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Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar
▪d
▪e
▪h
▪l
▪ñ

▪d
▪e
▪h

▪a
▪c
▪d
▪h

▪ 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

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

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

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

▪ LGB1.1.1. Comprende o sentido global e
identifica a intención comunicativa de textos
orais de carácter informativo propios dos
medios de comunicación audiovisual
(reportaxes, crónicas e documentais).

▪ CCL
▪ CAA

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

▪ CCL
▪ CAA

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

▪ CCL
▪ CAA

▪ LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións
para realizar tarefas de aprendizaxe con
progresiva autonomía.

▪ CAA

▪ LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas
que rexen a cortesía na comunicación oral
(intervén na quenda que lle corresponde,
respecta as opinións e recoñece e rexeita a
linguaxe discriminatoria).

▪ CSC
▪ CCL

exposicións do profesorado ou do
alumnado.

▪a
▪c
▪d
▪e
▪h

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

▪ B1.4. Identificar o propósito comunicativo en
textos orais dos medios de comunicación,
analizar criticamente os seus contidos e
interpretar as connotacións e mensaxes
discriminatorias implícitas.

▪ LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos
aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton,
timbre e volume) e o significado dos trazos
máis característicos da linguaxe non verbal.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIE

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

▪ CCL

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

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSIEE

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

▪ CSC
▪ CAA
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Obxectivos

▪h
▪o

▪h
▪o

Contidos

▪ 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.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B1.5. Valorar as producións emitidas cunha
fonética e prosodia correcta e amosar unha
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan
asociar a ela.

▪ LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia
e prosodia correcta, recoñece os erros nas
producións orais propias e alleas e propón
solucións para melloralas.

▪ CCL
▪ CAA

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

▪ CAA

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

▪ CCL ▪
CCEC

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

▪ CCL
▪ CSC

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

Competencias
clave

▪b
▪e
▪g
▪h

▪a
▪c
▪d

▪ 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.

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

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

▪ LGB1.6.2. Participa con fluidez nas
intervencións orais espontáneas respectando
as regras morfosintácticas desta lingua, en
especial a colocación do pronome átono, así
como a fonética galega (pronuncia das sete
vogais, n velar e fonema fricativo palatal
xordo).

▪ CCL

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

▪ CCL

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

▪ CCL

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

▪ CD
▪ CAA
▪ CSIEE

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

▪ CD
▪ CCL
▪ CSC

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

▪ CCL
▪ CSC

Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso
Obxectivos
▪h

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

▪ CCL
▪ CSC

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

▪ CSC
▪ CAA

▪a
▪b
▪c
▪g
▪h
▪o

▪a
▪d
▪h
▪l
▪ñ

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

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

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

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

▪ LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os
contidos de exposicións formais ou informais
breves.
▪ LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da
linguaxe non verbal (a presentación, a posta
en escena, os xestos e a mirada), manifesta
autocontrol das emocións ao falar en público
e diríxese ao auditorio con autoconfianza e
seguridade.
▪ LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras
propias do nivel formal nas prácticas orais da
lingua.
▪ LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade
da práctica oral.

▪ CAA

▪ LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros
(repeticións de conectores, pobreza léxica e
castelanismos) nos discursos orais propios e
alleos e trata, progresivamente, de evitalos.

▪ CAA
▪ CCL

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

▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCEC

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

▪ CSC
▪ CSIEE

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

▪ CCL
▪ CSC

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

▪ CCL
▪ CAA

▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ CLL
▪ CSC
▪ CLL
▪ CAA
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
▪b
▪f
▪h

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

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

▪ LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun
texto en resumos e esquemas que estruturan
visualmente as ideas.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LGB2.1.2. Busca o significado do léxico
descoñecido a partir do contexto, analiza a
forma das palabras ou usa dicionarios para
contextualizar as acepcións.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as
secundarias e comprende a relación existente
entre elas.

▪ CCL

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

▪ CCL

▪ LGB2.1.5. Compila información para
comprender e ampliar o coñecemento das
mensaxes: busca bibliografía; consulta libros,
revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais
e buscadores de internet.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos
▪ CCL
analizados cos coñecementos propios, antes e ▪ CAA
despois da lectura.
▪d
▪e
▪h

▪d
▪e

▪ 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).

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

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

▪ 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.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de
certa complexidade que lle permiten
desenvolverse en situacións da vida cotiá.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de
convivencia, regras de xogos,
correspondencia escolar.

▪ CCL
▪ CSC

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

▪ CCL
▪ CSC

▪h

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

▪ CCL
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Obxectivos

▪d
▪e
▪h

▪b
▪e
▪h

▪c
▪d
▪h

Contidos

Criterios de avaliación

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

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

▪ LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos
propios da vida educativa, especialmente, os
instrutivos e expositivos: webs educativas,
dicionarios, glosarios e enciclopedias.

▪ CCL
▪ CD

▪ LGB2.4.2. Identifica as características
específicas de todo tipo de textos nos que se
expoñan feitos e se expliquen ideas e
conceptos das distintas materias curriculares.

▪ CCL

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

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

▪ LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente
autónoma, diversas fontes de información e
integra os coñecementos adquiridos nos seus
discursos orais e escritos.

▪ CCL
▪ CCA

▪ LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente
dicionarios impresos ou en versión dixital.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

▪ LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das
bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e
é quen de solicitar libros e vídeos de xeito
autónomo.

▪ CCL
▪ CD

▪ LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten
prexuízos e evita usos lingüísticos
discriminatorios.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de
acordo e desacordo sobre aspectos parciais
ou globais dun texto.

▪ CCL
▪ CSC

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

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

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ CAA

▪ CAA

▪h
▪ñ

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

▪ LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación
sobre o significado dun texto.

▪ CCL

▪ LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais.

