación e corrección de castelanismos
- Sabe facer un comentario de texto: tema, resumo, esquema, estrutura, comentario
persoal comentario crítico…
- Coñece as etapas, os autores e comenta as obras máis representativas da literatura
galega da Idade Media a 1916, establece relacións e interpreta textos e obras.
-Identifica, analiza e describe a literatura galega desde a Idade Media ata 1916:
contextualiza sociohistórica e sociolingüísticamente a produción literaria das diferentes
etapas (Idade Media, galego medio, Prerrexurdimento , Rexurdimento e literatura de
comezos do XX ata 1916) e describe e analiza as obras e os/as autores/as principais
-É capaz de facer un comentario literario dalgún texto das épocas e autores estudados.
-Redacta un texto correctamente sobre un dos temas sinalados no programa ou sobre
calquera outro tema.
-Entrega dentro do prazo os traballos pedidos.
- Fai unha lectura comprensiva dos libros de lectura obrigatoria.

5.3.5.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
1º BACH
Procedementos:
É o conxunto de estratexias e técnicas de obtención de información, que guiará o
proceso de avaliación dos alumnos/as e que responde a: observación sistemática,
análises das producións dos alumnos, chamadas do profesor, participación voluntaria
na clase, intercambios orais, exposicións e probas específicas orais ou escritas.
Instrumentos de avaliación
Probas escritas ou orais
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Tomaranse en consideración as súas producións, tanto de carácter individual como de
grupo: traballos escritos, exposicións, resumos, traducións, exercicios e diferentes
tarefas, actividades e participación na clase, lecturas. Exposicións e presentacións.
Detállanse a continuación.
Convocatoria ordinaria
a)Probas escritas ou orais. Unha por avaliación, como mínimo, que mida os
coñecementos teóricos e as súas aplicacións prácticas.
Os contidos de ortografía e gramática considéranse progresivos e acumulativos,
preguntaranse en calquera exame do curso.
b) Unha proba por avaliación do libro de lectura encomendado .
O profesor pode substituír algunha proba escrita por unha oral, unha exposición
ou un traballo, se así o considera oportuno.
c)Valoración do traballo diario realizado tanto na casa coma na clase:
- Exercicios, redaccións, resumos, comentarios de texto, textos de creación propia,
exposicións e, en xeral, tódala actividades e tarefas realizadas, tanto na casa como na
clase
-Participación activa na clase, entrega a tempo das tarefas sinaladas.
O punto c) dará o que podemos chamar nota de aula, e que será tida en conta á hora de
cualificar o alumnado. O rexistro levarao o profesor na ficha que ten do alumno/a.
Terase en conta a corrección lingüística, a redacción, a presentacióne e a puntualidade,
É dicir, non chega con facer as tarefas e entregalas senón que teñen que ser dentro do
prazo marcado e ter unha corrección adecuada ó curso no que está o alumno ou alumna.
d)Ficha que o profesor ten do alumno, na que reflexa o día a día da aula e na que
levará o rexistro de todo o anterior.
Ademais do anterior para o alumnado que non alcance a cualificación mínima de 5 nas
avaliacións:
-Un exame por avaliación suspensa. O mesmo cos libros de lectura.
Se o profesor o considera oportuno pode agrupar máis dunha avaliación suspensa nunha
única proba. O mesmo cos libros de lectura.
Convocatoria extraordinaria .
No período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño revisaranse os contidos que
ofreceron dificultade ao longo do curso con actividades diversas :exercicios de
gramática e comentarios e traballos con textos das etapas estudadas.
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Para a cualificación final realizarase un exame global da materia que mida os
coñecementos teóricos e as súas aplicacións prácticas esta proba será a nota final.

5.3.5.1..- METODOLOXÍA EN CASO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE
LECTIVA PRESENCIAL.
Todo o profesorado do Departamento, á maior brevidade posible, asegurarase de que
o seu alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no
hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia.
Atendendo ás directrices dadas pola Consellería de Educación en caso de suspensión da
actividade lectiva presencial, total ou parcialmente, o Departamento ten previstas as
seguintes medidas:
1.- ACTIVIDADE SEMIPRESENCIAL.
a) Alumnado con conexión.
Envío e corrección de tarefas a través da aula virtual.
Impartiranse contidos e resolveranse as dúbidas que se lle poidan presentar ao
alumnado nas sesións presenciais .
Nas sesións non presenciais faranse tarefas de consolidación
e ampliación dos
contidos traballados.
A distribución das sesións farase conforme ás directrices dadas pola Consellería de
Educación en cada momento.
b) Alumnado sen conexión.
As tarefas serán enviadas e recollidas a través do correo ordinario ou dos Servizos
Sociais do concello do alumno/a. Devolveranse polo mesmo medio, debidamente
corrixidas.
Para este alumnado as tarefas serán pautadas do mesmo xeito que na aula virtual.
2.- ACTIVIDADE NON PRESENCIAL.
Como se recolle no Plan de continxencia “ O ensino non presencial será impartido
polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da aula virtual de
cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os
coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos disponibles ben
achegados polo profesorado ou ben os que poña a disposición a Consellería.
Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido
da materia ou a avaliación continua da mesma”.
Contemplaranse as seguintes situación:
a) Alumnado con conexión.
Impartición da docencia a través da aula virtual do Centro .
A metodoloxía empregada sería a mesma que a feita na semi-presencial.
Subiranse á aula virtual os apuntamentos, ligazóns a enlaces e todo o material preciso
para a impartición da materia.
b) Alumnado sen conexión.
A metodoloxía empregada será a mesma que a establecida no réxime semi-presencial
para o alumnado sen conexión.
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5.3.6.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO EN 1º DE BACH
A nota de cada avaliación en 1º de Bacharelato estará formada por:
a) A nota do exame ou a nota media dos exames (dos contidos teóricos e as súas
aplicacións prácticas) co valor do 80 %.
Os contidos de ortografía e gramática considéranse progresivos e preguntaranse
en tódalas avaliacións.
b) A nota do exame do libro de lectura encomendado co valor dun 10%.
c) A valoración do traballo realizado tanto na casa coma na clase: exercicios,
resumos, comentarios textos de produción propia participación activa na clase,
exposicións... O que podemos chamar nota de aula, co valor dun 10%.
A nota de avaliación será a media dos exames de avaliación.
d) Nota da clase de Afondamento. Tal e como recolle o artigo 30 do Decreto 86/2015
no punto 6 “a nota de Afondamento estará integrada na materia obxecto do
afondamento”. O profesor/a terá en conta esta nota dentro da cualificación da materia
na nota final.
Ademais do anterior:
Antes de final de curso, o alumnado que non acadase a puntuación mínima de 5
nalgunha das avaliacións terá unha segunda oportunidade para aprobar a materia.
A nota final de curso será a correspondente á media entre as tres avaliacións, sempre e
cando teña acadado os mínimos dos estándares .
Convocatoria extraordinaria .
A nota será a obtida no exame. Neste ano académico non se terán en conta os libros de
lectura.
OBSERVACIÓNS
1. Á hora de cualificar as probas escritas, non só se terán en conta os acertos na exposición dos
coñecementos teóricos e nas resolucións prácticas, senón tamén a ausencia de erros na expresión
lingüística e na presentación, que lle restarían puntuación á cualificación definitiva do exercicio
ata un máximo de 2 ptos. Tanto en 1º coma en 2º descontarase 0,05 por faltas de acentuación
non diacrítica, 0,10 por faltas de acentuación diacrítica, grafías e dialectalismos e menos 0,20
por calquera outro tipo de erro (por exemplo tempos compostos, pronomes mal colocados e
castelanismos léxicos). A mesma penalización (0,20) terán falta de marxes, de limpeza,
incoherencias da expresión e presentación en xeral. Estes criterios aplicaranse en tódolos
instrumentos escritos de tódalas convocatorias.

2.Se un alumno é sorprendido usando métodos fraudulentos en calquera das probas propostas,
polo medio que fose (oral, visual, auditivo, novas tecnoloxías etc.) será cualificado con 0 nesa
proba. Se isto tivese lugar nun exame final irá directamente á proba extraordinaria ; e se é nese
último exame suspenderá automaticamente a materia.
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5.3.6.1.- AVALIACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE
LECTIVA PRESENCIAL.
1.-

AVALIACIÓN SEMIPRESENCIAL.

a) As probas escritas tanto de contidos como de lectura realizaranse de xeito presencial.
b) O resto do traballo avaliarase en función do presentado na aula virtual no caso do
alumnado con conexión, e a través dos Servizos Sociais do concello ou correo
ordinario no caso do alumnado sen conexión.
Establecerase unha data e hora de entrega para estas tarefas.
De non seren presentadas en data e hora cualificarase con 0.0 esa actividade.
Todas as tarefas levarán asignada a súa puntuación.
As tarefas non presentadas non sumarán na cualificación da avaliación.
2.-

AVALIACIÓN NON PRESENCIAL .

Desglosarase a avaliación en dous tramos :
a) Os contidos teóricos avaliaranse a través dunha plataforma oficial habilitada pola
Consellería de Educación e terán unha puntuación máxima de 7 puntos no Bacharelato
(1º e 2º)
b) Os contidos prácticos avaliaranse a través dos exercicios entregados na aula virtual
en data e hora , exactamente igual que na avaliación semipresencial. Terán unha
puntuación máxima de 3 puntos no Bacharelato (1º e 2º)
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5.4.- 2º CURSO DE BACHARELATO
5.4.1.- OBXECTIVOS
Os obxectivos fundamentais do ensino da materia de lingua galega e literatura son o
desenvolvemento das seguintes actividades e competencias:
- Coñecer e distinguir o texto como unidade lingüística de sentido completo.
- Coñecer as estruturas básicas nas que se organiza o texto segundo o seu contido.
-Coñecer e delimitar as propiedades textuais xerais que debe ter un texto.
- Coñecer os factores que interveñen na adecuación dun texto á intención e á situación
comunicativa.
- Descubrir os recursos que permiten cumprir nun texto coas esixencias da coherencia e os
erros que converten un escrito en incoherente.
- Mellorar o discurso empregando os recursos dispoñibles para dotar de cohesión nun texto.
- Coñecer os fonemas vocálicos e consonánticos que constitúen o sistema fonolóxico galego,
e ser quen de clasificalos segundo o seu punto e modo de articulación.
- Comprender a constitución da sílaba e a súa clasificación distinguindo ditongos, tritongos
e hiatos.
- Coñecer o acento e a entoación como unidades suprasegmentais.
- Coñecer a estrutura interna das palabras e os procedementos de formación de palabras.
- Coñecer e aplicar regras básicas de gramática para o adxectivo, o artigo, os pronomes e o
verbo.
-Analizar sintacticamente frases e oracións, simples e compostas.
- Comprender os conceptos de significado, significante e referente, así como os de
denotación e connotación.
- Comprender os conceptos de campo semántico, sema, semema e arquisemema, así como
as relacións xerárquicas.
- Identificar as diferentes relacións semánticas e comprender as causas, mecanismos e
consecuencias dos cambios semánticos.
- Comprender a evolución do galego no contexto histórico dos séculos XX e XXI, así como
as características lingüísticas nas diferentes épocas.
- Comprender os pasos que se dados para o establecemento dunha norma estándar para o
galego.
- Entender cronolóxicamente o marco legal e lexislativo do galego.
- Coñece as funcións sociais da lingua
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- Diferenciar entre linguas con estado e linguas sen estado, e entre linguas hexemónicas e
linguas minorizadas.
- Comprender a diferenza entre bilingüismo e diglosia e ser capaz de analizar a situación do
galego na nosa comunidade.
- Entender en que consisten as actuacións oficiais da política lingüística e o proceso de
normalización lingüística.
- Coñece os pasos necesarios para a elaboración dunha norma estándar.
- Comprende e diferencia as interferencias e desviacións da norma estándar.
- Coñece o fenómeno da variación lingüística e, especialmente, a variación diatópica ou
xeográfica.
- Analiza e estuda as variedades xeográficas do galego moderno.
- Comprender o contexto histórico e cultural no que se desenvolveu a literatura desde o
Posrexurdimento á Guerra Civil.
- Coñecer os poetas máis salientables da xeración «Antre dous séculos» e analizar a súa
obra.
- Saber cales son os grupos, tendencias poéticas e escolas da denominada Época Nós e
comentar textos dos poetas máis destacados.
- Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Vicente Risco, así como a súa
transcendencia na literatura galega, e comentar fragmentos da súa obra.
- Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Otero Pedrayo, así como a súa
transcendencia na literatura galega, e comentar fragmentos da súa obra.
- Coñecer a traxectoria biográfica e ideolóxica de Castelao, así como a súa transcendencia
na literatura galega, e comentar fragmentos da súa obra.
- Coñecer a traxectoria biográfica de Rafael Dieste e comentar fragmentos da súa obra.
- Coñecer as direccións poéticas e autores da Xeración de 1936.
- Coñecer o grupo poético do exilio, profundando na vida e obra de Celso Emilio Ferreiro e
na súa transcendencia na literatura galega.
- Coñecer as direccións poéticas e autores da Promoción de Enlace.
- Coñecer as direccións poéticas e autores da Xeración dos 50 ou das Festas Minervais.
- Coñecer a vida e obra dos escritores máis salientables da prosa de posguerra e a súa
transcendencia na literatura galega.
- Coñecer as características e autores do teatro e do ensaio galego entre 1950-1980.
- Coñecer o contexto histórico e cultural das últimas décadas do século XX no que se
desenvolveu a poesía galega, así como as súas características comúns e poetas máis
destacados.
- Coñecer as tendencias, obras e autores máis representativos da narrativa, o teatro e o
ensaio actuais.
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5.4.2.- CONCRECIÓN QUE RECOLLE OS
CONTIDOS,
CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE QUE
SE DESENVOLVEN EN 2º DE BACHARELATO
CONTIDOS
Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques.
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
1.1 Comprensión, interpretación e valoración de textos orais e audiovisuais de natureza diversa.
1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e argumentativos sobre
temas especializados do ámbito educativo.
1.3. Comprensión interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios de comunicación social (xéneros informativos e de opinión, e da publicidade).
1.4. Desenvolvemento das habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de
cooperación e de respecto.
1.5. 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.
1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e co-rrección.
1.7. Exposición oral de textos expositivos e argumentativos do ámbito educativo e de
divulgación científica e cultural.
1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun
tema de actualidade.
1.9. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da
vida cotiá, en diferentes rexistros.
1.10. Aplicación dos coñecementos gramati-cais á avaliación e mellora da expresión oral e
recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.
1.11. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta
pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
2.1. Comprensión e produción de textos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional
e empresarial con axuda de estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e
pragmáticos.
2.2. Planificación, produción e revisión de textos de distintos ámbitos adecuados, coherentes e
ben cohesionados; axustados ás normas morfolóxicas e gramaticais e ben presentados.
2.3. Produción de traballos educativos individuais e en grupo sobre temas polémicos do
currículo ou da actualidade social, científica e cultural.
2.4. Análise e comentario de textos expositivos e argumentativos propios dos ámbitos
educativo, xornalístico, profesional e empresarial.
2.5. Busca e selección de información proce-dente de fontes bibliográficas e dixitais e posterior
organización e revisión das producións cos recursos que ofrecen as TIC.
2.6. Descrición das propiedades do texto e análise, nas producións propias e alleas, dos
procedementos lingüísticos básicos de adecuación, coherencia e cohesión.
Bloque 3. Funcionamento da lingua
3.1. Pronuncia correcta dos fonemas propios do galego e das transformacións fonéticas que se
dan nas palabras ao longo da cadea falada.
3.2. Coñecemento e explicación das variedades dialectais de Galicia.
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3.3. Análise e explicación do léxico e dos seus procedementos de formación.
3.4. Observación, reflexión e explicación das unidades e funcións sintácticas.
3.5. Reflexión e explicación das relacións e unidades semánticas.
3.6. 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.
3.7. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver
unha competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Lingua e sociedade
4.1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.
4.2. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen
cuestións sociolingüísticas.
4.3. Construción da variante estándar da lingua galega.
4.4. Interferencias lingüísticas: castelanismos.
4.5. Historia da lingua: galego moderno (desde 1916 ata 1978); contexto histórico e cultural;
situación sociolingüística e características lingüísticas.
4.6. Historia da lingua: galego moderno (desde 1978 ata a actualidade); contexto histórico e
cultural; situación sociolingüística; situación legal e características lingüísticas.
4.7. Elaboración dunha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da
historia da lingua galega e as súas principais características.
4.8. A evolución da conciencia lingüística.
Bloque 5. Educación literaria
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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.
5.7. Análise e comentario, a través de probas escritas ou traballos, cando menos dunha obra
completa de cada un dos períodos literarios referidos.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESENVOLVEN 2º DE BACHARELATO
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.1. 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, amensaxe e as
súas ideas principais e secundarias.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
B1.1.1. 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.
1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas conceptuais.
1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta natureza.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo e argumentativo sobre
temas especializados (conferencias, clases, charlas, presentacións e videoconferencia).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación (charla ou
conferencia sobre temas especializados do ámbito educativo).
1.2.2. 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.
1.2.3. Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de aclarar ou
ampliar ideas que se desprenden da exposición oral.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais xornalísticos e publicitarios.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.3.1. Interpreta e identifica a intención comunicativa, o tema e a estrutura en anuncios sonoros
e/ou audiovisuais.
1.3.2. Identifica as características propias dos principais xéneros informativos e de opinión dos
medios de comunicación social.
1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais que se empregan na publicidade para convencer
os destinatarios ou destinatarias.
1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e contido das mensaxes publicitarias e evita usos
lingüísticos discriminatorios.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL,CSC e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.4. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso.
1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta as
opinións alleas.
1.4.3. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL , CSC.CSIEE e a CAA.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.5. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben
cohesionados.
1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas.
1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical, cínguese ao
tema e non divaga.
1.5.4. 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.
1.5.5. Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases ou circunloquios cando non encontra a
expresión precisa.
1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.
1.5.7. Tenta buscar a complicidade do público e demostra seguridade ao responder as preguntas
do auditorio.
1.5.8. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL,CSC,CSIEE e a CAA.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
1.6.2. 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).
1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: infinitivo
conxugado e fraseoloxía adecuada.
1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.7. Expor oralmente, con rigor e claridade, un tema especializado de textos do ámbito
educativo ou de divulgación científica e cultural.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical e fonética.
1.7.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras
comodín.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca dun
tema de actualidade.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións
das persoas interlocutoras.
1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as
opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria.
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COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CSC e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida
cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras de
estudo ou traballo e participa en conversas informais.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL,CSC, CSIEE e a CAA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer,
en exposicións orais propias e alleas, as dificultades expresivas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.10.1. 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.
1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito autónomo.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1.11. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e amosar
unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
1.11.1. 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.
1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia
propia da lingua galega.
1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu
contexto.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL,CSC e a CAA.
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para
interpretar e producir textos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e
empresarial.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais.
2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa do emisor en textos
expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.
2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza o contido de textos expositivos e
argumentativos de distintos ámbitos.
2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión dun
texto e complementar as súas producións.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CD, CCA e a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.2. 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.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha orde predefinida e revisa o proceso de escritura
para mellorar a produción final.
2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro adecuado, organizando os
enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas.
2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CSC e a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.3. Realizar traballos educativos individuais ou en grupo sobre temas controvertidos do
currículo ou de actualidade social, científica ou cultural.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical.
2.3.2. 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.
2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de coloquialismos ou palabras comodín.
2.3.4. Organiza os contidos dos seus traballos en función duns obxectivos fixados previamente,
contrasta posturas enfrontadas e defende a súa opinión con argumentos.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CSC.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.4. Analizar e comentar textos argumentativos e expositivos propios dos ámbitos educativo,
xornalístico, profesional e empresarial.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais de textos
expositivos e argumentativos.
2.4.2. Recoñece e explica a función no texto dos distintos procedementos de cita: estilo directo,
estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL .

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.5. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais e compila os datos máis
relevantes en fichas-resumo.
2.5.2. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en epígrafes,
procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía.
2.5.3. Utiliza procesadores de texto e correctores ortográficos para mellorar a presentación e
evitar erros ortográficos e tipográficos.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CD e a CAA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
2.6. Describir as propiedades do texto e analizar os procedementos lingüísticos básicos de
adecuación, coherencia e cohesión nas producións propias e alleas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión gramaticais e léxico-semánticos.
2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, e a CAA.
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Bloque 3. Funcionamento da lingua
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
3.1. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e consonánticos da lingua galega.
3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación eficaz.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CCEC e a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.2. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.2.1. Explica as principais variedades dialec-tais e valora a diversidade lingüística como parte
de noso patrimonio cultural.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CCEC.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.3. Recoñecer e explicar o proceso de formación das palabras e aplicar os coñecementos
adquiridos para a mellora, comprensión e enriquecemento do vocabulario activo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras.
3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a análise morfolóxica.
3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.4. Observar, reflexionar e explicar as distintas unidades e función sintácticas e aplicar os
coñecementos sobre análise sintáctica na produción de textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se establecen e
emprega a terminoloxía axeitada
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.5. Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.6. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
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3.6.1. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CD e a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
3.7. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
3.7.1. 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
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CAA

Bloque 4. Lingua e sociedade
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.1. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa repercusión nos usos.
4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos que se describen e analizan
cuestións sociolingüísticas.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CSC.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.2. Describir e interpretar o proceso de construción da variante estándar da lingua galega,
recoñecer as interferencias lingüísticas no galego con especial atención aos castelanismos e
desenvolver un discurso propio libre destes elementos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da variante estándar da lingua galega.
4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con especial atención aos castelanismos
e desenvolve un discurso propio libre destes elementos.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL, CCEC e a CAA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.3. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno desde 1916 ata
1978, describir o seu contexto e identificalo en textos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde 1916 ata
1978).
4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde 1916 ata 1978), así
como a súa situación sociolingüística.
4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos establecer entre 1916 e 1978 desde o punto
de vista sociolingüístico.
4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no desenvolvemento posterior da lingua.
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4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 1978) en documentos non literarios e
literarios.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CSC.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.4. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno
(desde 1978 ata a actualidade).

LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno desde 1978 ata a
actualidade, así como a súa situación sociolingüística.

LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a actualidade no
desenvolvemento do galego.

LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en vías de normalización e sinala as
súas fortalezas e debilidades.

LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en documentos non literarios
e literarios desde 1978 ata a actualidade.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CSC.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.5. Elaborar unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia da
lingua galega e as súas principais características
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.5. Elaborar unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia da
lingua galega e as súas principais características.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL .

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
4.6. Analizar e interpretar a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL e a CSC
Bloque 5. Educación literaria.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
5.1. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 1936: autores/as de Vangarda e
outros/as autores/as.
5.1.2. 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.
5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: autores/as das Irmandades,
Vangardas e Grupo Nós.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

213

5.2. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:
5.2.1. 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.
5.2.2. 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.
5.2.3. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvense a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
5.3. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
5.3.1. 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.
5.3.2. 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.
5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 1975: teatro do exilio, a
Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
5.4. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
5.4.1. 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.
5.4.2. 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.
5.4.3. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN
5.5. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
5.5.1. 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.
5.5.2. 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.
5.5.3. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
5.6. 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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
5.6.1. 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.
5.6.2. 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.
5.6.3. 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.
COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
5.7. Analizar e comentar, a través de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra
completa de cada un dos períodos literarios referidos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra
completa de cada un dos períodos literarios referidos.

COMPETENCIAS: Desenvólvese a CCL .
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5.4.3.- 2º BACHARELATO PROGRAMACIÓN POR UNIDADES
CONTIDOS - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESENVOLVEN
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas
(CSC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

UNIDADE 1

Contidos

1.-Comprensión,
interpretación e valoración
de textos orais e
audiovisuais de natureza
diversa.
2.Comprensión e
produción de textos
propios dos ámbitos
educativo, xornalístico,
profesional e empresarial
3 Sons,fonemas e letras.
Coñecementodos fonemas
vocálicos e consonánticos
que constitúen o sistema
fonolóxico galego, e ser
quen de clasificalos e os
fenómenos de vacilación
vocálica e consonántica.
4. Comprendesión da
constitución da sílaba e a
súa clasificación
distinguindo ditongos,
tritongos e hiatos.
5. O acento e a entoación
como unidades
suprasegmentais.
6. Produción de traballos
educativos individuais e en
grupo sobre temas
polémicos do currículo ou
da actualidade social,
científica e cultural.

Criterios

de avaliación

1.1 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..
2.1Aplicar estratexias e
coñecementos lingüísticos,
sociolingüísticospara interpretar
e producir textos propios dos
distintos ámbitos ..

3.1.
Coñecer os fonemas
vocálicos e consonánticos que
constitúen o sistema fonolóxico
galego, e ser quen de
clasificalos segundo o seu
punto e modo de articulación.
4.1Comprender a constitución
da sílaba e a súa clasificación
distinguindo ditongos, tritongos
e hiatos.
5. 1Coñecer o acento e a
entoación como unidades
suprasegmentais.
6.1Realizar traballos
educativos individuais ou en
grupo sobre temas
controvertidos do currículo ou
de actualidade social, científica
ou cultural.
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Estándares de aprendizaxe
avaliables
1.1.1Identifica a intención
comunicativa, a idea principal e as
secundarias, de calquera texto.
1.1.2 Recolle as ideas fundamentais
e secundarias en resumos, esquemas
ou mapas conceptuais

2.1.1. Sintetiza as ideas
fundamentais do texto en resumos,
esquemas e mapas conceptuais.
2.1.2. Interpreta o sentido global e
identifica a intención comunicativa
do emisor en textos expositivos e
argumentativos .
2.1.3. Diferencia as ideas principais
e as secundarias e sintetiza o contido
de textos
3.1.1. Define e identifica os
fonemas vocálicos e consonánticos
da lingua galega.
3.1.2. Identifica e clasifica os
fenómenos de vacilación vocálica e
consonántica.
4.1.1Comprender a constitución da
sílaba e a súa clasificación
distinguindo ditongos, tritongos e
hiatos.
5.1. Coñece o acento e a entoación
como unidades suprasegmentais.
5.1.2. Acentúa con corrección
6.1.1 Desenvolve un tema do
currículo con rigor, claridade e
corrección gramatical.
6.2.Emprega léxico preciso evita o
uso de coloquialismos ou palabras
comodín.
6.3 Organiza os contidos dos seus
traballos en función duns obxectivos
fixados , contrasta posturas e
defende a súa opinión con
argumentos.

CC

CCL,
CAA

CCL
CCA

CCL
CAA
CCEC

CCL,
CAA
CCL,
ccl
CCL

CCL,
CSIEE

UNIDADE 2
de

aprendizaxe

Criterios

1.-Desenvolvemento das
habilidades de escoita
activa, cunha actitude de
interese, de cooperación e
de respecto.

1.1Coñecer, 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,

1.1.1Identifica os recursos que
proporcionan
adecuación,
coherencia e cohesión ao discurso.

2.1Realizar producións orais
planificadas, relacionadas con
algún contido do currículo ou
tema
de
actualidadecon
coherencia,
cohesión,
corrección, coa axuda das TIC

2.1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.

2.-Produción (execución e
planificación
de textos
orais
e
escritos
relacionados con algún
contido do currículo ou
tema
de
actualidade)
adecuada
á
situación
comunicativa,
con
coherencia,cohesión,
corrección, coa axuda das
TIC.
3.Planificación, produción
e revisión de textos de
distintos
ámbitos
adecuados, coherentes e
ben
cohesionados;
axustados
ás
normas
morfolóxicas e gramaticais
4.-Coñecemento e
explicación das variedades
dialectais de Galicia.
5.-Variación diatópica ou
xeográfica
Variedades xeográficas
do galego moderno
Bloques e áreas do galego

6.-Descrición das
propiedades do texto e
análise, nas producións
propias e alleas, dos
procedementos
lingüísticos básicos de
adecuación, coherencia e
cohesión.

de avaliación

Estándares
avaliables

Contidos

1.1.2.Coñece e aplica as normas que
rexen a cortesía na comunicación
oral e respecta as opinións alleas.

CC

CCL,
CSC
CAA

2.1.2 Consulta fontes de información
CCL
diversas e revisa os borradores e
CCA
esquemas.
CD
CSIEE
2.1.3Exprésase con facilidade e
recorre a paráfrases ou circunloquios
cando non encontra a expresión
precisa.

3.1.Planificar,
producir
e 3.1.1Produce textos propios de
revisar textos de distintos distintos ámbitos usando o rexistro
ámbitos
con coherencia, adecuado,
organizando
os CCL
cohesión, corrección gramatical enunciados en secuencias lineais e CSC
ben cohesionadas.
4.1Coñecer
as
variedades 4.1.1
Coñece o fenómeno da
dialectais, recoñecer e explicar variación lingüística e os trazos
os seus trazos característicos en diferenciais.
manifestacións orais e escritas
CCL
4.1.2.Explica
as
principais
CCEC
variedades dialectais e valora a
diversidade lingüística como parte
de noso patrimonio cultural.
5.1- Coñecer os Bloques e 5.1.1.Identifica os trazos de cada
áreas do galego
un dos Bloques e sabe

CCL

recoñecelos en exercicios.
CCA
5.1.2. Identifica e explica cada
unha das áreas do galego.
6. 1Describir as propiedades
do texto e analizar os
procedementos
lingüísticos
básicos
de
adecuación,
coherencia e cohesión
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6.1.1 Recoñece, describe e utiliza
recursos de cohesión gramaticais e
léxico-semánticos.
.6.1.2. Describe os tipos de rexistro
e analiza as súas manifestacións
lingüísticas.

CCL
CCA

UNIDADE 3
Contidos
.1.Comprensión valoración
e interpretación de textos
expositivos
e
argumentativos
sobre
temas especializados.
2.Planificación, produción
e revisión de textos de
distintos
ámbitos
adecuados, coherentes e
ben
cohesionados;
axustados
ás
normas
morfolóxicas e gramaticais
3. Análise e explicación do
léxico e dos seus
procedementos de
formación.
-Estrutura e clases de
palabras.
-Formación de palabras
4- Familias léxicas e
desvíos léxicos
5.- Repaso de Morfoloxía.
6.-Busca e selección de
información procedente de
fontes bibliográficas e
dixitais e posterior
organización e revisión
das producións cos
recursos que ofrecen as
TIC

Criterios

de avaliación

Estándares
avaliables

de

aprendizaxe

CC

1.1Comprender, interpretar e 1.1.1Identifica as ideas principais e
valorar textos orais de carácter contidos
relevantes
dunha
expositivo e argumentativo.
presentación.
CCL,
1.1.2.Recoñece
as
distintas CAA
estratexias de organización do
contido nunha exposición.
2.1Planificar, producir e revisar
textos de distintos ámbitos de
uso adecuados á situación e á
intención comunicativa, con
coherencia, cohesión.

2.1.1 Planifica os seus traballos
seguindo unha orde predefinida e
revisa o proceso de escritura para
mellorar a produción final.

CCL
CCA
2.2.2. Produce textos propios de
CSC
distintos ámbitos usando o rexistro
adecuado,
organizando
os
enunciados en secuencias lineais e
ben cohesionadas.

3.1. Coñecer a estrutura interna 3.1.1 Explica os procedementos de
das
palabras
e
os formación das palabras.
procedementos de formación de
CCL
palabras.
3.1.2. Recoñece e explica os tipos CAA
de morfemas así como a análise
morfolóxica.
4.1.Identificar e comentar os 4.1.1 Identifica e comenta os desvíos
CCL,
desvíos lexicos .
lexicos de palabras e enunciados.
CAA
5.1. Coñecer e aplicar e
explicaras regras de gramática
para adxectivos cualificativos,
artigos,
adxectivos,
determinantes,
relativos,
pronomes
e
verbo(perífrases,infinitivo
conxugado etc.).

5.1.1.Coñece , aplica e explica
regras de gramática para adxectivos
cualificativos, artigos, adxectivos,
determinantes, relativos, pronomes e CCL,
verbo
(perífrases,infinitivo CAA
conxugado etc.)

6. 1.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.

61..1.
Consulta información en
fontes bibliográficas e dixitais e
compila os datos máis relevantes en
fichas-resumo.
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6.1.2.
Respecta as normas de
presentación dos traballos escritos, a
organización
en
epígrafes,
procedementos de cita, notas a pé de
páxina, bibliografía.

CCL
CD
CAA

UNIDADE 4
Contidos
.1.-Produción
(planificación e execución
de textos orais
relacionados con algún
contido do currículo ou
tema de actualidade)
adecuada á situación
comunicativa, con
coherencia, cohesión,
2.Participación nas
producións orais cunha
fonética e prosodia
correcta, valoración desta
pronuncia e actitude crítica
ante os prexuízos que se
poidan asociar a ela.
3. Comprensión e
produción de textos
propios de distintos
ámbitos con axuda de
estratexias e coñecementos
lingüísticos,
sociolingüísticos.
4.Observación, reflexión e
explicación das unidades e
funcións sintácticas.
5.- A frase
6.Unidades e funcións
sintácticas: a oración
7.-Algúns aspectos de
sintaxe galega

Criterios

de avaliación

1.1Realizar 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

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.
1.1.2. Consulta fontes de
información diversas e revisa os
borradores e esquemas.