▪ CCL
▪ CSC

▪ B2.7. Ler en voz alta co dicción, entoación e ritmo ▪ LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción,
adecuados á situación comunicativa e á súa
entoación e ritmo adecuados (interpreta os
función.
signos de puntuación) á situación
comunicativa e á función da mensaxe.
▪ LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para
rexistrar a voz.

▪ CCL

▪ CCL
▪ CD
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▪b
▪g
▪h

Contidos

Criterios de avaliación

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

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

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

▪ CCL

▪ LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao
rexistro formal e educativo.

▪ CCL

▪ LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e
discursivos de cohesión interna do texto (a
deíxe, as referencias internas de tipo léxico e
os conectores).

▪ CCL

▪ 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)

▪ CCL

▪ LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con
respecto polas regras ortográficas e
morfolóxicas.

▪ CCL

▪ LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual
coas TIC: procesadores de texto, programas
de presentación, dicionarios electrónicos e
correctores.

▪ CCL
▪ CD

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

▪ CCL
▪ CD

▪b
▪e
▪h

▪ B2.9. Produción, en formato papel ou
dixital, de escritos propios da vida cotiá e
das relacións sociais: diarios, cartas
persoais, avisos, solicitudes e
participación en foros.

▪ B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos
propios da vida cotiá e das relacións sociais:
diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e
participación en foros.

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

▪ CCL
▪ CD
▪ CSC

▪b
▪e
▪h

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

▪ B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital,
textos propios dos medios de comunicación a
partir dun modelo (noticias).

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

▪ CCL
▪ CD
▪ CSC

▪b
▪e
▪h

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

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

▪ LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou
dixital, textos de carácter educativo:
cuestionarios, resumos, informes de tarefas,
descricións e explicacións sobre contidos das
materias curriculares.

▪ CCL
▪ CD
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▪b
▪e
▪h

▪b
▪e
▪f
▪h

Contidos

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

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

Criterios de avaliación

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

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

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

▪ CCL
▪ CD

▪ LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e
descricións sen parafrasear o texto resumido.

▪ CCL

▪ 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.

▪ CCL
▪ CD

▪d
▪h

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

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

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

▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC

Bloque 3. Funcionamento da lingua
▪b
▪e
▪l

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

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

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

▪ CCL
▪ CCC.

▪a
▪d
▪e

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

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

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

▪ CCL
▪ CAA

▪b
▪e
▪n
▪l

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

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

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

▪ CCL
▪ CAA

▪b
▪e

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

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

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

▪ CCL

▪b
▪e

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

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

▪ LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

▪ CCL

▪ CD

▪ LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección ▪ CCL
lingüística, gramatical e ortográfica dos textos.

Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso
Obxectivos

▪e

Contidos

▪ B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación
en relación coa cohesión textual.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, ▪ LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a
de acordo coa cohesión textual.
puntuación para a cohesión textual.

Competencias
clave
▪ CCL

▪b
▪e

▪e
▪h

▪ 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.

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

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

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

▪ CCL
▪ CAA

▪ LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio,
utilizando os recursos da lingua con
flexibilidade e creatividade.

▪ CCL
▪ CAA

▪ 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.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para
a cohesión interna.

▪ CCL

▪e
▪h

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

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

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

▪ CCL

▪e

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

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

▪ LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións
orais e escritas propias e alleas a partir da
avaliación e autoavaliación, propondo
solucións para a súa mellora.

▪ CCL
▪ CAA

▪b
▪e
▪h

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

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

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

▪ CCL
▪ CAA

▪b
▪e

▪ B3.12. Identificación e progresiva utilización ▪ B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas
dos coñecementos sobre as linguas para
de uso das linguas, mediante a comparación e
desenvolver unha competencia
transformación de textos, enunciados e
comunicativa integrada.
palabras, e utilizar estes coñecementos para
solucionar problemas de comprensión e para a
produción de textos.

▪ LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos
lingüísticos de ámbito contextual, textual,
oracional e da palabra, desenvolvidos no
curso nunha das linguas, para mellorar a
comprensión e produción dos textos
traballados en calquera das outras.

▪ CCL
▪ CAA

Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 4. Lingua e sociedade
▪ñ
▪o

▪ñ
▪o

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

▪ B4.4. Situación sociolingüística do galego.

▪ B4.1. Valorar as linguas como medios de relación ▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo.
co cal se constrúen todos os saberes e como
Apreciar o plurilingüismo como expresión da
medio de relación interpersoal e de sinal de
riqueza cultural da humanidade e coñecer a
identidade dun pobo a través da identificación
lusofonía e achegarse ás culturas que a
de elementos lingüísticos de noso en
integran.
diferentes contextos.

▪ CCL

▪ LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias,
minoritarias e minorizadas e aplica estes
conceptos ao caso galego.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en
España e valora a súa existencia como un
elemento de riqueza cultural.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na
actualidade en Galicia por mor da emigración.

▪ CCL

▪ LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de
Galicia coa comunidade lusófona e coñece os
territorios que a integran.

▪ CCL ▪
CCEC

▪ LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer
(literatura de tradición oral, música e xogos) e
educativos en lingua galega adaptados á súa
idade e compáraos con outros similares da
lusofonía.

▪ CCL
▪ CCEC
▪ CD

▪ 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.

▪ CCL

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

▪ñ
▪o

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

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

▪ LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos
galegos.

▪ CCL

▪ LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas
normalizadoras no ámbito educativo.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica
lingüística e valora a importancia de contribuír
individual e socialmente á normalización da
lingua galega.

▪ CCL
▪ CSC

Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ ñ. ▪
o.

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

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

▪ LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a
utilización do galego e a súa promoción no
ámbito educativo e local.

▪ CCL
▪ CSC

▪ñ
▪o

▪ B4.7. Prexuízos lingüísticos.

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

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

▪ CCL
▪ CSC

▪ñ
▪o

▪ B4.8. Recoñecemento das variantes
diafásicas da lingua galega e da función
da lingua estándar, uso normalizado da
variante dialectal propia da zona e
utilización e valoración da variante
estándar da lingua en situacións de
carácter formal.

▪ B4.6. Identificar e clasificar as variantes
diafásicas do galego, recoñecer os trazos da
variedade estándar da lingua galega e valorala
como variante unificadora, así como apreciar a
variante diatópica propia.

▪ LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes
diafásicas do galego.

▪ CCL

▪ LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e
identifica nela os trazos propios da xerga
estudantil.

▪ CCL

▪ LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade
estándar da lingua galega e valóraa como
variante unificadora.

▪ CCL

▪ LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as
variedades dialectais e utiliza os trazos
propios da súa zona.

▪ CCL
▪ CSC

Bloque 5. Educación literaria
▪h
▪l

▪h
▪l

▪h
▪l

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

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

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

▪ CCL

▪ 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.

▪ CCL

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

▪ B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer
audicións de poemas recitados ou cantados,
determinar o tema principal, a estrutura xeral e
pór de relevo os principais recursos estilísticos.

▪ LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente
e fai audicións de poemas recitados ou
cantados, determina o tema principal, a
estrutura xeral e pon de relevo os principais
recursos estilísticos.

▪ CCL

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

▪ B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos
narrativos breves, localizando e describindo os
elementos estruturais e formais máis
salientables: punto de vista, tempo, espazo e
personaxes principais.

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente
textos narrativos breves, localiza e describe
os elementos estruturais e formais máis
salientables: punto de vista, tempo, espazo e
personaxes principais.

▪ CCL

Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso
Obxectivos

▪h
▪l

▪h
▪l

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

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

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

▪ CCL

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

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

▪ LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos
diferentes xéneros, sinalando as
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais
coma formais.

▪ CCL

▪ LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao
mesmo xénero pero a diferentes subxéneros,
sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto
estruturais coma formais.

▪ CCL

▪h
▪l

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

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

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

▪ CCL

▪h
▪l
▪n

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

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

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

▪ CCL ▪
CCEC

▪h
▪l
▪n

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

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

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

▪ CCL ▪
CCEC

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

▪ CCL ▪
CCEC

▪ LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas
orientadoras, dos fondos e recursos que
ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais,
para a realización de traballos e cita axeitada
destes.

▪ CCL
▪ CD

▪e
▪h
▪l

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

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

Lingua Galega e Literatura CUARTO

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.
▪d
▪e
▪h

▪d
▪e
▪h

▪d
▪e
▪h

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

▪ B1.2. 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).

▪ B1.1. 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.

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

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

▪ 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.

▪

CCL

▪ LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se
estruturan as mensaxes orais, o tema, así
como a idea principal e as secundarias.

▪

CCL

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

▪
▪

CCL
CAA

▪ LGB1.2.1. Distingue entre opinión e
persuasión en mensaxes publicitarias orais e
identifica as estratexias de enfatización.

▪
▪

CCL
CAA

▪ 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
léxicosemántico (léxico connotativo,
simbólico e atractivo para o receptor).

▪
▪

CCL
CSEIEE

▪ LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais,
en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o
son (diálogo, ruídos e música), en anuncios
publicitarios ou outro tipo de comunicacións
orais.

▪
▪

CLL
CCEC

▪ 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.

▪
▪

CCL
CAA

▪ LGB1.3.2. Recoñece os procedementos
lingüísticos para manifestarse a favor ou en
contra dunha opinión ou postura.

▪
▪

CCL
CSC

▪d
▪e
▪h

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

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

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

▪ CCL

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso
Obxectivos

▪a
▪c
▪d
▪h

▪h
▪o

Contidos

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

▪ 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.

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.

▪ 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

Competencias
clave

▪ LGB1.5.1. Identifica os recursos que
proporcionan adecuación, coherencia e
cohesión ao discurso.

▪ CCL

▪ LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que
rexen a cortesía na comunicación oral e
respecta as opinións alleas.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos
aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton,
timbre e volume), a linguaxe corporal
adecuada (mirada e posición do corpo), así
como o autocontrol das emocións ao falar en
público.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE

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

▪ CCL
▪ CAA

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

▪
▪

CAA
CSC

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

▪
▪

CCL
CCEC

▪h
▪o

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

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

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

▪
▪

CLL
CSC

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

▪

CCL

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

▪

CCL

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

▪

CCL

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso
Obxectivos

Contidos

▪a
▪c
▪d
▪h

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

▪a
▪b
▪e
▪g

▪ B1.9. Coñecemento e uso
progresivamente autónomo das
estratexias necesarias para a produción
de textos orais, de técnicas para

Criterios de avaliación

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

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

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

▪
▪

CCL
CAA

▪ LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os
usos lingüísticos que levan implícitos
prexuízos ou discriminacións.

▪
▪

CCL
CSC

▪ LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura
o contido, revisa os borradores e esquemas.

▪
▪

CAA
CCL

▪ LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma
clara e ordenada e con corrección gramatical.

▪

CCL

▪h
▪o

aprender a falar en público e uso das
TIC.

▪ LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á
situación comunicativa.

▪

CCL

▪ LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os
elementos prosódicos e (entoación e
pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e
volume), a linguaxe corporal (mirada e
posición do corpo) así como o autocontrol
das emocións ao falar en público.

▪
▪
▪

CCL
CSC
CSIEE

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

▪
▪
▪

CD
CAA
CCL
CCL
CAA

▪b
▪h

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

▪ B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á
avaliación e mellora da expresión oral e
recoñecer en exposicións orais propias e
alleas as dificultades expresivas.