CCL,
CAA

1.1.3. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección
gramatical, cínguese ao tema e non
divaga.
2.1Participar oralmente cunha
fonética e prosodia correcta,
valorar esta pronuncia e amosar
unha actitude crítica ante os
prexuízos

2.1.1Recoñece 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
CCA
CSC

2.1.2.Usa, se a posúe, a variante
dialectal propia e asúmea como a
variedade habitual do seu contexto.
3.1. Aplicar estratexias e
coñecementos lingüísticos,
sociolingüísticos e pragmáticos
para interpretar e producir
textos propios

4.1Observar, reflexionar e
explicar as distintas unidades e
función sintácticas e aplicar os
coñecementos sobre análise
sintáctica
5.1Identificar os distintos tipos
de frases e os seus elementos
constituíntes.

3.1.1 Sintetiza as ideas
fundamentais do texto en resumos,
esquemas e mapas conceptuais.
3.1.2. Interpreta o sentido global e
identifica a intención comunicativa
do emisor .
4.1.1 Recoñece as diferentes
estruturas sintácticas, explica as
relacións que se establecen e
emprega a terminoloxía axeitada.
5.1.1.Identifica os distintos tipos de
frases e os seus elementos
constituíntes.

6. 1.Identificar e explicar os
diferentes tipos de oracións.

6. 1. 1 Identifica e explicaos
diferentes tipos de oracións e os seus
constituíntes básicos.

8.1.Coñecer algúns aspectos da
sintaxe galega.

8.1.1.Coñece algúns aspectos
característicos da sintaxe galega.

CCL
CAA
CCEC

CCL,
CAA

CCL,
CAA

CCL

CCL
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UNIDADE 5
Contidos
.1.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.
2.Participación nas
producións orais cunha
fonética e prosodia
correcta, valoración desta
pronuncia e actitude crítica
ante os prexuízos que se
poidan asociar a ela.
3.Planificación, produción
e revisión de textos de
distintos ámbitos
adecuados,coherentes e
ben cohesionados;
axustados ás normas
morfolóxicas e
gramaticais.
4.Reflexión e explicación
das relacións e unidades
semánticas.
5.Campos semánticos
.Relacións semánticas
6.Cambios semánticos

Criterios

de avaliación

1.1.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.

Estándares de aprendizaxe
avaliables

CC

1.1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.
1.1.2. Consulta fontes de
información diversas e revisa os
borradores e esquemas.

CCL,
CAA

1.1.3. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección
gramatical, cínguese ao tema e non
divaga.
2.1Participar oralmente cunha
fonética e prosodia correcta,
valorar esta pronuncia e amosar
unha actitude crítica ante os
prexuízos.

2.1.1.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.

3.1. Planificar, producir e
revisar textos de distintos
ámbitos de uso adecuados á
situación e á intención
comunicativa, con coherencia,
cohesión, corrección
gramatical.

3.1.1 Planifica os seus traballos
seguindo unha orde predefinida e
revisa o proceso de escritura.

4.1Reflexionar e explicar as
relacións e unidades
semánticas.
4.2 Comprender os conceptos
de significado, significante e
referente, así como os de
denotación e connotación.

4.1.1 Identifica e explica as
relacións e unidades semánticas.

5.1 Comprender os conceptos
de campo semántico, sema,
semema e arquisemema, así
como as relacións xerárquicas.
6. Identificar as diferentes
relacións semánticas e
comprender as causas,
mecanismos e consecuencias
dos cambios semánticos.

5.1.1Comprende os conceptos de
campo semántico, sema, semema e
arquisemema, así como as relacións
xerárquicas.
6.1.1.Identifica as diferentes
relacións semánticas e comprende as
causas, mecanismos e consecuencias
dos cambios semánticos.
6.1.2. explica de forma razoada e
con exercicios as relacións
semánticas e os mecanismos dos
cambios semánticos.
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3.1.2. Produce textos propios de
distintos ámbitos usando o rexistro
adecuado, organizando os
enunciados en secuencias lineais e
ben cohesionadas.

CCL
CCA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL,
CAA

CCL
CAA

CCL
CAA
CSC

UNIDADE 6
Criterios

1.Produción (planificación
e execución de textos orais
relacionados con algún
contido do currículo ou
tema de actualidade)
2.Planificación, produción
e revisión de textos de
distintos ámbitos
adecuados, coherentes e
ben cohesionados;
axustados ás normas
morfolóxicas e
gramaticais.
3.Descrición das
propiedades do texto e
análise, nas producións
propias e alleas, dos
procedementos
lingüísticos básicos de
adecuación, coherencia e
cohesión.

1.1Realizar producións orais
planificadas, relacionadas con
algún contido do currículo ou
tema de actualidade adecuadas
á situación e á intención
comunicativa desexada

1.1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.
1.1.2. Consulta fontes de
información diversas .
1.1.3. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección
gramatical.

.2.1Planificar, producir e
revisar textos de distintos
ámbitos de uso adecuados á
situación e á intención
comunicativa, con coherencia,
cohesión, corrección gramatical

3.1.Describir as propiedades do
texto e analizar os
procedementos lingüísticos
básicos de adecuación,
coherencia e cohesión nas
producións propias e alleas.

2.1..1. Desenvolve un tema do
currículo con rigor, claridade e
corrección gramatical.
2.1.2. Adecúa a súa expresión ás
condicións da situación
comunicativa
2.1.3. Emprega léxico preciso e
evita o uso de coloquialismos
.
3.1.1 Recoñece, describe e utiliza
recursos de cohesión gramaticais e
léxico-semánticos.
3.1.2.Describe os tipos de rexistro e
analiza as súas manifestacións
lingüísticas.

4.1Describir e interpretar o
proceso de construción da
variante estándar da lingua .

4.1.1 Describe e interpreta o
proceso de construción da variante
estándar da lingua galega.

5.1.Recoñecer as interferencias
lingüísticas no galego con
especial atención aos
castelanismos e desenvolver un
discurso propio libre destes
elementos.
6.1Recoñecer os estereotipos e
prexuízos lingüísticos,
determinar a súa repercusión
nos usos.

5.1.1.Recoñece as interferencias
lingüísticas no galego, con especial
atención aos castelanismos e
desenvolve un discurso propio libre
destes elementos.

7.1Coñecer aspectos
lexislativos sobre o galego

7.1.1.Coñece aspectos lexislativos
sobre o galego.

8.1 Elaborar traballos
individuais e/ou en grupo nos
que se describan e analicen
cuestións sociolingüísticas

8.1.1.Elabora traballos de xeito
individual e/ou en grupo nos que se
describen e analizan cuestións
sociolingüísticas.

4.A construcción da
variedade estándar.
5. Interferencias
lingüísticas: Desviacións
da norma, castelanismos.
6. Estereotipos e prexuízos
lingüísticos: a súa
repercusión nos usos.
7.Aspectos lexislativos
sobre o galego
8.Elaboración de traballos
individuais e/ou en grupo
nos que se describan e
analicen cuestións
sociolingüísticas.

de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Contidos
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6.1.1.Recoñece os estereotipos e
prexuízos lingüísticos e determina a
súa repercusión nos usos.

CC

CCL,
CAA
CD

CCL
CCA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL,
CAA

CCL
CCEC

CCL

CCL
CSC
CCL
CSC

UNIDADE 7
Criterios

.1. Produción
,planificación e execución
de textos orais
relacionados con algún
contido do
2. Planificación, produción
e revisión de textos de
distintos ámbitos
adecuados, coherentes e
ben cohesionados;
axustados ás normas
morfolóxicas e gramaticais
3. Descrición das
propiedades do texto e
análise, nas producións
propias e alleas, dos
procedementos
lingüísticos básicos de
adecuación, coherencia e
cohesión.

1.1 Realizar producións orais
planificadas, relacionadas con
algún contido do currículo ou
tema de , con coherencia,
cohesión, corrección, coa axuda
das TIC

1.1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.
1.1.2. Consulta fontes de
información diversas .
1.1.3. Presenta os contidos de forma
clara e con corrección gramatical,
cínguese ao tema e non divaga.
1.1.4Exprésase con facilidade e
recorre a paráfrases cando non
encontra a expresión precisa.

2.1 Planificar, producir e
revisar textos de distintos
ámbitos de uso adecuados á
situación e á intención
comunicativa, con coherencia,
cohesión, corrección gramatical
..

2.1..1. Desenvolve un tema do
currículo con rigor, claridade e
corrección gramatical.
2.1.2. Adecúa a súa expresión ás
condicións da situación
comunicativa .
2.1.3. Emprega léxico preciso e
evita o uso de coloquialismos
2.1.4. Organiza os contidos dos seus
traballos en función duns obxectivos
3.1.1 3.1.1 Recoñece, describe e
utiliza recursos de cohesión
gramaticais e léxico-semánticos.
3.1.2.Describe os tipos de rexistro e
analiza as súas manifestacións
lingüísticas.
4.1.1 Distingue as características
lingüísticas fundamentais do galego
no primeiro terzo do s. XX
LGB4.3.2. Describe o contexto
histórico e cultural do galego no
primeiro terzo do s. XX , así como a
súa situación sociolingüística.

4.Historia da lingua: O
galego no primeiro terzo
do s. XXcontexto histórico
e cultural; situación
sociolingüística e
características lingüísticas.
5.O galego de 1936 a
1975.
6.Historia da lingua:
galego moderno (desde
1978 ata a actualidade);
contexto histórico e
cultural; situación
sociolingüística; situación
legal e características
lingüísticas

de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Contidos

3.1. Describir as propiedades
do texto e analizar os
procedementos lingüísticos
básicos de adecuación,
coherencia e cohesión nas
producións propias e alleas.
4.1Distinguir as características
lingüísticas fundamentais do
galego no primeiro terzo do s.
XX describir o seu contexto e
identificalo en textos.

5.1.Distinguir as características
lingüísticas fundamentais do
galego desde 1936 ata 1975,

6.1-Distinguir as
características lingüísticas do
galego moderno desde 1978 ata
a actualidade e identificalo en
textos,
.
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5.1.1-Describe o contexto histórico e
cultural do galego desde 1936 ata
1975 e a situación sociolingüística.
5.1.2. Identifica o galego desta
etapa en documentos non literarios e
literarios.
6.2.Distingue as características
lingüísticas fundamentais do galego
moderno (desde 1978 ata a
actualidade).
6.3.Describe o contexto histórico e
cultural do galego moderno desde
1978 ata a actualidade, así como a
súa situación sociolingüística.

CC

CCL,
CAA
CD
CSIEE

CCL
CCA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL,
CAA
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

UNIDADE 8
Contidos

Criterios

. 1. Produción
(planificación e execución
de textos orais
relacionados con algún
contido do currículo ou
tema de actualidade) , coa
axuda das TIC

1.1 Realizar producións orais
planificadas, relacionadas con
algún contido do currículo ou
tema de actualidade adecuadas
con coherencia, cohesión,
corrección, coa axuda das TIC

2. Planificación, produción
de textos de distintos
ámbitos coherentes e ben
cohesionados; axustados
ás normas morfolóxicas e
gramaticais .
3. Análise e comentario de
textos expositivos e
argumentativos propios
dos ámbitos educativo,
xornalístico, profesional e
empresarial.
4. Elaboración dunha
descrición esquemática na
que se detallen as
diferentes etapas da
historia da lingua galega e
as súas principais
características.
5.A evolución da
conciencia lingüística.
a) Antecedentes da
conciencia lingüística (ata
1840)
b) Etapa de toma de
conciencia (1840-1915)
c) Etapa de afirmación da
conciencia lingüística
(1916-1939)
d) Etapa de resistencia
(1939-1975)
e) Etapa de reafirmación
da conciencia lingüística
(1975-hoxe)

de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1 .1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos coherentes e ben
cohesionados.
1.1.2. Consulta fontes de
información diversas
1.1.3. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección
gramatical, cínguese ao tema e non
divaga.

2.1 Planificar, producir e
revisar textos de distintos
ámbitos de uso adecuados á
situación e á intención
comunicativa, con coherencia,
cohesión, corrección gramatical
..

2.1..1. Desenvolve un tema do
currículo ou de actualidade con
rigor, claridade e corrección
gramatical.

3.1. Analizar e comentar textos
argumentativos e expositivos
propios dos ámbitos educativo,
xornalístico, profesional e
empresarial.

3.1.1 Describe os trazos
morfosintácticos, léxico-semánticos
e pragmático-textuais de textos
expositivos e argumentativos.

4.1Elaborar unha descrición
esquemática na que se detallen
as diferentes etapas da historia
da lingua galega e as súas
principais características.

4.1.1 Elabora unha descrición
esquemática na que se detallen as
diferentes etapas da historia da
lingua galega e as súas principais
características.

5.1.Analizar e interpretar a
evolución da conciencia
lingüística na historia da lingua
galega.

5.1.1.Analiza e interpreta a
evolución da conciencia lingüística
na historia da lingua galega.

5.2Coñecer a evolución da
conciencia lingüística na
historia da lingua galega, desde
os seus comezos ata a a
actualidade.
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CC

2.1.2. Adecúa a súa expresión ás
condicións da situación
comunicativa , emprega léxico
preciso e evita o uso de
coloquialismos

5.2.1. Coñece a evolución da
conciencia lingüística na historia da
lingua galega, desde os seus
comezos ata a a actualidade.

CCL,
CAA
CD
CSIEE

CCL
CCA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL,
CAA

CCL
CSC

UNIDADE 9
Criterios

. 1. Produción ,
planificación e execución
de textos orais
relacionados con algún
contido do currículo ou
tema de actualidade .

1.1 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.

1 .1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.
1.1.2. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección
gramatical, cínguese ao tema e non
divaga.
1.1.3 Exprésase con facilidade e
recorre a paráfrases cando non
encontra a expresión precisa.

2.1 Planificar, producir e
revisar textos de distintos
ámbitos de uso adecuados á
situación e á intención
comunicativa, con coherencia,
cohesión, corrección gramatical
..

2.1..1. Desenvolve un tema do
currículo con rigor, claridade e
corrección gramatical.
2.1.2. Adecúa a súa expresión ás
condicións da situación
comunicativa e emprega os
recursos expresivos propios do
rexistro formal.
2.1.3. Emprega léxico preciso e
evita o uso de coloquialismos

3.1. Analizar e comentar
textos argumentativos e
expositivos de diversos
ámbitos.

3.1.1 Describe os trazos
morfosintácticos, léxico-semánticos
e pragmático-textuais de textos
expositivos e argumentativos.

4.1Identificar, analizar e
describir o contexto histórico e
culturalde Galicia de 1916 a
1936:
5.1.Identificar, analizar e
describir a literatura galega de
1916 a 1936:
Poesía: autores/as de Vangarda
e outros/as autores/as.
6.1. Coñecer os poetas máis
salientables das Irmandades da
Fala e analizar a súa obra.
.
7.1 Ler e comentar textos da
literatura galega de 1916 a
1936.

4.1.1 Identifica, analiza e describe
o contexto histórico e culturalde
Galicia de 1916 a 1936:

2. Planificación, produción
e revisión de textos de
distintos ámbitos
adecuados, coherentes e
ben cohesionados;
axustados ás normas
morfolóxicas e gramaticais
3. Análise e comentario de
textos expositivos e
argumentativos de
diversos ámbitos.
4. Literatura galega de
1916 a 1936:
Contexto histórico e
cultural.
5.Literatura galega de
1916 a 1936:
Poesía: autores/as de
Vangarda e outros/as
autores/as.
6. Autores de longa
traxectoria: Ramón
Cabanillas
7.Lectura e comentario de
textos da literatura galega
de 1916 a 1936:
características temáticas e
formais e relación co
contexto histórico e
sociolingüístico e xénero
ao que pertencen.
8 Análise e comentario, a
través de probas escritas
ou traballos, cando menos
dunha obra completa de
cada un dos períodos
literarios referidos.

de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

Contidos

8.1 Analizar e comentar, a
través de probas escritas ou
traballos,
cando menos unha obra
completa de cada un dos
períodos literarios.
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5.1.1.Identifica, analiza e describe a
poesía galega de 1916 a 1936:
autores/as de Vangarda e outros/as
autores/as.
6.1.1.Coñece os poetas máis
salientables das Irmandades da Fala
e analizar a súa obra.

CC

CCL,
CAA
CD
CSIEE

CCL
CCA
CSC

CCL
CAA
CSC
CCL,
CAA
CSC
CCL
CAA
CSC

CCL

7.1.1Le e comenta textos
representativos da poesía galega de
1916 a 1936, caracterízaos formal,
estrutural e tematicamente.
8.1.1.Analizar e comentar, a través
de probas escritas ou traballos,
cando menos unha obra completa de
cada un dos períodos literarios.