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

▪
▪

▪a
▪c
▪d
▪h

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

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

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

▪ CCL
▪ CAA

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

▪ CCL
▪ CSC

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso
Obxectivos

▪a
▪d
▪h
▪l
▪ñ

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B1.12. Participación en interaccións orais
sobre temas de interese persoal ou social
ou asuntos da vida cotiá, en diferentes
rexistros.

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

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

Competencias
clave
▪ CCL
▪ CSC
▪ CSIEE
▪ CCEC

▪h
▪o

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

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

▪ LGB2.13.1. Identifica e describe os valores da
lingua oral como un instrumento útil na
aprendizaxe, así como para relacionarse cos
demais e enriquecerse como persoa.

▪ CCL ▪
CAA
▪ CSC
▪ CSIEE

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

▪ CCL
▪ CAA

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

▪ CCL

▪ LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de
ideas dun texto.

▪ CCL

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
▪b
▪f
▪h

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

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

▪ LGB2.1.4. Deduce información global do texto a ▪ CCL
partir de contidos explícitos e implícitos.

▪d
▪e
▪h

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

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

▪ LGB2.1.5. Entende o significado de palabras
propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu
discurso.

▪ CCL
▪ CAA

▪ 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.

▪ CCL

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪d
▪e
▪h

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

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

▪d
▪e
▪h

▪ B2.4. Comprensión e interpretación de
textos argumentativos.

▪ B2.4. Comprender e interpretar textos
argumentativos.

▪d
▪e
▪h

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

▪d
▪e
▪h

▪ LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora
textos propios da vida cotiá pertencentes a
distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de
presentación, ficha de contratación en
empresas e redes sociais de procura de
emprego, contrato, nómina e vida laboral),
administrativo (carta administrativa e solicitude
ou instancia) e comercial (carta comercial,
carta de reclamación e impreso administrativo
de reclamación).

▪ CCL
▪ CSC

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

▪ CCL
▪ CD

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

▪ CCL

▪ LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención
comunicativa de textos argumentativos.

▪ CCL

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

▪ B2.6. Comprensión e interpretación das
mensaxes explícitas e implícitas que
transmiten os textos publicitarios dos
medios de comunicación.

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

▪ B2.6. Comprende e interpreta as mensaxes
explícitas e implícitas que transmiten os textos
publicitarios dos medios de comunicación.

▪ LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos
dos textos xornalísticos de opinión: carta ao
director, editorial, columna e artigo de opinión.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun
texto xornalístico e distingue entre
información, opinión e persuasión.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB2.6.1. Comprende e interpreta as
mensaxes explícitas e implícitas que
transmiten os textos publicitarios dos medios
de comunicación (anuncios).

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica
ante as mensaxes persuasivas que proveñen
dos medios de comunicación.

▪ CCL
▪ CSC

▪c
▪d

Obxectivos

▪ B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita ▪ B2.7. Identificar os usos lingüísticos que
identificar usos lingüísticos
conteñan prexuízos ou mensaxes
discriminatorias.
discriminatorias.
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Contidos

Criterios de avaliación

▪h

▪b
▪e
▪f
▪h

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

▪b
▪f
▪h

▪ 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).

▪ B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta
das bibliotecas e doutras fontes de información
impresa ou en formato dixital.

▪ 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).

▪ LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos ▪ CCL
que levan implícitos prexuízos ou mensaxes
▪ CSC
discriminatorias.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes
discriminatorias implícitas nos textos de
medios de comunicación con especial
atención á publicidade.
▪ LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza
información e extrae conclusións a partir da
consulta de materiais en distintos soportes.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen
as bibliotecas ou as TIC para integrar os
coñecementos adquiridos nos seus escritos.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CSC

▪ LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de
planificación para organizar o seu discurso
(diferentes tipos de esquemas e mapas
conceptuais).
▪ LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en
función da tipoloxía textual e do acto
comunicativo.
▪ LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os
contidos en unidades sintácticas consecutivas
e encadeadas con conectores e outros
elementos de cohesión.
▪ LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as
normas morfosintácticas e sérvese das
ferramentas lingüísticas ao seus alcance
(correctores, dicionarios e gramáticas) para
aplicalas correctamente.
▪ LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que
a organización dos contidos do texto é
correcta e que non se cometen erros
ortográficos, gramaticais, de formato ou de
presentación.

▪ CCL

▪ CCL
▪ CD
▪ CSC

▪ CCL

▪ CCL

▪ CCL
▪ CD

▪ CCL

▪b
▪e
▪fh
▪h▪

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

▪ B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a ▪ LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos
presentación dos escritos, para difundir os
textos: corrector ortográfico do procesador de
textos propios, coñecer outros alleos e
textos, dicionarios en liña e outras páxinas
intercambiar opinións.
especializadas no estudo da lingua galega.

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪h

▪b
▪e
▪h

▪ B2.11. Produción, en soporte impreso ou
dixital, de textos propios da vida cotiá
pertencentes ao ámbito laboral,
administrativo e comercial.

▪ B2.11. Producir, respectando as súas
características formais e de contido, textos
propios da vida cotiá pertencentes a distintos
ámbitos tanto en formato papel como dixital:
laborais, administrativos e comerciais.

▪b
▪e
▪h

▪ B2.12. Produción, en soporte impreso ou
▪ B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital,
dixital, de cartas á dirección e columnas de
cartas á dirección e columnas de opinión.
opinión.

Competencias
clave

▪ LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para
mellorar a presentación dos seus escritos,
especialmente na presentación dos seus
traballos educativos, atendendo a cada unha
das funcionalidades de cada elemento:
encabezamento e pé de páxina, numeración
de páxinas, índice, esquemas etc.

▪ CCL

▪ LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de
divulgación de textos propios, de
coñecemento doutros alleos e de intercambio
de opinións.

▪ CCL
▪ CD
▪ CSC

▪ LGB2.11.1. Produce, respectando as súas
características formais e de contido, e en
soporte tanto impreso como dixital, textos
propios da vida cotiá pertencentes a distintos
ámbitos: laboral (currículo, carta de
presentación, ficha de contratación en
empresas e redes sociais de procura de
emprego), administrativo (carta administrativa
e solicitude ou instancia) e comercial (carta
comercial, carta de reclamación e impreso
administrativo de reclamación).

▪ CCL
▪ CD

▪ CD

▪ CSC

▪ LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, ▪ CCL
cartas á dirección e columnas de opinión.
▪ CD
▪ CSC

▪b
▪e
▪h

▪d
▪h

▪ B2.13. Composición en soporte impreso ou
dixital de textos argumentativos,
redactados a partir da información obtida
de distintas fontes.

▪ B2.14. Valoración da escritura como un
instrumento de aprendizaxe, de relación
social e enriquecemento persoal.

▪ B2.13. Producir en soporte impreso ou dixital
textos argumentativos, redactados a partir da
información obtida de distintas fontes.

▪ B2.14. Valorar a escritura como un instrumento
moi útil na aprendizaxe, nas relacións sociais e
no desenvolvemento do individuo.

▪ LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou
dixital, textos argumentativos, redactados a
partir da información obtida de distintas fontes.

▪ CCL
▪ CD
▪ CSC

▪ LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou
dixital, un texto argumentativo propio a partir
dun tema dado sen documentación previa.

▪ CCL
▪ CD

▪ LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume
textos argumentativos sen repetir nin
parafrasear o texto de partida.

▪ CCL

▪ LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da
escritura non só como una ferramenta para
organizar os pensamentos senón tamén como
un instrumento para relacionarse cos demais
e enriquecerse como persoa.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CCEC

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 3. Funcionamento da lingua
▪b
▪e
▪l

▪b
▪e
▪l
▪b
▪e

▪ B3.1. Recoñecemento, explicación e uso
▪ B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico
▪ LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
de léxico suficientemente amplo e preciso,
preciso de diferentes categorías gramaticais, así
amplo e preciso de diferentes categorías
con incorporación de fraseoloxía e de
como da fraseoloxía.
gramaticais.
vocabulario temático.
▪ LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía
diversa da lingua galega nas súas producións
orais e escritas.

▪ CCL
▪ CAA

▪ B3.2. Recoñecemento e uso das formas
verbais da lingua galega e das perífrases.

▪ B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas ▪ LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as
verbais e as perífrases verbais da lingua galega.
formas verbais e as perífrases verbais da
lingua galega e distingue os diversos tipos.

▪ CCL
▪ CAA

▪ B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de ▪ LGB3.3.1. Recoñece e explica os
creación de palabras, os valores dos morfemas
procedementos de creación de palabras.

▪ CCL
▪ CAA

▪ CCL
▪ CAA

▪i

▪ B3.3. Recoñecemento, explicación e uso
dos procedementos de creación de
palabras.

e as súas posibilidades combinatorias para
crear novos termos e identificar a súa
procedencia grega ou latina.

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

▪ CCL
▪ CAA

▪ LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e
sufixos e as súas posibilidades combinatorias
para crear novas palabras.

▪ CCL

▪ LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou
latina de prefixos e sufixos habituais no uso da
lingua galega.

▪ CCL

▪a
▪d
▪e

▪ B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego,
con especial atención a posibles
interferencias (apertura das vogais de
grao medio, o n velar ou a entoación).

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

▪ LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a
fonética da lingua galega, con especial
atención á entoación, ás vogais de grao medio
e ao n velar.

▪ CCL
▪ CAA

▪b
▪e
▪n
▪l

▪ B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras
fontes de consulta, tanto en papel como
en soporte electrónico, especialmente
sobre cuestións de uso (semántico e
sintáctico) e de normativa.

▪ B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras
fontes de consulta, tanto en papel como en
soporte electrónico, para resolver dúbidas, para
progresar na aprendizaxe autónoma e para
enriquecer o propio vocabulario.

▪ LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e
outras fontes de consulta, tanto en papel
como en soporte electrónico, especialmente
sobre cuestións de uso (semántico e
sintáctico) e de normativa, para resolver
dúbidas, e para progresar na aprendizaxe
autónoma e para ampliar o seu vocabulario.

▪ CCL
▪ CD

▪b
▪e

▪ B3.6. Aplicación e valoración das normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua
galega.

▪ B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e
morfolóxicas da lingua galega.

▪ LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega
nos discursos orais e escritos.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social
das normas ortográficas e morfolóxicas da
lingua galega.

▪ CCL
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪e

▪ B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en
relación coa cohesión sintáctica.

▪ B3.7. Analizar e usar correctamente a
puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica.

▪ LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a
puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica.

▪ CCL

▪b
▪e

▪ B3.8. As principais regras de combinación
impostas polos predicados en función dos
seus argumentos; estruturas sintácticas e

▪ B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións,
identificando as principais regras de
combinación impostas polo verbos.

▪ LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a
palabra nuclear que o organiza sintáctica e
semanticamente.

▪ CCL
▪ CAA

tipos de oración segundo a natureza do
predicado.

▪ LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das
oracións, identificando o verbo e os seus
complementos.

▪ CCL

▪ LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos
elementos da estrutura sintáctica galega.

▪ CCL

▪ LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a
natureza do predicado.

▪ CCL

▪ LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica
correcta.

▪ CCL

▪e
▪h

▪ B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos
▪ B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos
nexos e conectores textuais máis comúns,
textuais de causa, consecuencia, condición,
en particular os de causa e consecuencia,
hipótese e os conclusivos, así como os
os de condición e hipótese e os
mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión
conclusivos, e mais dos mecanismos de
interna.
cohesión textual.