CCL
CAA

UNIDADE 10
Contidos
. 1. Produción
(planificación e execución
de textos orais
relacionados con algún
contido do currículo ou
tema de actualidade)
adecuada á situación
comunicativa, con
coherencia, cohesión, ,
coa axuda das TIC
2. Produción análise e
comentario de textos
expositivos e
argumentativos de
diversos
ámbitos.adecuados,
coherentes e ben
cohesionados; axustados
ás normas morfolóxicas e
gramaticais
3. Literatura galega de
1916 a 1936: Contexto
histórico.
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.
4.Lectura e comentario de
textos significativos da
literatura galega de 1916 a
1936,

Criterios

de avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

1.1 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

1 .1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.
1.1.2. Consulta fontes de
información diversas e revisa os
borradores e esquemas.
1.1.3. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección
gramatical, cínguese ao tema e non
divaga.
1.1.4 Exprésase con facilidade e
recorre a paráfrases cando non
encontra a expresión precisa.

2.1 Producir,analizar e
comentar textos argumentativos
e expositivos de diversos
ámbitos. adecuados, coherentes
e ben cohesionados; axustados
ás normas morfolóxicas e
gramaticais
..

2.1.1 Describe os trazos
morfosintácticos, léxico-semánticos
e pragmático-textuais de textos
expositivos e argumentativos.
2.1.2. Emprega léxico preciso e
evita o uso de coloquialismos
2.1.3. Organiza os contidos dos seus
traballos en función duns obxectivos
fixados .

3.1. Identificar, analizar e
describir a literatura galega de
1916 a 1936:
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.

3.1.1.Identifica, analiza e describe a
prosa galega de 1916 a 1936:
autores/as das Irmandades, o Grupo
Nós (narrativa e ensaio) e outros/as
autores/as.
3..1.2.Identifica, analiza e describe o
teatro galego de 1916 a 1936:
autores/as das Irmandades,
Vangardas e Grupo Nós.

4.1Ler e comentar textos

4.1.1 Le e comenta textos da prosa
galega de 1916 a 1936, caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente e
ponos en relación co contexto
sociohistórico e sociolingüístico.

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.
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4.1.2. Comenta textos do teatro
galego de 1916 a 1936, caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente e
ponos en relación co contexto
sociohistórico e sociolingüístico.

CC

CCL,
CAA
CD
CSIEE

CCL
CCA
CSC

CCL
CAA

CCL,
CAA

UNIDADE 11
Contidos
. 1. Produción
(planificación e execución
de textos orais
relacionados con algún
contido do currículo ou
tema de actualidade)
adecuada á situación
comunicativa, con
coherencia, cohesión, ,
coa axuda das TIC
2. Produción análise e
comentario de textos
expositivos e
argumentativos de
diversos ámbitos.
adecuados, coherentes e
ben cohesionados;
axustados ás normas
morfolóxicas e
gramaticais.
3.Literatura galega entre
1936 e 1975:Contexto
histórico e cultural.
4.A Xeración de 1936,
5. Poesía: produción bélica
e autores/as do exilio.
6. Promoción de Enlace e
Xeración das Festas
Minervais
8.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.
9.-Análise e comentario, a
través de probas escritas
ou traballos, cando menos
dunha obra completa de
cada un dos períodos
literarios referidos.

Criterios

de avaliación

1.1 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.

2.1 Producir, analizar e
comentar textos argumentativos
e expositivos de diversos
ámbitos. adecuados, coherentes
e ben cohesionados; axustados
ás normas morfolóxicas e
gramaticais .

3.1. Coñecer o contexto
histórico e cultural da
Literatura galega entre 1936 e
1975.
4.1Coñecer as direccións
poéticas e autores da Xeración
de 1936.
5. 1Coñecer o grupo poético do
exilio, profundando na vida e
obra de Celso Emilio
5.2Coñecer as direccións
poéticas e autores da poesía do
exilio.
6 .1.Coñecer as direccións
poéticas e autores da
Promoción de Enlace da
Xeración dos 50 e das Festas
Minervais..
7.1Comentar textos da
literatura de 1936 a 1975,
identificar as características
temáticas e formais e o
contexto sociohistórico e
sociolingüístico e o xénero lit.
8.1 Analizar e comentar, a
través de probas escritas ou
traballos, cando menos unha
obra completa de cada un dos
períodos literarios referidos.
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Estándares de aprendizaxe
avaliables
1 .1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.
1.1.2. Consulta fontes de
información diversas e revisa os
borradores e esquemas.
1.1.3. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección
gramatical, cínguese ao tema e non
divaga.
1.1.4 Exprésase con facilidade e
recorre a paráfrases cando non
encontra a expresión precisa.
2.1.1 Describe os trazos
morfosintácticos, léxico-semánticos
e pragmático-textuais de textos
expositivos e argumentativos.
2.1.2. Emprega léxico preciso e
evita o uso de coloquialismos
2.1.3. Organiza os contidos dos seus
traballos en función duns obxectivos
fixados .
3.1.1 . Coñece o contexto histórico
e cultural da Literatura galega entre
1936 e 1975.
4.1.1 Coñece as direccións poéticas
e autores da Xeración de 1936.
5.1.1Coñece o grupo poético do
exilio, profundando na vida e obra
de Celso Emilio Ferreiro .
5.2.1.Coñece as direccións poéticas
e autores da poesía do exilio.e a súa
obra.
6.1.1.Coñece as direccións poéticas
e autores da Promoción de Enlace e
da Xeración dos 50 e das Festas
Minervais.
7.1.1.1. Le e comenta textos da
poesía galega de 1936 a 1975,
caracterízaos formal, estrutural e
tematicamente e ponos en relación
co contexto sociohistórico e
sociolingüístico
8.1.Analiza e comenta, a través de
probas escritas ou traballos, cando
menos unha obra completa de cada
un dos períodos literarios referidos.

CC

CCL,
CAA
CD
CSIEE

CCL
CCA
CSC

CCL
CAA
CSC
CCL,
CAA

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CSC

CCL
CAA

UNIDADE 12
Contidos

Criterios

de avaliación

. 1. Produción
(planificación e execución
de textos orais
relacionados con algún
contido do currículo ou
tema de actualidade)
adecuada á situación
comunicativa, con
coherencia, cohesión, ,
coa axuda das TIC
2. Produción análise e
comentario de textos
expositivos e
argumentativos coherentes
e ben cohesionados;
axustados ás normas
morfolóxicas e gramaticais
3.Contexto histórico
daLiteratura galega entre
1936 e 1975:
4.Literatura galega entre
1936 e 1975:
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.
5. 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.
9.- Análise e comentario, a
través de probas escritas
ou traballos, cando menos
dunha obra completa de
cada un dos períodos
literarios referidos.

1.1 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.

2.1 Producir, analizar e
comentar textos argumentativos
e expositivos , coherentes e ben
cohesionados; axustados ás
normas morfolóxicas e
gramaticais
3.1. Coñecer o contexto
histórico e cultural da Lit.
galega de 1936 a 1975.
4.1 Identificar, analizar e
describir a literatura galega
entre 1936 e 1975.
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.
5. 1Ler 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.
8.1 Analizar e comentar, a
través de probas escritas ou
traballos, cando menos unha
obra completa de cada un dos
períodos literarios referidos.
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Estándares de aprendizaxe
avaliables
1 .1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.
1.1.2. Consulta fontes de
información diversas e revisa os
borradores e esquemas.
1.1.3. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección
gramatical, cínguese ao tema e non
divaga.
1.1.4 Exprésase con facilidade e
recorre a paráfrases cando non
encontra a expresión precisa.
2.1.1 Describe os trazos
morfosintácticos, léxico-semánticos
e pragmático-textuais de textos
expositivos e argumentativos.
2.1.2. Emprega léxico preciso e
evita o uso de coloquialismos
2.1.3. Organiza os contidos
3.1.1 . Coñece o contexto histórico
e cultural da Literatura galega entre
1936 e 1975.
4.1.1 . 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.
4.1.2- Identifica, analiza e describe
o teatro galego entre 1936 e 1975:
teatro do exilio, a Xeración dos 50 e
o Grupo de Ribadavia.
5.1.1 Le e comenta textos
representativos da prosa e teatro
galegos de 1936 a 1975,
caracterízaos formal, estrutural e
tematicamente e ponos en relación
co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.

8.1. Analiza e comenta, a través de
probas escritas ou traballos, cando
menos unha obra completa de cada
un dos períodos literarios referidos.

CC

CCL,
CAA
CD
CSIEE

CCL
CCA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL,
CAA

CCL
CSC

CCL
CAA

UNIDADE 13
Contidos
. 1. Produción
(planificación e execución
de textos orais
relacionados con algún
contido do currículo ou
tema de actualidade)
adecuada á situación
comunicativa, con
coherencia, cohesión, ,
coa axuda das TIC
2. Produción análise e
comentario de textos
expositivos e
argumentativos de
diversos ámbitos.
adecuados, coherentes e
ben cohesionados;
axustados ás normas
morfolóxicas e gramaticais
3 Contexto histórico e
cultural da Literatura
galega de1975 ata hoxe.
4..
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.
5.. Lectura e comentario
de textos significativos da
poesía 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.
6.
Análise e
comentario, a través de
probas escritas ou
traballos, cando menos
dunha obra completa de
cada un dos períodos
literarios referidos.

Criterios

de avaliación

1.1 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

2.1 Producir, analizar e
comentar textos argumentativos
e expositivos de diversos
ámbitos. adecuados, coherentes
e ben cohesionados; axustados
ás normas morfolóxicas e
gramaticais

Estándares de aprendizaxe
avaliables
1 .1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.
1.1.2. Consulta fontes de
información diversas e revisa os
borradores e esquemas.
1.1.3. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección
gramatical, cínguese ao tema e non
divaga.
1.1.4 Exprésase con facilidade e
recorre a paráfrases cando non
encontra a expresión precisa.
2.1.1 Describe os trazos
morfosintácticos, léxico-semánticos
e pragmático-textuais de textos
expositivos e argumentativos.
2.1.2. Emprega léxico preciso e
evita o uso de coloquialismos
2.1.3. Organiza os contidos dos seus
traballos en función duns obxectivos
fixados .

3.1. Coñecer o contexto
histórico da Literatura galega
de 1975á actualidade.

3.1.1 . Coñece o contexto histórico
e cultural da Literatura galegade
1975 á actualidade.

4.1 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.
5. 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.
6 .1.Analizar e comentar, a
través de probas escritas ou
traballos, cando menos unha
obra completa de cada un dos
períodos literarios referidos.

4.1.1 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.
5.1.1 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.
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6.1.1. Analiza e comenta, a través
de probas escritas ou traballos,
cando menos unha obra completa de
cada un dos períodos literarios
referidos.

CC

CCL,
CAA
CD
CSIEE

CCL
CCA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL,
CAA

CCL
CSC

CCL
CSC

UNIDADE 14
Contidos

Criterios

de avaliación

. 1. Produción
(planificación e execución
de textos orais
relacionados con algún
contido do currículo ou
tema de actualidade)
adecuada á situación
comunicativa, con
coherencia, cohesión, ,
coa axuda das TIC
2. Produción análise e
comentario de textos
expositivos e
argumentativos de
diversos ámbitos :
coherentes e ben
cohesionados; axustados
ás normas morfolóxicas e
gramaticais.
3. Literatura galega
Contexto histórico e
cultural.da Literatura
galega de 1975 á
actualidade.
4Literatura galega de 1975
ata a actualidade:
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.
5.Lectura e comentario de
textos significativos da
literatura galega de 1975 á
actualidade, características
temáticas e formais e
relación co contexto
sociohistórico e
sociolingüístico e mais o
xénero ao que pertencen.
6.Análise e comentario, a
través de probas escritas
ou traballos, cando menos
dunha obra completa de
cada un dos períodos
literarios referidos.

1.1 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

2.1 Producir, analizar e
comentar textos argumentativos
e expositivos de diversos
ámbitos. adecuados, coherentes
e ben cohesionados; axustados
ás normas morfolóxicas e
gramaticais
3.1. Coñecer o contexto
histórico e cultural da
Literatura galega de 1975 á
actualidade.
4.1.Identificar, analizar e
describir a literatura galega de
1975 ata a actualidade:
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

5
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
6 .Analizar e comentar, a
través de probas escritas ou
traballos, cando menos unha
obra completa de cada un dos
períodos literarios referidos.
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Estándares de aprendizaxe
avaliables
1 .1.1. Planifica os seus textos orais
e produce discursos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.
1.1.2. Consulta fontes de
información diversas e revisa os
borradores e esquemas.
1.1.3. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección ,
cínguese ao tema e non divaga.
1.1.4 Exprésase con facilidade e
recorre a paráfrases cando non
encontra a expresión precisa.
2.1.1 Describe os trazos
morfosintácticos, léxico-semánticos
e pragmático-textuais dos textos .
2.1.2. Emprega léxico preciso e
evita o uso de coloquialismos
2.1.3. Organiza os contidos dos seus
traballos en función duns obxectivos
fixados .
3.1.1 . Coñece o contexto histórico
e cultural da Literatura galega de
1975 á actualidade.
4.1.1Identifica, 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.
4.1.2Identifica, 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.
5.1.1 Le e comenta textos
representativos da prosa e teatro
galegos de 1975 á actualidade,
caracterízaos formal, estrutural e
tematicamente e ponos en relación
co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.

6.1.1.Analiza e comenta, a través de
probas escritas ou traballos, cando
menos unha obra completa de cada
un dos períodos literarios referidos.

CC

CCL,
CAA
CD
CSIEE

CCL
CCA
CSC

CCL
CAA
CSC

CCL,
CAA

CCL
CSC

CCL
CSC

5.4.4.- 2º BACHARELATO CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR
APRENDIZAXE AVALIABLE DE:
5.4.4.1.-

TEMPORALIZACIÓN 2º BACH

Son catorce temas, distribuídos do seguinte xeito:
Cinco temas na primeira avaliación.
Cinco temas na segunda avaliación.
Catro temas na terceira avaliación.
Irase adaptando ós alumnos e ós imprevistos que poidan xurdir, de maneira que a final
de curso se impartan todos.
Os contidos de ortografía e gramática serán progresivos e avaliaranse durante todo o
curso.
5.4.4.2

MÍNIMOS ESIXIBLES 2º BAC

Son tódolos expostos anteriormente. Concretamente, os necesarios para superar
as ABAU.
5.4.5 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN 2º
BACH
Procedementos de avaliación:
Os procedementos de avaliación serán a observación e seguimento sistemático do
alumno,
Instrumentos de avaliación
Realizaranse probas orais ou escritas e teranse en conta os resultados das actividades da
casa e da clase.
Tomaranse en consideración as súas producións, tanto de carácter individual como de
grupo: exercicios, traballos escritos, exposicións, actividades e participación na clase,
lecturas, comentarios de texto, resumos …
Detállanse a continuación
Convocatoria ordinaria
a) Un exame por avaliación, como mínimo, que mida os coñecementos teóricos e as
súas aplicacións prácticas.
Os contidos de ortografía e gramática considéranse progresivos e acumulativos, unha
vez explicados e practicados poderanse preguntar en calquera exame do curso.

Se o profesor o considera oportuno pode agrupar máis dunha avaliación suspensa nunha
única proba. O mesmo cos libros de lectura.

230

Para os alumnos de 2º BAC, que non aprobaron os exames parciais nin as
recuperacións, no mes de maio programarase un exame final (no que se encadraría a
recuperación da 3ª avaliación).Ese exame constitúe a derradeira oportunidade de superar
o curso, na convocatoria ordinaria, que se lles ofreza ós alumnos que non foron
aprobando os exames parciais e as recuperacións.
Nese exame final haberá preguntas sobre a lectura das obras propostas durante o curso
e que non foran superadas nas avaliacións.
Alumnos coa materia pendente de 1º de Bacharelato
-Exame global da materia con dúas oportunidades: a primeira sobre fins de xaneiro ou
principios de febreiro; en caso de non aprobaren ese exame terán a segunda
oportunidade sobre abril ou maio, segundo calendario da Xefatura de Estudos.
-Exercicios, lecturas, resumos, comentarios de texto
axudarlles a preparar as probas escritas.

e actividades diversas para

Convocatoria extraordinaria .
En aplicación ao previsto na Orde do 25 de xaneiro de 2022 artigo 13.4.
No período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño revisaranse os contidos que
ofreceron dificultade ao longo do curso con actividades diversas e textos .
Revisión e realización de probas tipo ABAU.
Para a cualificación final realizarase un exame global da materia que mida os
coñecementos teóricos e as súas aplicacións prácticas , esta proba será a nota final.
O mesmo para o alumnado coa materia pendente.
Neste ano académico non se pedirán os libros de lectura.