▪ LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos
textuais de causa, consecuencia, condición,
hipótese e os conclusivos, así como os
mecanismos gramaticais e léxicos de
cohesión interna.

▪ CCL
▪ CAA

▪e

▪ B3.10. Identificación da estrutura dun texto, ▪ B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos
a construción dos parágrafos e a
e propios a estrutura, a construción e
vinculación e progresión temáticas en
xustificación dos parágrafos, a vinculación e
textos alleos e propios, e elaboración de
progresión temáticas, e elabora textos de
textos de acordo con estes parámetros.
acordo con estes parámetros.

▪ LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en
construcións propias e alleas.

▪ CCL

▪ LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a
división en parágrafos de textos propios e
alleos.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en
textos propios e alleos.

▪ CCL

▪ LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura
apropiada, divididos en parágrafos e
empregando os mecanismos de progresión
temática.

▪ CLL

▪ LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os
trazos lingüísticos dos diferentes xéneros
textuais, especialmente nos argumentativos, e
aplícaos nas producións propias.

▪ CCL

▪a
▪b
▪e

▪ B3.11. Identificación e explicación dos
trazos que permiten diferenciar e clasificar
os xéneros textuais, especialmente os
argumentativos.

▪ B3.11. Identificar e explicar os trazos que
permiten diferenciar e clasificar os xéneros
textuais, especialmente os argumentativos.
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega
nas producións propias, os distintos
procedementos lingüísticos para a expresión
da subxectividade.

▪ CCL

▪ B3.12. Adecuación dos textos en función do ▪ B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en
contexto, do tema e do tipo de texto.
función do contexto, do tema e do xénero e
elabora producións propias cunha adecuación
apropiada.

▪ LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das
producións en función do contexto, do tema e
do xénero textual.

▪ CCL
▪ CAA

▪ LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas
cunha adecuación apropiada ao contexto, ao
tema e ao xénero textual.

▪ CCL

▪b
▪e
▪h

▪ B3.13. Participación en proxectos
▪ B3.13. Participar en proxectos (elaboración de
(elaboración de materiais multimedia,
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión
folletos, carteis, recensión de libros e
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen
películas, etc.) nos que se utilicen varias
varias linguas, tanto curriculares como outras
linguas, tanto curriculares como outras
presentes no centro docente, relacionados cos
presentes no centro docente, relacionados
elementos transversais e nos que se eviten
cos elementos transversais e nos que se
estereotipos lingüísticos ou culturais.
eviten estereotipos lingüísticos ou
culturais.

▪ LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración
de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, obras de
teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas
e relacionados cos elementos transversais,
evita estereotipos lingüísticos ou culturais e
valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe.

▪ CCL
▪ CAA

▪b
▪e

▪ B3.14. Identificación e progresiva
utilización dos coñecementos sobre as
linguas para desenvolver unha
competencia comunicativa integrada.

▪ 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.

▪ CCL
▪ CAA

▪ 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.

▪ CCL ▪
CCEC

▪ 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.

▪ CCL

▪b
▪e

▪ 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.
Bloque 4. Lingua e sociedade.

▪ñ
▪o

▪ B4.1. Valoración das linguas como medios
de relación interpersoal e de sinal de
identidade dun pobo.
▪ B4.2. O plurilingüismo como expresión da
riqueza cultural da humanidade.
▪ B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no
século XXI.

▪ B4.1. Valorar as linguas como medios de
relación interpersoal e de sinal de identidade
dun pobo, apreciar o plurilingüismo como
expresión da riqueza cultural da humanidade e
coñecer e describir o papel da lusofonía nas
linguas do mundo no século XXI.

▪ LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman
parte da comunidade lusófona e sabe
describir a súa importancia dentro das linguas
do mundo no século XXI.

▪ CCL
▪ CSC

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso
Obxectivos

▪ñ
▪o

▪ñ
▪o

Contidos

▪ 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.
Consciencia da necesidade e das
potencialidades de enriquecemento

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.

▪ 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

Competencias
clave

▪ LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os
principais recursos da rede en portugués
(buscadores, enciclopedias e portais de
noticias).

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación
estatal e autonómica básica en materia
lingüística.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.2.2. Describe acertadamente con
criterios sociolingüísticos a situación galega
actual.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución
de linguas tirando conclusións nas que
incorpora os seus coñecementos
sociolingüísticos.

▪ CCL
▪ CSC
▪ CD

▪ LGB4.2.4. Describe a situación
sociolingüística de Galicia e emprega a
terminoloxía apropiada.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.2.5. Analiza as tendencias de
evolución da lingua galega a partir da
situación sociolingüística actual.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.3.1. Identifica os procedementos de
normalización e argumenta axeitadamente a
necesidade de continuar con este proceso
na lingua galega.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.3.2. Distingue normativización e
normalización e explica axeitadamente cada
fenómeno.

▪ CCL
▪ CSC

▪ CD

persoal e colectivo do uso normalizado
da lingua galega.

▪ñ
▪o

▪ B4.6. Evolución da lingua galega e etapas
da historia social da lingua galega desde
1916 ata a actualidade. Análise e
comprensión das causas e
consecuencias dos feitos máis
relevantes.

▪ B4.4. Recoñecer os principais elementos de
evolución da lingua galega, así como
identificar as causas e consecuencias dos
feitos máis relevantes da súa historia social, e
sinalar as distintas etapas desde 1916.

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica
lingüística e valora a importancia de
contribuír individual e socialmente á
normalización da lingua galega.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes
normalizadores en Galicia e valora a súa
importancia.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos
da evolución da lingua galega desde 1916
ata a actualidade.

▪ CCL

▪ LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos
relevantes da historia social da lingua
galega desde 1916 e elabora textos
expositivos sobre as diferentes etapas.

▪ CCL ▪
CCEC

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso
Obxectivos

▪ñ
▪o

Contidos

▪ B4.7. Situación sociolingüística e legal das
linguas de España.

Criterios de avaliación

▪ B4.5. Describir a situación sociolingüística e
legal das linguas de España.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos
máis relevantes da historia social da lingua
galega desde 1916.

▪ CCL ▪
CCEC

▪ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos
feitos máis relevantes da historia social da
lingua galega desde 1916.

▪ CCL ▪
CCEC

▪ LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos
e información dos medios e das TIC,
relacionados coa historia social da lingua
galega desde 1916.

▪ CCL
▪ CCEC
▪ CD

▪ 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.

▪ CCL
▪ CD

▪ñ
▪o

▪ñ
▪o

▪ 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.

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

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

▪ LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos
atribuíbles a calquera lingua e
especialmente á galega e rebáteos cunha
argumentación axeitada.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as
linguas, detecta os prexuízos, en caso de os
ter, e rebáteos argumentadamente.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.7.1. Recoñece os principais
fenómenos que caracterizan as variedades
xeográficas da lingua galega.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade
estándar da lingua galega.

▪ CCL

▪ LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como
variedade unificadora.

▪ CCL

▪ 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.

▪ CCL
▪ CSC

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ LGB4.7.5. Recoñece as variedades
diastráticas e diafásicas da lingua galega e
describe o influxo da situación
sociolingüística nelas.

▪ CCL
▪ CSC

▪ LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e
xeracións da literatura galega de 1916 ata a
actualidade.

▪ CCL

Bloque 5. Educación literaria.
▪h
▪l

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

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

▪h
▪l

▪h
▪l

▪ B5.2. Selección, lectura autónoma e
comentario de obras representativas da
literatura galega de 1916 ata a
actualidade.

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

▪ 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.

▪ 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.

Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica
razoadamente os distintos períodos da
literatura galega de 1916 ata a actualidade
sinalando os seus principais trazos
característicos.

▪ CCL

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios
razoados, obras representativas da literatura
galega de 1916 ata a actualidade para a súa
lectura.

▪ CCL

▪ 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.

▪ CCL

▪ LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre,
textos de obras da Literatura galega desde
1916 ata a actualidade, sinala os seus trazos
característicos definitorios e relaciónaos co
contexto histórico, cultural e sociolingüístico
do período da literatura galega
correspondente

▪ CCL

▪ 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.

▪ CCL

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou
dramatizadamente textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos representativos da
literatura galega de 1916 ata a actualidade.

▪ CCL

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ 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.

▪ CCL

▪b
▪h
▪l

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

▪ B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo
nos que se describan e analicen textos
representativos da literatura galega de 1916 ata
a actualidade.

▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou
colectivamente nos que se describen e
analizan textos representativos da literatura
galega de 1916 ata a actualidade.

▪ CCL

▪e
▪h

▪ B5.5. Consulta de fontes de información
variadas e de recursos das TIC para a
realización de traballos e cita axeitada
destes.

▪ B5.5. Consultar fontes de información variadas e
recursos das TIC para a realización de traballos
e cita axeitada destes.

▪ LGLB5.5.1. Consulta fontes de información
variadas para a realización de traballos e cita
axeitada destas.

▪ CCL

▪ LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos
das TIC para a realización de traballos e cita
axeitada destes.

▪ CCL
▪ CD

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

▪ 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.

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

▪ CCL ▪
CCEC

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

▪ CCL ▪
CCEC

▪l

▪h
▪l
▪n
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SEGUNDO CURSO BACHARELATO.

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar

•

d

•

e

•

g

•

h

•

d

•

e

•

h

•

i

•

•

B1.1. Comprensión, interpretación e
valoración de textos orais e audiovisuais
de natureza diversa.

B1.2. Comprensión interpretación e
valoración de textos expositivos e
argumentativos sobre temas
especializados do ámbito educativo.

•

•

B1.1. Comprender, interpretar e valorar
diferentes tipos de discursos orais, audiovisuais
e a situación en que se desenvolven. Captar o
sentido global, a intención do discurso, a
mensaxe e as súas ideas principais e
secundarias.

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos
orais de carácter expositivo e argumentativo
sobre temas especializados (conferencias,
clases, charlas, presentacións e
videoconferencia).

•

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a
idea principal e as secundarias, de calquera texto
oral, formal ou informal, producido na variante
estándar ou en calquera das variedades dialectais.

•

CCL

•

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e
secundarias en resumos, esquemas ou mapas
conceptuais.

•

CCL

•

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos
críticos sobre discursos orais de distinta natureza.

•

CAA

•

LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos
relevantes dunha presentación (charla ou
conferencia sobre temas especializados do ámbito
educativo).

•

CCL

•

CAA

LGB1.2.2. Recoñece as distintas estratexias de
organización do contido nunha exposición oral
sobre un tema especializado propio do ámbito
educativo ou de divulgación científica e cultural.

•

CAA

•

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

•

•

d

•

e

•

g

•

h

•

B1.3. Comprensión interpretación e
valoración de textos orais procedentes
dos medios de comunicación social
(xéneros informativos e de opinión, e da
publicidade).

•

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos
orais xornalísticos e publicitarios.

•

•

•

•

•

a

•

b

•

B1.4. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a
coherencia, a cohesión e a claridade expositiva,

•

Competencias
clave

LGB1.2.3. Escoita de maneira activa, toma notas e
formula preguntas coa intención de aclarar ou
ampliar ideas que se desprenden da exposición
oral.

•

CCL

•

CAA

LGB1.3.1. Interpreta e identifica a intención
comunicativa, o tema e a estrutura en anuncios
sonoros e/ou audiovisuais.