5.4.5.1 .- METODOLOXÍA EN CASO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE
LECTIVA PRESENCIAL.
Todo o profesorado do Departamento, á maior brevidade posible, asegurarase de que
o seu alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no
hipotético caso de ter que realizar ensino a distancia.
Atendendo ás directrices dadas pola Consellería de Educación no Anexo VI do
documento “Plan de continxencia do Centro educativo” no curso 2020-2021, en caso
de suspensión da actividade lectiva presencial, total ou parcialmente, o Departamento
ten previstas as seguintes medidas:

1.- ACTIVIDADE SEMIPRESENCIAL.
a) Alumnado con conexión.
Envío e corrección de tarefas a través da aula virtual.
Impartiranse contidos e resolveranse as dúbidas que se lle poidan presentar ao
alumnado nas sesións presenciais .
Nas sesións non presenciais faranse tarefas de consolidación e ampliación dos contidos
traballados.
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A distribución das sesións farase conforme ás directrices dadas pola Consellería de
Educación en cada momento.
b) Alumnado sen conexión.
As tarefas serán enviadas e recollidas a través do correo ordinario ou dos Servizos
Sociais do concello do alumno/a. Devolveranse polo mesmo medio, debidamente
corrixidas.
Para este alumnado as tarefas serán pautadas do mesmo xeito que na aula virtual.
2.- ACTIVIDADE NON PRESENCIAL.
Como se recolle no Plan de continxencia “ O ensino non presencial será impartido
polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da aula virtual de
cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os
coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos disponibles ben
achegados polo profesorado ou ben os que poña a disposición a Consellería.
Igualmente o/a profesor/a poderá poner tarefas ao alumnado que reforcen o contido
da materia ou a avaliación continua da mesma”.
Contemplaranse as seguintes situación:
a) Alumnado con conexión.
Impartición da docencia a través da aula virtual do Centro .
A metodoloxía empregada sería a mesma que a feita na semi-presencial.
Subiranse á aula virtual os apuntamentos, ligazóns a enlaces e todo o material preciso
para a impartición da materia.
b) Alumnado sen conexión.
A metodoloxía empregada será a mesma que a establecida no réxime semi-presencial
para o alumnado sen conexión.
Alumnos coa materia pendente de 1º de Bacharelato
Empregarase o mesmo sistema que para as probas do alumnado de 2º Bacharelato.

5.4.6.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACION
PROMOCIÓN EN 2º DE BACHARELATO

E

A nota de cada avaliación en Bacharelato estará formada por:
a) A nota do exame ou a nota media dos exames (dos contidos teóricos e as súas
aplicacións prácticas co valor do 90 %.)
Os contidos de ortografía e gramática considéranse progresivos; unha vez explicados e
practicados, poderanse preguntar en calquera exame do curso.
b) A nota do exame do libro de lectura encomendado co valor dun 10 % .
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Antes de final de curso, o alumnado que non acadase a puntuación mínima de 5
nalgunha das avaliacións poderá optar a unha segunda oportunidade, a chamada
habitualmente recuperación. Este criterio non será aplicable á 3º avaliación que
,carecerá, pois,da citada recuperación .
O profesor pode decidir agrupar dous ou máis exames suspensos nunha única proba de
recuperación. O mesmo se aplica ós libros de lectura obrigatoria.
A nota final de curso será a correspondente á media entre as avaliacións .
Aquel alumno que suspenda dúas avaliacións unha vez realizadas as correspondentes
recuperacións terá que presentarse ao exame final de maio con toda a materia.
Nese exame final haberá preguntas sobre a lectura das obras propostas durante o curso e
que non foran superadas nas avaliacións ou nas recuperacións.
O valor das recuperacións na media das avaliacións será de 5. O mesmo valor terá
o exame final de 2º BAC.
Alumnos de BAC coa lingua galega e a literatura pendente de 1º
-A nota será a acadada no exame escrito. Terán dúas oportunidades: a primeira sobre
fins de xaneiro ou principios de febreiro e, de non superala, a segunda sobre abril ou
maio, con data posta pola Xefatura de Estudos.
Exame extraordinario.
A nota será a obtida no exame, incluído para os que teñen a materia pendente.
Neste ano académico, non se pedirán os libros de lectura.
OBSERVACIÓNS
1. Á hora de cualificar as probas escritas, non só se terán en conta os acertos na
exposición dos coñecementos teóricos e nas resolucións prácticas, senón tamén a
ausencia de erros na expresión lingüística e na presentación, que lle restarían puntuación
á cualificación definitiva do exercicio ata un máximo de 2 ptos. En 2º descontarase 0,05
por faltas de acentuación non diacrítica, 0,10 por faltas de acentuación diacrítica,
grafías e dialectalismos e menos 0,20 por calquera outro tipo de erro (por exemplo
tempos compostos, pronomes mal colocados e castelanismos léxicos). A mesma
penalización (0,20) terán falta de marxes, de limpeza, incoherencias da expresión e
presentación en xeral. Estes criterios aplicaranse en tódolos instrumentos escritos de
tódalas convocatorias.
2 . Se un alumno é sorprendido copiando en calquera dos exames propostos, polo
medio que fose será cualificado cun cero nese exame. Se a copia tivese lugar nun
exame final irá directamente á proba extraordinaria ; se a copia é nese último exame
suspenderá automaticamente a materia.
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5.4.6.1.- AVALIACIÓN EN CASO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE
LECTIVA PRESENCIAL.
1.-

AVALIACIÓN SEMIPRESENCIAL.

a) As probas escritas tanto de contidos como de lectura realizaranse de xeito presencial.
b) O resto do traballo avaliarase en función do presentado na aula virtual , no caso do
alumnado con conexión, e a través dos Servizos Sociais do concello ou correo ordinario
, no caso do alumnado sen conexión.
Establecerase unha data e hora de entrega para estas tarefas.
De non seren presentadas en data e hora cualificarase con 0.0 esa actividade.
Todas as tarefas levarán asignada a súa puntuación.
As tarefas non presentadas non sumarán na cualificación da avaliación.
2.- AVALIACIÓN NON PRESENCIAL .
Desglosarase a avaliación en dous tramos :
a) Os contidos teóricos avaliaranse a través dunha plataforma oficial habilitada pola
Consellería de Educación e terán unha puntuación máxima de7 puntos no Bacharelato
(1º e 2º).
b) Os contidos prácticos avaliaranse a través dos exercicios entregados na aula virtual
en data e hora , exactamente igual que na avaliación semipresencial. Terán unha
puntuación máxima de 3 puntos no Bacharelato (1º e 2º).

5.5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA NO
BACHARELATO.

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado
para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos
apropiados de estudo, traballo e investigación. Tamén debe subliñar a relación dos
aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas.
Débese adoptar un enfoque comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que
faga do texto a unidade fundamental e que favoreza o uso do idioma en distintas
funcións e contextos de uso. Polo tanto, as habilidades e estratexias lingüísticas deben
ser obxecto de especial ateción sen desdeñar a reflexión e o coñecemento do código
lingüístico.
- O comezo de cada unidade didáctica farase unha breve introdución, fuxindo da
lección maxistral. Pódense utilizar tamén, sobre todo nos temas de literatura e
sociolingüística, esquemas no taboleiro ou presentacións; no caso de dispoñer a aula de
recursos informáticos. A continuación, o profesor aclarará ideas, faranse preguntas de
sondeo para ver o nivel de comprensión do tema e explicará o que sexa necesario.
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- No caso da gramática ás explicacións teóricas serán o máis breves posibles e
partirase de textos e exercicios prácticos.
- Elaboraranse diferentes exercicios e actividades que axuden á aprendizaxe dos
contidos. Estas actividades, en principio, serán individuais ou por parellas pero poden
realizarse tamén en pequenos grupos.

- Exposicións orais, traballos ou resumos do alumnado que, poden ser complemento
das unidades didácticas ou que, a criterio do profesor, poden servir para avalialas e así
descargar os contidos dalgunhas probas escritas.
- Utilizar o maior número posible de textos de distinta natureza para traballar os
contidos en lugar de exercicios descontextualizados.
- Fomentar a produción, por parte do alumnado, da maior cantidade posible de textos
de diferente tipo.
- Promover a utilización da diversidade de fontes e recursos para a obtención da
información.
- Propiciar, non só actividades individuais, senón tamén en grupo, que favorezan o
traballo cooperativo.
- Lectura, interpretación e valoración de obras literarias e de textos de produción
propia.
- Ofrecer actividades abertas que impliquen a busca, selección e tratamento da
información, a posibilidade de tomar decisións e emitir opinións sobre diferentes
cuestións de forma crítica.
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6.- LITERATURA GALEGA DO
ACTUALIDADE (2º BACHARELATO).

SÉCULO

XX

E

DA

6.1.- Introdución/Contextualización
Para o desenvolvemento desta materia débese partir dos contidos que se están a impartir
na materia común de 2º Bacharelato, de forma que se favoreza o afondamento na
formación literaria do alumnado.
Esta materia permitiralle ao alumnado, ademais da ampliación de coñecementos
literarios, a mellora na utilización de procedementos, técnicas, habilidades e estratexias
que axudarán na análise, na investigación, no desenvolvemento do xuízo crítico e na
reutilización da información, aplicables non só no campo literario senón tamén noutros
campos do saber e en situacións da súa vida cotiá.
A lectura será actividade fundamental nesta materia, entendida como acción complexa
que implica comprender, explicar, analizar, interpretar e valorar a obra literaria, de
forma que se perciba como algo vivo, creativo e lúdico, que conforme lectores/as
sensibles, curiosos/as, reflexivos/as e respectuosos/as cara a todas as manifestacións
literarias, artísticas e de pensamento ou opinión.
É fundamental propiciar o traballo da aula que estimule as inquedanzas literarias do
alumnado e no que se fomente o espírito crítico. O desenvolvemento destas actitudes
conseguirá non só que os alumnos e as alumnas afonden nos seus coñecementos
literarios, senón tamén que completen a súa personalidade como persoas responsables,
críticas e tolerantes, que sexan quen de expor as súas opinións de xeito argumentado e
de captar e aceptar as opinións das outras persoas.
Os contidos desta materia preséntanse agrupados en seis bloques: o primeiro "Aspectos
comúns", que estarán presentes no tratamento dos contidos dos restantes bloques; o
segundo "Narrativa"; o terceiro "Poesía"; o cuarto "Teatro"; o quinto "Ensaio", e o sexto
"A literatura e outras artes".

6.2.- Concreción dos obxectivos de Literatura Galega do século XX
e da Actualidade.
1. Coñecer os movementos estéticos, as características dos distintos xéneros, as principais

obras, autoras e autores que foron conformando a literatura galega do século XX e da
actualidade.
2. Ler e interpretar con criterio propio, no contido e na forma, textos literarios completos e
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mais fragmentos representativos deles e saber relacionalos cos contextos en que foron
producidos.
3. Constatar, a través da lectura de obras literarias, a presenza de temas recorrentes,
tratados desde diferentes perspectivas, no século XX e na actualidade; temas que
manifestan inquedanzas, crenzas e aspiracións comúns aos seres humanos na nosa e en
todas as culturas.
4. Comprender e valorar criticamente a pluralidade de estéticas e temáticas literarias do
século XX e da actualidade tanto entre os nosos autores e autoras como en relación con
autores e autoras doutras literaturas.
5. Analizar e interpretar imaxes e modelos que transmite a literatura escrita por mulleres
neste período.
6. Gozar da lectura como fonte de novos coñecementos e experiencias e como actividade
pracenteira para o lecer.
7. Planificar e redactar cun grao suficiente de rigor e adecuación traballos sobre temas
literarios, seguindo guións elaborados polo profesorado, e realizar exposicións orais
correctas e coherentes sobre eles, tamén con axuda das tecnoloxías da información e da
comunicación e de medios audiovisuais.
8. Saber utilizar de forma crítica as fontes bibliográficas adecuadas para o estudo da
literatura deste período, con axuda das tecnoloxías da información e a comunicación.
Ser quen de transformar os coñecementos adquiridos.
9. Adquirir as destrezas de analizar, sintetizar, comprender, xulgar, valorar, transformar e
crear un texto propio que demostren a asimilación de coñecementos sólidos sobre a
literatura galega contemporánea.
10. Analizar as relacións e influencias existentes entre obras significativas da literatura
galega do século XX e da actualidade e outras manifestacións artísticas ( cinema,
música, artes plásticas, fotografía, banda deseñada) e tamén coas novas tecnoloxías.
Establecer o diálogo entre literatura e outras artes: hibridación.
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6-3.- Contidos, estándares de aprendizaxe, concreción das competencias clave,
grao mínimo de consecución e criterios de avaliación.
Bloque 1: Aspectos comúns

Contidos
1.-Lectura e interpretación de
textos significativos do século
XX e da actualidade,
descrición dos aspectos
temáticos e formais que os
individualizan e valoración
destes como expresión da
sensibilidade autorial e da
identidade cultural de Galicia.

2. Análise dos elementos
intratextuais e extratextuais
das obras literarias, así como
da estrutura e a técnica que os
sustentan.

3. Estudo da relación entre a
obra literaria e o contexto
sociocultural en que foi creada,
e o recoñecemento das
influencias literarias e non
literarias presentes nelas.

4. Valoración da pluralidade
de estéticas e temáticas
literarias do séc. XX e da
actualidade a través da análise
do seu tratamento por
diferentes autores e autoras.

Estándares de
Aprendizaxe/CC
1. Le textos significativos
deste período da nosa
literatura, identificando neles
os aspectos formais e
temáticos que os
individualizan e valorándoos
como expresión da
sensibilidade autorial e da
identidade cultural de
Galicia. /CCL e CCEC
1.2. Interpreta textos
significativos deste período
da nosa literatura,
identificando neles os
aspectos formais e temáticos
que os individualizan e
valorándoos como expresión
da sensibilidade autorial e da
identidade cultural de
Galicia. /CCEC, CCL
2.1.Analiza os elementos
intratextuais e extratextuais
das obras literarias, así como
da estrutura e a técnica que
os sustentan. /CCL e CEEC
2.2. Describe os elementos
intratextuais e extratextuais
das obras literarias.
/CCL,CCEC
3.1.Estuda e describe a
relación entre a obra literaria
e o contexto sociocultural en
que foi creada, e recoñece as
influencias literarias e non
literarias presentes
nelas./CCL e CCEC
4.1. Valora e describe a
pluralidade de estéticas e
temáticas literarias do séc.
XX e da actualidade a través
da análise do seu tratamento
por diferentes autores e
autoras. /CCL e CCEC
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Grao mínimo de
consecución
1. Le e interpreta aspectos
formais e temáticos que
individualizan os textos
deste período.

2. Analiza e describe os
elementos intratextuais e
extratextuais das obras
literarias.

3.Describe a relación
entre a obra literaria e o
contexto sociocultural en
que
foi
creada,
recoñecendo
as
influencias literarias e non
literarias presentes nelas.
4. Describe a pluralidade
de estéticas e temáticas
literarias do séc. XX e da
actualidade na obra de
diferentes autores
e

Criterios de avaliación
1. Ler e interpretar
textos significativos
deste período da nosa
literatura, identificar
neles os aspectos
formais e temáticos que
os individualizan e
valoralos como
expresión da
sensibilidade autorial e
da identidade cultural de
Galicia.

2.Analizar os elementos
intratextuais e
extratextuais das obras
literarias, así como da
estrutura e a técnica que
os sustentan.

3.1.Describir a relación
entre a obra literaria e o
contexto sociocultural
en que foi creada.
3.2. Recoñecer as
influencias literarias e
non literarias presentes
nelas.
4. Valorar a pluralidade
de estéticas e temáticas
literarias do séc. XX e
da actualidade a través
da análise do seu
tratamento por

autoras.

5. Análise da relación entre
textos da literatura galega do
séc. XX e da actualidade con
textos doutras literaturas, e
descrición das conexións
formais e temáticas existentes
entre elas.

5.1. Analiza e describe a
relación entre textos da
literatura galega do séc. XX e
da actualidade con textos
doutras literaturas, e explica
as conexións formais e
temáticas existentes entre
elas. /CCLe CCEC.

6. Estudo da relación da obra
literaria e outras artes e
descrición de influencias e
hibridacións.

6.1. Estuda e describe a
relación da obra literaria e
outras artes e describe
influencias e hibridacións.
/CCL e CCEC

7. Elaboración de traballos de
investigación escritos e/ou
orais sobre algunha obra ou
aspecto salientable dela,
empregando as fontes de
documentación necesarias e
cunha opinión persoal
argumentada.

7.1.Elabora traballos de
investigación escritos e/ou
orais sobre algunha obra ou
aspecto salientable dela,
empregando as fontes de
documentación necesarias e
emitindo unha opinión
persoal argumentada. /CCL e
CCEC

5. Analiza a relación entre
textos da literatura galega
do séc. XX e da
actualidade con textos
doutras literaturas, nos
temas e nas formas.

diferentes autores /as
5. Analizar e describir a
relación entre textos da
literatura galega do séc.
XX e da actualidade con
textos doutras
literaturas, e explicar as
conexións.

6. Estudar a relación da
6. Describe a relación da obra literaria e outras
obra literaria e outras artes e describir
artes
e
describe influencias e
influencias e hibridacións. hibridacións.

7. Elabora traballos de
investigación escritos e/ou
orais sobre algunha obra
ou aspecto salientable
dela, documentándose e
argumentando opinións.

7. Elaborar traballos de
investigación escritos
e/ou orais sobre algunha
obra ou aspecto
salientable dela,
empregando as fontes de
documentación
necesarias, e emitir
unha opinión persoal
argumentada.

Bloque 2:Narrativa
Contidos
1.- Análise da narrativa galega
do séc. XX e da actualidade, e
descrición dos seus
paradigmas, os seus contextos
e as súas influencias.

2.Estudo do relato e descrición
das súas principais
características: estrutura,
técnicas e extensión.

Estándares de
Aprendizaxe//CC
1.1.- Analiza a narrativa
galega do séc. XX e da
actualidade, e determina os
seus paradigmas, os seus
contextos e as súas
influencias./CCL e CCEC
1.2.- Comenta e compara
textos narrativos deste
período e describe a
coincidencia ou diverxencia
temática, formal ou
estilística./CCL e CCEC.
2.- Analiza o relato e sinala
as súas principais
características: estrutura,
técnicas e extensión./CCL e
CCEC

239

Grao mínimo de
consecución
1. Analiza textos da
narrativa galega do séc.
XX e da actualidade,
determinando os seus
paradigmas, os seus
contextos e as súas
influencias.

2. Analiza o relato,
sinalando as súas
principais características:
estrutura, técnicas e

Criterios de avaliación
1. Analizar a narrativa
galega do séc. XX e da
actualidade,determinando
os seus paradigmas, os
seus contextos e as súas
influencias.

2. Estudar o relato e
sinalar as súas principais
características: estrutura,
técnicas e extensión.

extensión.

3. Estudo da novela e
descrición dos seus trazos
definitorios: tipo de narrador,
deseño de personaxes e
tratamento das categorías de
espazo e tempo.

3. Analiza a novela e
describe os seus trazos
definitorios: tipo de narrador,
deseño de personaxes e
tratamento das categorías de
espazo e tempo./CCL e
CCEC.

3. Analiza a novela,
describindo os seus trazos
definitorios: tipo de
narrador, deseño de
personaxes e tratamento
das categorías de espazo e
tempo.

3. Estudar a novela e
describir os seus trazos
definitorios: tipo de
narrador, deseño de
personaxes e tratamento
das categorías de espazo
e tempo.

Bloque 3:Poesía
Contidos

1. Análise da poesía
galega do séc. XX e da
actualidade, e
descrición dos seus
paradigmas, os seus
contextos e as súas
influencias.

2.Estudo do contido dos
principais textos poéticos do
período, determinando temas e
motivos.

3. Estudo da expresión dos
principais textos poéticos do
período, determinando o nivel
actancial(actores e
personaxes), a
enunciación(voz, perspectiva e
suxeito lírico), a estrutura e a
figuración(tropos, figuras de
dicción e figuras de
pensamento).

Estándares de
Aprendizaxe//CC
1.1. Analiza a poesía
galega do séc. XX e
da actualidade, e
determina os seus
paradigmas, os seus
contextos e as súas
influencias. /CCL e
CCEC
1.2.Comenta e compara
textos poéticos deste
período e describe a
coincidencia ou
diverxencia temática,
formal ou estilística.
/CCL e CCEC.

2. Analiza o contido
dos principais textos
poéticos do período e
describe temas e
motivos. /CCL e
CCEC.

3. Analiza a expresión dos
principais textos poéticos do
período, describindo o nivel
actancial, a enunciación a
estrutura e a figuración./CCL
e CCEC.
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Grao mínimo de
consecución
1. Analiza textos da
poesía galega do séc. XX
e da actualidade,
determinando os seus
paradigmas, os seus
contextos e as súas
influencias.

Criterios de avaliación
1. Analizar a poesía
galega do séc. XX e da
actualidade,
determinando os seus
paradigmas, os seus
contextos e as súas
influencias.

2. Analiza o contido dos
principais textos poéticos
do período, describindo
temas e motivos.

2. Estudar o contido dos
principais textos
poéticos do período,
determinando temas e
motivos.

3. Analiza a expresión dos
principais textos poéticos
do período, describindo os
trazos máis relevantes do
nivel actancial, a
enunciación, a estrutura e
a figuración.

3. Estudar a expresión
dos principais textos
poéticos do período,
determinando o nivel
actancial, a enunciación,
a estrutura e a
figuración.

Bloque 4: Teatro
Contidos

Estándares de
Aprendizaxe//CC
1.1 Analiza oteatro galego do
1. Análise doteatro
galego do séc. XX e da séc. XX e da actualidade,
determinando os seus
actualidade,
paradigmas, os seus
determinando os seus
contextos e as súas
paradigmas, os seus
influencias. /CCL e CCEC.
contextos e as súas
influencias.
1.2.- Comenta e compara
textos teatrais da literatura
galega do período e describe
a coincidencia ou
diverxencia temática, formal
ou estilística. /CCL e CCEC.
2.Análise do teatro desde a súa
compoñente literaria e
caracterización da traxedia, a
comedia e o drama do período.

3.Análise do teatro como
espectáculo e descrición do
funcionamento dos elementos
e axentes escénicos.

2. Analiza o teatro desde a
súa compoñente literaria e
caracteriza a traxedia, a
comedia e o drama do
período./CCL e CCEC.

Grao mínimo de
consecución
1. Analiza textos doteatro
galego do séc. XX e da
actualidade, determinando
os seus paradigmas, os
seus contextos e as súas
influencias.

Criterios de avaliación
1. Analizar o teatro
galego do séc. XX e da
actualidade,
determinando os seus
paradigmas, os seus
contextos e as súas
influencias.

2. Analizar e comentar as
características
diferenciadoras de textos
pertencentes á traxedia, á
comedia e ao drama.

2. Analizar o teatro
desde a súa compoñente
literaria e caracterizar a
traxedia, a comedia e o
drama do período.

3. Analizar textos teatrais
e describir neles o
funcionamento dos
elementos e axentes
escénicos.

3. Analizar o teatro
como espectáculo e
describir o
funcionamento dos
elementos e axentes
escénicos.

Estándares de
Aprendizaxe//CC
1.- . Analiza o ensaio galego
do séc. XX e da actualidade,
e determina os seus
paradigmas, os seus
contextos e as súas
influencias. /CCL e CCEC

Grao mínimo de
consecución
1. Analiza textos de
ensaio galego do séc. XX
e da actualidade e
determina os seus
paradigmas, os seus
contextos e as súas
influencias.

Criterios de avaliación
1. Analizar o ensaio
galego do séc. XX e da
actualidade,
determinando os seus
paradigmas, os seus
contextos e as súas
influencias.

2.- Analiza diferentes tipos

2. Analiza textos de

2. Analizar diferentes

3. Analiza o teatro como
espectáculo e describe o
funcionamento dos
elementos e axentes
escénicos./ CCL e CCEC.

Bloque 5: Ensaio
Contidos
1.- Análise do ensaio galego
do séc. XX e da actualidade,
determinando os seus
paradigmas, os seus contextos
e as súas influencias.

2. Análise de diferentes tipos
de ensaios literarios:
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(auto)biografías, libros de
viaxe, memorias, diarios e
críticas literarias.

de ensaios literarios: :
(auto)biografías, libros de
viaxe, memorias, diarios e
críticas literarias. /CCL e
CCEC

diferentes tipos de ensaios
literarios:
(auto)biografías, libros de
viaxe, memorias, diarios e
críticas literarias.

3.- Análise de diferentes tipos
de ensaios xornalísticos:
artigos de opinión, crónicas e
entrevistas.

3. - Analiza diferentes tipos
de ensaios xornalísticos:
artigos de opinión, crónicas e
entrevistas./CCL e CCEC

3.- Analiza textos de
diferentes tipos de ensaios
xornalísticos: artigos de
opinión, crónicas e
entrevistas.

tipos de ensaios
literarios:
(auto)biografías, libros
de viaxe, memorias,
diarios e críticas
literarias.
3. Analizar diferentes
tipos de ensaios
xornalísticos: artigos de
opinión, crónicas e
entrevistas.

Bloque 6: A literatura e outras artes.
Contidos

Estándares de
Aprendizaxe//CC
1.- Analiza e describe as
relacións, influencias e
producións hibridadas da
literatura e o cine. /CCL e
CCEC.

Grao mínimo de
consecución
1. Analiza textos e
describe neles as relacións
entre literatura e cine.

2.- Analiza e describe as
relacións, influencias e
producións hibridadas da
literatura e a música. /CCL e
CCEC

2. Analiza textos e
describe neles as relacións
entre literatura e música.

2. Analizar as relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e
a música.

3. Análise das relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e as
artes plásticas.

3. Analiza e describe as
relacións, influencias e
producións hibridadas da
literatura e as artes
plásticas./CCL e CCEC

3. Analiza textos e
describe neles as relacións
entre literatura e artes
plásticas.

3. Analizar as relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e
as artes plásticas.

4. Análise das relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e a
fotografía.

4. Analiza e describe as
relacións, influencias e
producións hibridadas da
literatura e a fotografía./CCL
e CCEC

4. Analiza textos e
describe neles as relacións
entre literatura e
fotografía.

4. Analizar as relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e
a fotografía.

1.- Análise das relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e o
cine.

2. Análise das relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e a
música.

5. Análise das relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e a
banda deseñada.

5. Analiza e describe as
relacións, influencias e
producións hibridadas da
literatura e a banda
deseñada./CCL e CCEC
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5. Analiza textos e
describe neles as relacións
entre literatura e banda
deseñada.

Criterios de avaliación
1. Analizar as relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e
o cine.

5. Analizar as relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e
a banda deseñada.

6. Análise das relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e as
novas tecnoloxías.

6. Analiza e describe as
relacións, influencias e
producións hibridadas da
literatura e as novas
tecnoloxías./CCL e CCEC

6. Analiza textos e
describe neles as relacións
entre literatura e novas
tecnoloxías.

6. Analizar as relacións,
influencias e producións
hibridadas da literatura e
as novas tecnoloxías.

6.4.- Temporalización.
Dividiremos a materia en tres

bloques para dar seguimento á materia común de

literatura en 2º Bacharelato.
CONTIDOS

AVALIACIÓN

Bloque 1: Aspectos comúns
1.1.Lectura e comentario de fragmentos, textos significativos e obras
completas da literatura galega do séc. XX e da actualidade, relacionándoos co
seu contexto sociocultural.
1.2. Estudo, análise e valoración da pluralidade de temas e formas da
literatura galega do período a través do seu tratamento por diferentes autores e
autoras.
1.3. Análise da relación entre textos da literatura galega do período con textos
doutras literaturas, tanto no contido como na forma.
1.4. Estudo das relacións entre as obras literarias do período e o resto das
artes.
1.5. Elaboración dun traballo de investigación sobre algunha obra do período.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bloque 2: Narrativa, poesía , teatro e ensaio de 1916 a 1936.
2.1.Análise da narrativa galega de preguerra, descrición dos seus paradigmas,
contextos e influencias.
2.2. Estudo do relato e da novela e descrición das súas características e trazos
definitorios.
2.3.Análise da poesía de preguerra, determinando dos seus paradigmas,
contextos e influencias.
2.4. Estudo do contido e da expresión da poesía galega de preguerra.
2.5. Análise do teatro galego de preguerra, descrición dos seus paradigmas,
contextos e influencias.
2.6. Análise do teatro na súa compoñente literaria e como espectáculo.
2.7. Análise do ensaio galego de preguerra, descrición dos seus paradigmas,
contextos e influencias.
2.8. Análise de ensaios galegos de preguerra literarios e xornalísticos.
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X
X
X
X
X
X
X
X

Bloque 3: Narrativa, poesía , teatro e ensaio de 1936 a 1975.
3.1. Análise da narrativa galega de posguerra, descrición dos seus paradigmas,
contextos e influencias.
3.2. Estudo do relato e da novela e descrición das súas características e trazos
definitorios.
3.3. Análise da poesía de posguerra, determinando dos seus paradigmas,
contextos e influencias.
3.4. Estudo do contido e da expresión da poesía galega de posguerra.
3.5. Análise do teatro galego de posguerra, descrición dos seus paradigmas,
contextos e influencias.
3.6. Análise do teatro na súa compoñente literaria e como espectáculo.
3.7. Análise do ensaio galego de posguerra, descrición dos seus paradigmas,
contextos e influencias.
3.8. Análise de ensaios galegos de posguerra literarios e xornalísticos.

X
X
X
X
X
X
X
X

Bloque 4: Narrativa, poesía , teatro e ensaio de 1976 á actualidade.
4.1. Análise da narrativa galega de finais do séc. XX e da actualidade,
descrición dos seus paradigmas, contextos e influencias.
4.2. Estudo do relato e da novela e descrición das súas características e trazos
definitorios.
4.3. Análise da poesía de finais do séc. XX e da actualidade, determinando
dos seus paradigmas, contextos e influencias.
4.4. Estudo do contido e da expresión da poesía galega de finais do séc. XX e
da actualidade.
4.5. Análise do teatro galego de finais do séc. XX e da actualidade, descrición
dos seus paradigmas, contextos e influencias.
4.6. Análise do teatro na súa compoñente literaria e como espectáculo.
4.7. Análise do ensaio galego de finais do séc. XX e da actualidade,
descrición dos seus paradigmas, contextos e influencias.
4.8. Análise de ensaios galegos de finais do séc. XX e da actualidade,
literarios e xornalísticos.

X
X
X
X
X
X
X
X

6.5. Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado. Procedementos e
instrumentos de avaliación.
Os criterios de avaliación están referidos e relacionados no punto c) da presente
programación, onde aparecen organizados xunto cos contidos, os estándares de aprendizaxe e os
graos mínimos de consecución.
Partirase dunha avaliación inicial ao principio de curso que será completada coa avaliación
formativa, que se realizará durante todo o curso recollendo constantemente información sobre a
marcha do alumnado e da que formarán parte todas as actividades levadas a cabo ao longo de
cada período avaliatorio. Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do
curso o grao de consecución obtido polo alumno ou alumna respecto aos obxectivos previstos.
En caso de non alcanzar estes obxectivos, existirá un exame extraordinario onde
obrigatoriamente se acudirá para examinarse de toda a materia.
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A cualificación do alumnado obterase da aplicación dos seguintes instrumentos de avaliación:
1. Traballo de aula. Recolleranse en todas as avaliacións traballos encomendados polo
profesor da materia . Serán avaliados sobre 10 puntos e suporán o 25% da nota .O alumnado
deberá obter en cada un destes traballos unha cualificación mínima de 4 puntos.
2.

Lecturas . Realizarase unha proba escrita ou oral

por avaliación (agás na terceira

que non se realizará) da lectura recomendada. Será avaliada sobre 10 puntos. Suporá o 25%
da nota.
Para aprobar a avaliación, cómpre obter nestas probas como mínimo 5 puntos.
3. Exposicións orais, traballos escritos e comentarios literarios. Todos estes traballos
avaliaranse sobre 10. A media das notas obtidas pola realización destes exercicios suporá o
50% da nota da avaliación. Para obter a media destas notas, ponderarase a entidade dos
traballos realizados, que será sempre comunicada ao alumnado.
A asistencia e participación na clase, a actitude positiva e o traballo da casa poden axudar a
mellorar unha nota. Esta nota obtida por actitude positiva e participativa nunca suporá máis de
1 punto sobre a cualificación final.
Asemade, proporáselle ao alumnado cada avaliación a realización de actividades voluntarias
consistentes na lectura de libros opcionais, visionado de filmes que traten algún aspecto do
programa, creacións literarias ou elaboración de traballos de crítica literaria. Estas actividades
poden sumar até 1 punto sobre a nota da avaliación sempre que esta sexa superior a 4,5 puntos.
En todas as exposicións e traballos escritos valorarase a corrección expresiva, podendo restar
até 1 punto da nota da proba.
O alumnado que non supere unha avaliación terá dereito a unha proba de recuperación na que
entrarán todos os contidos e lecturas da avaliación e cuxa data de realización será fixada
intentando ter en conta os seus intereses.

O libro de lectura obrigatoria suspenso será

recuperado cun exame oral cuxa data será fixada do mesmo xeito ca no caso anterior.
En xuño existirá un exame final ao que se debe presentar o alumnado con algunha avaliación
suspensa. Neste exame de xuño deberá examinarse daquelas avaliacións nas que obtivera unha
nota inferior a 5 de media. O exame extraordinario inclúe a totalidade de contidos da materia.
O uso de calquera caste de medio fraudulento na realización de probas, actividades e exames
implicará a obtención automática dun cero (0) como cualificación na avaliación de referencia,
sexa esta Ordinaria ou Extraordinaria.
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6.6.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais e colectivas que se poidan
adoptar.

Realizarase unha avaliación inicial ao principio de curso, deseñada para detectar as dificultades
individuais e colectivas relacionadas coa materia. Ao mesmo tempo, procurarase descubrir
tamén as potencialidades do alumnado, as súas calidades, preferencias e afeccións para
aproveitalas e poñelas en relación coa metodoloxía e ao servizo do éxito das actividades que se
desenvolvan.
A avaliación inicial contemplará aspectos xerais referidos á historia e teoría da literatura así
como á crítica literaria. Para a súa realización empregarase unha metodoloxía diversa: debate
na aula, exercicios escritos individuais, traballo en pequenos grupos …, o que permitirá tamén
avaliar a metodoloxía que logo se utilizará na aula.
Procurarase dar reforzos específicos (eixos cronolóxicos, actividades de expresión escrita,
regras para unha correcta exposición oral…) para axudar a solventar as deficiencias individuais,
así como reforzar na aula as eivas máis xeralizadas.
6.7.- Medidas de atención á diversidade.
No momento da redacción desta programación descoñécese a existencia de alumnado neste
curso que precise de medidas específicas de atención á diversidade. En caso de que se detecte
algunha dificultade, achegaranse materiais de reforzo adaptados ao caso concreto.
6.8.- Concrecións metodolóxicas.
Buscarase unha metodoloxía activa e participativa do alumnado polo que se potenciará o
traballo tanto individual como en pequeno grupo que permita realizar investigacións sobre
aspectos do currículo que logo serán presentados e comentados na aula. Por este mesmo motivo,
intentarase impartir algunhas clases na biblioteca do centro, o que facilitará ao alumnado o
acceso a diferentes fontes de información –tanto tradicionais como dixitais- para a elaboración
dos seus traballos.
A lectura directa dos textos constitúe outro dos eixos metodolóxicos fundamentais da materia,
aproveitando este recurso tanto para que o alumnado se achegue ao pracer da lectura como á
descuberta do código literario.
6.9.- Materiais e recursos didácticos.
Non haberá libro de texto. O conxunto dos contidos teóricos mínimos serán facilitados polo
profesorado ao alumnado fundamentalmente en fotocopias ou a través da Aula Virtual.
Facilitaránselle ademais ao alumnado outros recursos (os materiais, suxeitos á dispoñibilidade
do centro), especialmente exemplares dos libros de lectura, tanto dos obrigatorios como dos
voluntarios.
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6.10.- Concreción dos elementos transversais.
A lectura de textos procedentes da nosa literatura máis contemporánea intervén no proceso de
maduración afectiva, intelectual e estética do alumnado, xa que o coñecemento desta parte
fundamental do noso

patrimonio cultural, no que se leva depositado a imaxinación, os

sentimentos e os pensamentos dos nosos autores e autoras máis actuais, conduce os/as
estudantes a afondar na comprensión da propia identidade, tanto individual como colectiva, así
como a valorar de xeito crítico a realidade da sociedade e cultura galegas relacionándoas co
mundo contemporáneo. A lectura de fragmentos ou obras completas representativas deste
período da nosa literatura permítelle ao alumnado coñecer a nosa historia, enriquecer a súa
personalidade e afianzar os seus hábitos de lectura, desenvolvendo o seu sentido estético.
A aproximación á materia de Literatura Galega do século XX e da Actualidade como
coñecemento e aprendizaxe contribúe a desenvolver a competencia lingüística, as sociais e
cívicas, e a afondar na de conciencia e expresión cultural adquiridas durante a ESO e na materia
de Lingua Galega e Literatura II.
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.
6.11.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica
en relación cos resultados académicos e os procesos de mellora.
Resulta obvio que cómpre realizar un seguimento da propia Programación Didáctica. Esta debe
ser un documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferramenta útil no proceso de
ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en función de diversas circunstancias,
especialmente das características e necesidades educativas do alumnado concreto co que se
traballe cada curso. Para isto levaranse a cabo análises e valoracións, así como propostas de
mellora en diferentes momentos do curso.
A principios do mesmo, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os
aspectos da presente Programación Didáctica que se consideren oportunos, co obxecto de
axustarse á realidade do alumnado co que se traballará.
Nas reunións de Departamento realizarase periodicamente un seguimento do desenvolvemento
da mesma. Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxectivos como o
desenvolvemento das actividades. Completarase coas reunións de coordinación cos outros
departamentos do IES, especialmente os de Linguas, CCSS , Filosofía e de Debuxo.
Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas
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cualificacións, será o momento de facer unha valoración do desenvolvemento da programación
e planificar as accións educativas que se consideren oportunas, co obxectivo de atender de
maneira especial os aspectos en que o alumnado presente maiores dificultades.
Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será o
final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en primeiro lugar, o grao de cumprimento
da propia Programación. En segundo lugar, valoraranse os resultados globais do alumnado.
Para que a avaliación sexa máis completa, terase en conta o grao de satisfacción do
profesorado coa mesma. Deste proceso avaliativo extraeranse as propostas de modificación e
mellora para a Programación Didáctica do vindeiro curso.

6.12.- LECTURAS DE LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA
ACTUALIDADE.
Traballarase tanto con obras completas coma con textos soltos (que se lle facilitarán ao
alumnado).
CLÁSICOS POESÍA (Poemas dos seguintes libros):







CELSO E. FERREIRO: O soño sulagado, Longa noite de pedra, ed. Xerais
UXÍO NOVONEYRA: Os eidos, ed. Xerais
ÁLVARO CUNQUEIRO: Herba aquí ou acolá, ed. Galaxia
MANUEL MARÍA: Antoloxía poética, ed. Espiral Maior
X.L. MÉNDEZ FERRÍN: Con pólvora e magnolias; Estirpe; Contra Maquieiro, ed.
Xerais.
LUZ POZO GARZA: Códice calixtino, Medea en Corinto, ed. Xerais E ed. Linteo.

CLÁSICOS NARRATIVA:






CASTELAO: Retrincos, ed. Galaxia
ÁLVARO CUNQUEIRO: As crónicas do sochantre, ed. Galaxia
E. BLANCO-AMOR: Xente ao lonxe ou A esmorga ,ed. Galaxia
CARLOS CASARES: Vento ferido; Xoguetes para un tempo prohibido, ed. Galaxia
X.L. MÉNDEZ FERRÍN: Arraianos, O crepúsculo e as formigas,ed. Xerais.

CONTEMPORÁNEOS POESÍA:







OLGA NOVO: Nós nus, ed. Xerais
RONSELTZ: Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados, ed. Positivas
MARTA DACOSTA: Pel de ameixa, ed.
MANUEL RIVAS: A boca da terra, ed. Xerais
O LEO: Hai cu, ed. Xerais
GONZALO HERMO: Celebración, ed. Apiario
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CONTEMPORÁNEOS NARRATIVA:









ANTÓN RIVEIRO COELLO: Laura no deserto; A quinta de Saler , ed. Galaxia
ARANTZA PORTABALES: Beleza vermella , ed. Xerais
MANUEL NÚÑEZ SINGALA: Instrucións para tomar café, ed. Galaxia
BEGOÑA CAAMAÑO: Circe ou o pracer do azul; Morgana en Esmelle , ed. Galaxia
ALEX ALONSO: Tempos de bebidas isotónicas e fast -food , ed. Xerais
SUSO de TORO: Polaroid , ed. Xerais
MANUEL RIVAS: O último día de Terranova, ed. Xerais
IOLANDA ZÚÑIGA, Vidas post-it, ed. Xerais
TEATRO:
 RAFAEL DIESTE: A fiestra baldeira, ed. Galaxia
 ÁLVARO CUNQUEIRO: O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca, ed.
Galaxia.

7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. INCLUÍDOS LIBROS DE
TEXTO
Libros de texto:
1º ESO
- Lingua Galega e Literatura1º ESO.Miguel Barros Taboada, Manuel
GonzálezSeoane,Cristina Montes Posadas,Editorial Anaya, 2015 ISBN 978-84678-5179-3
2ºESO
- Lingua Galega e Literatura 2º ESO. Celia Díaz Núñez; Mercedes Seixo Pastor,
Editorial Anaya, ISBN: 978-84-698-1859-6
3º ESO
- Lingua Galega e Literatura 3º ESO, C. Díaz Núñez, M. Seixo Pastor, Editorial
Anaya, 2015 ISBN 978-84-678-5332-2
1º PMAR
- Programa de Mellora ámbito Lingüístico e social II Edit. Xerais. ISBN 978-849121-227-0. Ano 2017
4º ESO
- Lingua Galega e Literatura 4º ESO . Celia Díaz Núñez; Mercedes Seixo Pastor
Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-2033-9
2º PMAR
- Programa de Mellora ámbito Lingüístico e social II Edit. Xerais. ISBN 978-849121-228-7. Ano 2017
1º BACHARELATO
- Lingua Lingua Galega e Literatura 1.Edit. Anaya. Agustin Nieto Pazó; Xosé
Troitiño Fraiz ISBN: ISBN: 978-84-678-2805-4
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2º BACHARELATO
- No caso de segundo de Bacharelato, decidiuse recomendar o libro de 2º
Bacharelato de Editorial Anaya só como material de consulta, dado que os
profesores encargados de impartir a materia prefiren seguir o seu propio material
didáctico.
Ademais do anterior
- Obras literarias, completas ou fragmentos, tanto para ler na casa coma na clase.
- Materiais diversos, complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión
escrita.
- Recursos fotocopiables da Proposta didáctica de Editorial Anaya, con actividades de
reforzo e ampliación e lecturas complementarias para traballar a comprensión lectora.
- Exercicios complementarios de ortografía, léxico, morfosintaxe e expresión escrita.
- Xornais, ás veces en fotocopias, para tratar temas de actualidade.
- Dicionarios
- Recursos dixitais e audiovisuais en xeral
- Dicionario on line da Real Academia Galega
- CD audio do libro do alumno: audición dos textos que abren a unidade e mais das
lecturas iniciais.
- DVDs sobre todo baseados en obras literarias galegas ou que teñan algo que ver con
Galicia: por ex. O lapis do carpinteiro, Trece badaladas, Que me queres, amor, Sempre
Xonxa... Temos unha colección na videoteca do centro.
- CDs de músicos galegos, especialmente versións musicadas de poetas galegos:
versións de cantigas medievais, de textos de Álvaro Cunqueiro etc. utilízanse nos temas
correspondentes
Enlaces web
http://anayaeducacion.es e páxinas que se suxiren no libro do alumno
Outras páxinas da elección do profesor: por exemplo son moi útiles:
www.ogalego.eu/exercicios
Na punta da lingua www.rosasalgueiro.com
E en xeral calquera outro recurso que ó profesorado lle pareza útil e que aporte algo á
clase.
8.ORGANIZACIÓN
DAS
ACTIVIDADES
DE
SEGUIMENTO,
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES:
8.1. RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DOS PENDENTES NA ESO
A principio de curso o xefe de departamento reunirase cos alumnos e alumnas coa
materia pendente de cursos anteriores e daralles a información necesaria.
Terán dúas posibilidades para superar a materia:
a) A cualificación de 5 ou nota superior nas dúas primeiras avaliacións do curso no
que se atopen. Se necesitasen material de reforzo, entregaríallelo o profesor que lles
imparte clase ou a xefa de departamento.
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b) A cualificación de 5 ou nota superior nunha proba extraordinaria de toda a
materia (sobre o mes de xuño, a data será fixada pola xefatura de estudos) que mida os
coñecementos teóricos e as aplicacións prácticas. Nese caso entregaráselles ós alumnos
pendentes fotocopias de actividades, exercicios, e modelos de exames de cursos
anteriores, a fin de que poidan preparar o mellor posible a materia que deben recuperar.
Os exercicios entregaránllelos ó xefe de departamento ou ós seus profesores..
c) De non conseguir o aprobado polo procedemento anterior este alumnado
terá a posibilidade de recuperar as materias pendentes durante o período do 6 ao
22 de xuño.
Entregaráselle a este alumnado traballo para realizar nas sesión lectivas da
materia neses días e deberá ser entregado ,debidamente realizado, ao profesorado
que lle imparta a materia.
Esta avaliación realizarase usando os mesmos instrumentos de avaliación que se
empreguen para o alumnado que ten recuperar o curso.

8.2. RECUPERACIÓN
BACHARELATO

E

AVALIACIÓN

DOS

PENDENTES

NO

A principio de curso o xefe de departamento runirase cos alumnos e alumnas coa
materia pendente e pasaralles material: exercicios, modelos de exames de cursos
anteriores e apuntamentos sobre as cuestións teóricas máis importantes; iranos facendo
de maneira progresiva e entregaranllos ó xefe de Departamento que llelos devolverá
corrixidos.
Os profesores de Segundo curso de Bacharelato estarán especialmente pendentes do
alumnado que teña pendente Lingua Galega e Literatura de Primeiro curso, ofrecéndose
para explicar a materia e corrixir os exercicios que sexan de especial interese.
Teñen varias oportunidades para aprobar a materia.
a) Un exame extraordinario de toda a materia en xaneiro ou febreiro
b) Un exame extraordinario de toda a materia no mes de maio (data proposta
pola xefatura de estudo.
c) No período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño revisaranse os contidos
que ofreceron dificultade ao longo do curso con actividades diversas
:exercicios de gramática e comentarios e traballos con textos das etapas
estudadas.
Para a cualificación final realizarase un exame global da materia que mida os
coñecementos teóricos e as súas aplicacións prácticas esta proba será a nota final.
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9.PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS
PENDENTES OU DA NOTA FINAL DO CURSO DOS ALUMNOS QUE
ASISTEN AOS PROGRAMAS DE REFORZO CON ATRIBUCIÓN HORARIA
NA ESO.
Será o mesmo que para os alumnos con materias pendentes que non asistan a
tales programas, aínda que o profesorado que lles imparta clases poderá puntualos
atendendo ás súas observacións e ás probas que lles realice, de xeito que pode seguir
con eles a evolución normal dun curso cos seus exames parciais, sempre tendo en
consideración a idea da avaliación continua.

9.1.-PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO
REPETIDOR (NA ESO)
A non ser que os alumnos ou alumnas teñan unhas dificultades especiais –en tal
caso disporán, se é posible, dun profesor de apoio ou serán obxecto dunha adaptación
curricular significativa-, non se ofrecerá nada especial, xa que o profesorado do
departamento estará pendente de animar e orientar a ese tipo de alunmnado o nivel do
que parte e o esforzo realizado.

10.- ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.
Nas primeiras semanas do curso procederase a realizar probas para verificar o nivel co
que chega o alumnado a cada curso.
Xeralmente consistirán en modelos de exame básicos cos aspectos máis reiterados da
nosa materia utilizados nos cursos anteriores ou similares.
Tamén se poderá botar man doutro tipo de probas, lectura dalgún texto adecuado a ese
nivel preguntas de comprensión lectora, resumos, textos de creación propia,
comentarios de texto ,... que dan unha medida bastante fiable da cultura e a capacidade
intelectual do alumnado.
En caso de que sexa posible, por diversos motivos –informes de cursos anteriores,
coñecemento previo por parte do profesor ou profesora, intervencións na clase...-, ter
unha idea xeral do alumnado dun grupo, poderase agardar á realización da primeira
proba correspondente á materia do curso en marcha.
Unha vez detectados os problemas de determinados alumnos con dificultades,
procederase a dar coñecemento deles ao persoal do centro especializado e ás familias e
procederase en consecuencia ofrecéndolles, material complementario e de reforzo.
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11- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUESE PODEN
ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS NA ESO
Nos primeiros días do curso procederase a facer probas de comprensión lectora e de
expresión escrita ós alumnos e alumnas, mediante:
a) Un exercicio escrito seleccionado e algunhas cuestións sobre a comprensión do
mesmo. Pode incluír algunha cuestión de vocabulario.
b) Un exercicio de expresión escrita (un ditado e, polo menos, un texto de produción
propia).
c)

Lecturas en voz alta.

d)
Anotacións por parte do profesor na ficha a partir das chamadas e intervencións
na clase dos alumnos.
A partir do anterior poderase ter unha idea xeral do alumnado dun grupo. Se o
considera necesario o profesor pode elaborar algunha proba máis que inclúa contidos
elementais da materia.
Unha vez detectados os problemas de determinados alumnos con dificultades, esa
información porase en común na Xunta de Avaliación Inicial (“Preavaliación”),
facilitarase ó persoal especializado do centro e procederase en consecuencia cos
recursos ó noso alcance: reorganización de grupos dentro da aula, reforzos educativos
dentro ou fóra da aula, adaptacións curriculares, agrupamentos, no caso de1º e 2º de
ESO etc.
Respecto aos contidos non aprendidos no curso anterior, a materia de galego non
presenta ningún tipo de problemática xa que o temario correspondente a cada curso
engloba sempre o dado no curso anterior e os contidos teóricos serán revisados nas
primeiras clases do presente curso.
12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Seguen a normativa marcada no Decreto 229/2011 do 7 de decembro e ademais o
Decreto 86/2015 do 25 de xuño (especialmente o Capítulo III Orientación e atención á
diversidade)
A partir de:
-Os informes dos centros de orixe do alumnado
-Os informes dos titores e titoras
-A información que os profesores obteñen a partir das probas de avaliación inicial e das
primeiras semanas de clase.
-Informes do curso anterior.
Toda esa información ponse en común na xunta de avaliación inicial e nas sucesivas
xuntas de avaliación do curso e a partir de aí tómanse as medidas contempladas na
lexislación vixente.
Medidas ordinarias
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-A adecuación da estrutura organizativa do centro.
Este curso continuamos traballando a aula-materia e faranse agrupamentos en 1º
ESO
Os grupos de traballo dos alumnos faranse de maneira que se aproveite o traballo
colaborativo.
-A adecuación da programación didáctica ó contorno do alumnado.
Cremos que este punto está ben traballado na presente programación o noso
alumnado pertence a un nivel socioeconómico medio ou medio-baixo e o traballo do
alumnado está valorado ata un 20%, no caso da ESO; os libros de lectura obrigatoria
forman parte dunha lista aberta, de maneira que poidan utilizarse varios títulos dentro do
mesmo nivel e cualifícanse cun 10% .
-O reforzo educativo. Na propia aula, con material complementario e de reforzo ou
seleccionando os contidos do libro de texto.
-Os programas de recuperación para alumnos con materias pendentes.
- Hai alumnos que van a clases de reforzo e o profesorado do grupo e a profesora de
Pedagoxía Terapéutica están continuamente en contacto.
Medidas extraordinarias
-As adaptacións curriculares
-O Programa de mellora do rendemento académico en 2º de ESO (PMAR) e 3ºESO
(PMAR).
-Medidas extraordinarias para o alumnado con TDAH.
Aplicaranse pautas e estratexias específicas para o alumnado con TDAH tanto na
aula como nos exames seguindo o protocolo marcado pola Consellería.
A)Na aula :
- Procurarase que estea sentado cerca da mesa do profesorado e ao lado de
compañeiras ou compañeiros que lle sirvan de modelo de tranquilidade, de
orde e de axuda.
- Prestarase atención a que enriba da mesa só estean os materiais que necesite
para realizar a tarefa, e, ao remate, deberá recollelos e gardalos, e hase de
evitar que acabe xogando con eles.
- Manterase un ambiente estruturado e con rutinas.
- Antes de empezar unha actividade explicaráselle de xeito claro e sinxelo,
asegurándonos de que a entendeu todo o alumnado.
B) Nos exames e probas escritas :
- Deixar máis tempo para os exames ou probas escritas, incluso dividilas en dúas
sesións (se non lle chega o tempo), e ser flexibles na súa duración.
- Presentar escrito o texto dos exames, salientando as partes máis importantes de
cada cuestión e, no caso de preguntas complexas, diferenciando ben cada tarefa.
- Deixar suficiente espazo entre as preguntas, e supervisar a súa comprensión e
execución.
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-

Posibilitar que as nenas e os nenos que o desexen poidan recuperar, durante a
avaliación, os exames suspensos.
Pedir que revisen os traballos e os exames antes de entregalos.

No Bacharelato suponse que unha persoa que teña conseguido graduarse na ESO
posúe un dominio aceptable en lingua galega e unha capacidade media, polo que, en
teoría, non cabe agardar as grandes diferenzas que existen no seo do alumnado da ESO.
Ponse especial énfase na adecuación do currículo e na adaptación dos tempos para a
realización dos exames.
Ós alumnos que veñen doutra Comunidade ou doutro país, e que teñen dereito á
exención de lingua galega e literatura, tanto na ESO coma no bacharelato,
proporciónaselles material para que adquiran progresivamente os coñecementos
adecuados que lles permitan achegarse ó nivel dos sus compañeiros (Orde do 10 de
febreiro pola que se desenvolve o Decreto 79/2010).
13.- CONCRECIÓN
TRABALLARÁN

DOS

ELEMENTOS

TRANSVERSAIS

QUE

SE

Os elementos transversais que deben traballarse son os seguintes:
Comprensión lectora e expresión oral e escrita: forman parte do currículo da propia
materia polo tanto traballaranse en tódalas clases.
Comunicación audiovisual:
Tecnoloxías da información e da comunicación
Emprendemento.
Educación cívica e constitucional
Traballaranse na aula durante todo o curso e en tódolos niveis:
Utilización das novas tecnoloxías para a produción, manipulación de textos e
tratamento da información.
Sensibilidade e respecto cara a tódolos membros que forman parte dunha maneira ou
doutra da comunidade educativa (fomento da limpeza, respeto polo material propio e
alleo etc.)
Valoración positiva da realidade plurilingüe e pluricultural de España.
Educación para a igualdade de dereitos e de oportunidades entre homes e mulleres,
rexeitando os estereotipos que supoñan calquera tipo de discriminación.
Educación para a saúde e a calidade de vida educación para a paz e para a convivencia,
educación sexual, educación moral e cívica.
Educación ambiental e educación do consumidor.
Valoración crítica das mensaxes que transmiten os medios de comunicación social e a
publicidade, mostrando especial sensibilidade cara ós que supoñen calquera tipo de
discriminación ou tendencia nociva cara á propia persoa ou ós demais.
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14.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN LECTOR

En tódolos cursos da ESO e do BAC os alumnos e alumnas teñen tres obras de
lectura obrigatoria durante o curso, unha por avaliación.
15.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN TIC
Cada vez máis procuramos introducir as novas técnoloxías e os novos
instrumentos para a a adquisición e intercambio de información nas aulas. Por exemplo,
consultar as páxinas propostas polo libro do alumno que son moitas e moi útiles ou
utilizar o dicionario da RAG a través de Internet.
Ademais do anterior recórrese con frecuencia a CDs de autores galegos
especialmente de poetas que teñan versións musicadas das súas obras. E o centro ten
unha ben surtida videoteca á que recorremos para ver algunha película en galego.
Tamén se fomenta a utilización das novas tecnoloxías para a produción,
manipulación de textos e o tratamento da información.
16.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA
Dentro do marco do Plan de convivencia que existe no centro, en todo momento
dentro da aula e nas actividades que se realizan se fomenta o desenvolvemento das
capacidades de autonomía e sociabilidade, entre outras.
As lecturas dramatizadas, a exposición en público das súas opinións, a participación
en diálogos; permiten fomentar un ambiente de colaboración e respecto polos demais
que é necesario para o bo funcionamento da clase e dálle seguridade ó alumnado con
maiores dificultades e máis medo ó ridículo.
Tamén se fan traballos por parellas ou en grupo, que, ademais de ser unha axuda moi
importante para os alumnos con maiores dificultades de aprendizaxe, fomentan a
solidariedade no grupo e o respecto ós diferentes ritmos de aprendizaxe.

17.- RELACIÓN DE LIBROS DE LECTURA DO CURSO 2021-2022
O alumnado debe ler, polo menos, tres obras durante o curso que se poden
seleccionar de entre as que se relatan a continuación. En ocasións, pode modificarse a
listaxe e incluír unha obra que non figuraba ó principio. Sobre todo, pódese dar o caso
de querer vincular as lecturas co persoeiro homenaxeado no Día das Letras Galegas,
con algunha efeméride vinculada a algún autor en lingua galega, co Salón do Libro ,
querer coordenarnos co Club de Lectura ou participar nos proxectos da Biblioteca .
Tamén pode darse o caso de que ó longo do curso poidamos contar con algún autor
que queira vir ó Centro, polo tanto pensamos que a lista de libros ha de ser aberta.
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Se se escolle algún título distinto, ha de contarse coa opinión do alumnado e facer
constar a modificación nunha acta do Departamento.
1º CURSO DE ESO:
1ª AVALIACIÓN:
Fernández Paz, Agustín: Cartas de inverno.
2ª AVALIACIÓN:
Conde, Lorena:Velloucas & Minchas
3ª AVALIACIÓN:
Ledicia Costas : A balada dos unicornios.
.....................................................
Jack London: A chamada da selva
Ledicia Costas :Recinto gris.
Antonio Manuel Fraga: O bestiario científico de Anxos Nogueirosa
Manuel Núñez Singala :O achado do castro.
Caride, Ramón: Perigo vexetal.
Carballo Calero, Ricardo: A farsa das zocas.
Docampo, Xabier: Cando petan na porta pola noite.
Fariña, Anxo: Os megatoxos e o aprendíz de druída.
Prado, Miguelanxo: A mansión dos Pampín.
Berta Dávila: A pel do mundo.
2º CURSO:
Jacobo Fernández Serrano: Mil cousas poden pasar
Carballude, Pepe: Maldito D.N.I.
De Toro, Suso: Conta saldada
Fernández Paz, Agustín: Contos por palabras. / Noite de voraces sombras
Hinton, Susan: Rebeldes
Macfarlane, Aidan e Macpherson Ann: Diario dun xove maniático, Eu tamén son
maniática
Martín, Andreu: Flanagan de luxe.

3º CURSO:
Un por avaliación de entre os seguintes:
O corazón de Xúpiter: Ledicia Costas.
A cripta do Apóstolo: Pere Tobaruela.
A sombra cazadora: Suso de Toro.
Anagnórise : Mª Victoria Moreno.
O centro do labirinto: Fernández Paz, Agustín.
O neno do pixama a raias: John Boyne.
Se leron os anteriores ofreceráselle tamén :Mookid e Liberty de Paul Kropp , ou, se
teñen exención incluso Trece anos de Branca, Pel de lobo etc.
4º CURSO:
Aleixandre, Marilar: A cabeza da medusa .//A banda sen futuro
Costas, Ledicia: O corazón de Xúpiter
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De Toro, Suso: A sombra cazadora
Fernández Paz, Agustín: Aire negro
Castelao: Cousas, Retrincos, Os vellos non deben namorarse.
Fernández Paz, Agustín: Corredores de sombra
González Reigosa, Carlos: Irmán rei Artur
Neira Vilas, Xosé: Memorias dun neno labrego.
Neira Vilas, Xosé: Querido Tomás.
Vázquez Freire, Miguel: Anxos en tempos de chuvia.
1º BACHARELATO:
Un por avaliación de entre os seguintes:
1ª Avaliación
A Arte de Trobar: Santiago Lopo / Lourenço, xograr: Manuel Portas .
2ª Avaliación
Morgana en Esmelle : Begoña Caamaño //Morning Star: Xosé Miranda // Os fillos do
mar: Pedro Feijoo.
3ª Avaliación
Erros e tánatos: Gonzalo Navaza / Non hai noite tan longa: Agustín Fernández Paz
Se leron os anteriores poderáselle ofrecer tamén :
Manuel Rivas : Todo é silencio. // Aníbal Malvar : Un home que xaceu aquí ,ou se
teñen exención, incluso Trece anos de Branca, Pel de lobo etc.
2º BACH
O profesor seleccionará tres obras da literatura galega do século XX, sempre
procurando que se trate dunha obra anterior a 1936 na primeira avaliación, dunha
publicada entre 1939 e 1980 na segunda e dunha publicada con posterioridade a 1980 na
terceira. As obras elixidas son:
Alcalá, Xavier: A nosa cinza.
Blanco Amor, Eduardo: A esmorga.
Cabanillas, Ramón: Na noite estrelecida.
Casares, Carlos: O sol do verán. / Ilustrísima
Castelao: Os dous de sempre.
Dieste, Rafael: Dos arquivos do trasno
Suso de Toro : Trece badaladas
González Reigosa, Carlos: Irmán rei Artur.
Méndez Ferrín, Xosé Luís: Amor de Artur
Méndez Ferrín, Xosé Luís: O crepúsculo e as formigas
Neira Vilas Xosé: Xente no rodicio.
Rivas, Manuel: O lapis do carpinteiro.
Vidal Bolaño: Saxo tenor.
Manuel Antonio: De catro a catro
Castelao: Os vellos non deben de namorarse.
Xosé Fernández Ferreiro: Agosto do 36.
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17.1.-RÚBRICAS PARA OS LIBROS DE LECTURA VOLUNTARIOS (incluidas
as feitas para o club de lectura).
Niveis de adquisición

TEMA

Excelente

Ben

Axeitado

Insuficiente

Indica o tema
nunha frase de
xeito claro e
preciso.

Indica o tema pero Identifica o tema pero Non diferencia o tema
non o sintetiza.
mestúrao con ideas
do texto das ideas
secundarias.
secundarias.

Argumento Entende o texto e
sabe responder as
preguntas que se
fan acerca del.

Entende o texto e
sabe responder a
algunhas das
preguntas que se
fan acerca del.

Entende parte da
historia e esfórzase
por responder a
algunhas preguntas.

Ten problemas para
entender a historia. Non
responde ao que se lle
pide.

C. oral

Exprésase
oralmente cunha
pronuncia e unha
entoación
excelente.

Exprésase
oralmente coa
pronuncia e a
entoación
adecuadas.

Mostra interese por
expresarse oralmente
coa pronuncia e a
entoación adecuadas.

Preocúpase moi pouco
pola pronuncia e a
entoación.

Léxico

Recoñece,
explica e usa un
léxico amplo.

Recoñece, explica
e usa un léxico
axeitado.

Usa un léxico pobre
para o seu nivel pero
pode comprenderse o
texto.

O léxico empregado é
inadecuado e dificulta a
comprensión do texto.

Expresa
preferencias e
opinións sobre os
textos literarios
lidos utlizando
unha linguaxe
adecuadae
ofrecendo
motivos
razoados.

Expresa
preferencias e
opinións sobre os
textos literarios
lidos utlizando
unha linguaxe
adecuada.

Mostra capacidade
para expresa
rpreferencias e
opinóns sobre textos
literarios que leu.

Non explica as súas
opinións sobre os textos
literarios lidos.
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18.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS PARA O CURSO 2021-2022
Debido á situación sanitaria do presente curso e, para cumprir co protocolo do “Plan de
continxencia do Centro educativo” , a realización das actividades extraescolares no
curso 2021-2022 quedará condicionada á evolución da pandemia.
Potenciarase a participación en certames literarios a través do traballo na aula.

19.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE
ENSINO E A A PRÁCTICA DOCENTE
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente teranse en conta os indicadores
seguintes nunha escala do 1 ó 4:
Indicadores de logro do proceso de ensino:

4

3

2

1

Indicadores de logro da práctica docente:
4
Como norma xeral fanse explicacións para todo o alumnado.
Ofrécense a cada alumno as explicacións individualizadas que
necesita.
Elabóranse actividades atendendo á diversidade.
Utilízanse diferentes estratexias metodolóxicas en función dos
temas a tratar.
Combínase traballo individual e en equipo.
Poténcianse estratexias de animación á lectura.
Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión
oral e escrita.
Incorpóranse as TIC ós procesos de ensino.
Préstase atención ós elementos transversais vinculados a cada
estádar.
Ofrécense ó alumnado de forma rápida os resultados das probas,
traballos etc.
Dáselle posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e
erros.
Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis
significativos derivados da corrección das probas, traballos etc.

3

2

1

O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.
Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.
Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do
alumnado.
Mantívose un contacto periódico coas familias a través do titor.
Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.
Úsáronse distintos instrumentos de avaliación.
Dáse un peso real ó traballo na aula.
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20.- MECANISMOS DE REVISIÓN,
AVALIACIÓN E
MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN
RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE
MELLORA.
Para avaliar o desenvolvemento da programación farase unha posta en común como
mínimo unha vez ó mes, en reunión ordinaria do departamento e tantas reunións
extraordinarias como sexa necesario.
En cada unha desas reunións levantarase acta indicando o grao de cumprimento da
programación e sinalando dificultades e incidencias. As conclusións incorporaranse á
programación do curso seguinte.
Ó rematar cada trimestre elabórarse unha memoria na que se fará constar:
1. –Nivel de cumprimento da programación. Incidencias salientables.
-Modificacións introducidas en relación coa programación.
-Motivos das modificacións.
2. Análise dos resultados académicos do alumnado.
3. Modificacións ou adaptacións na programación para a mellora dos resultados.
4. Medidas que se poidan adoptar para a mellora do noso alumnado.
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