•

CCL

•

CAA

LGB1.3.2. Identifica as características propias dos
principais xéneros informativos e de opinión dos
medios de comunicación social.

•

CCL

•

CAA

•

CSC

LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non
verbais que se empregan na publicidade para
convencer os destinatarios ou destinatarias.

•

CCL

•

CSC

LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e
contido das mensaxes publicitarias e evita usos
lingüísticos discriminatorios.

•

CAA

•

CCL

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso.

•

CCL

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

•

e

Contidos

•

Criterios de avaliación

así como as normas de cortesía, nas
intervencións orais propias da actividade
educativa, tanto espontáneas como planificadas.

B1.4. Desenvolvemento das habilidades
de escoita activa, cunha actitude de
interese, de cooperación e de respecto.

Estándares de aprendizaxe

•

LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a
cortesía na comunicación oral e respecta as
opinións alleas.

•

CSC

•

CAA

LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e
volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e
posición do corpo), así como o autocontrol das
emocións ao falar en público.

•

CCL

•

CSC

•

CSIEE

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce
discursos adecuados, coherentes e ben
cohesionados.

•

CAA

•

CCL

•

LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas
e revisa os borradores e esquemas.

•

CAA

•

LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e
ordenada e con corrección gramatical, cínguese ao
tema e non divaga.

•

CCL

•

LGB1.5.4. Emprega axeitadamente os elementos
prosódicos (entoación e pronuncia axeitada,
pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal
(mirada e posición do corpo) así como o autocontrol
das emocións ao falar en público.

•

CCL

•

CSC

•

CSIEE

•

•

d

•

e

•

g

•

h

•

i

•

m

•

B1.5. Produción (planificación e
execución de textos orais relacionados
con algún contido do currículo ou tema de
actualidade) adecuada á situación
comunicativa, con coherencia, cohesión,
corrección, coa axuda das TIC, así como
de elementos non verbais e con control
das emocións ao falar en público.

•

B1.5. Realizar producións orais planificadas,
relacionadas con algún contido do currículo ou
tema de actualidade adecuadas á situación e á
intención comunicativa desexada, con
coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das
TIC así como de elementos non verbais e con
control das emocións ao falar en público.

Competencias
clave

•

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

•

•

e

•

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

•

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

Competencias
clave

LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e recorre a
paráfrases ou circunloquios cando non encontra a
expresión precisa.

•

CCL

•

CSIEE

•

LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación
comunicativa.

•

CCL

•

LGB1.5.7. Tenta buscar a complicidade do público
e demostra seguridade ao responder as preguntas
do auditorio.

•

CSIEE

•

LGB1.5.8. Emprega as TIC para documentarse
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto
e elaborar unha presentación adecuada á situación
e á intención comunicativa desexada, con
coherencia, cohesión e corrección.

•

CD

•

CCL

•

CAA

•

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

•

CCL

•

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións
orais espontáneas respectando as regras
morfosintácticas desta lingua, en especial a
colocación do pronome átono, así como a fonética

•

CCL

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

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

•

e

•

g

•

h

•

i

•

a

•

b

•

e

•

•

B1.7. Exposición oral de textos
expositivos e argumentativos do ámbito
educativo e de divulgación científica e
cultural.

•

B1.8. Participación activa e argumentada en
debates nos que se expresen opinións acerca
dun tema de actualidade.

•

B1.7. Expor oralmente, con rigor e claridade, un
tema especializado de textos do ámbito
educativo ou de divulgación científica e cultural.

B1.8. Participar activa e argumentadamente en
debates nos que se expresen opinións acerca
dun tema de actualidade.

•

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais
espontáneas expresións propias do galego:
infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.

•

CCL

•

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

•

CCL

•

LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con
rigor, claridade e corrección gramatical e fonética.

•

CCL

•

LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e especializado
e evita o uso de coloquialismos e palabras
comodín.

•

CCL

•

LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma
comprensible e convincente e comenta as
contribucións das persoas interlocutoras.

•

CCL

•

CAA

•

CSC

LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía
na comunicación oral, respecta as quendas e as
opinións alleas e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.

•

CCL

•

CSC

•

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

•

a

•

b

•

c

•

e

•

m

•

b

•

d

•

e

•

e

Contidos

•

•

•

Criterios de avaliación

B1.9. Participación en interaccións orais
sobre temas de interese persoal ou social
ou asuntos da vida cotiá, en diferentes
rexistros.

•

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

•

B1.11. Participación nas producións orais
cunha fonética e prosodia correcta,
valoración desta pronuncia e actitude
crítica ante os prexuízos que se poidan
asociar a ela.

•

Estándares de aprendizaxe

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de
interese persoal, ou social ou asuntos da vida
cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.

•

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á
avaliación e mellora da expresión oral e
recoñecer, en exposicións orais propias e alleas,
as dificultades expresivas.

•

B1.11. Participar oralmente cunha fonética e
prosodia correcta, valorar esta pronuncia e
amosar unha actitude crítica ante os prexuízos
que se poidan asociar a ela.

Competencias
clave

LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións
que xorden na vida diaria así como noutras de
estudo ou traballo e participa en conversas
informais.

•

CCL

•

CSC

•

CSIEE

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e
alleas as dificultades expresivas (incoherencias,
repeticións, ambigüidades, mal uso dos rexistros
pobreza léxica, fonética e entoación inadecuada), e
identifica interferencias lingüísticas e desviacións
da norma.

•

CAA

•

CCL

•

LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e
progresar de xeito autónomo.

•

CAA

•

LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia
galega correcta, identifica os erros na produción
oral allea e produce discursos orais que respectan
as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega.

•

CCL

•

CAA

LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente
os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia
propia da lingua galega.

•

CCL

•

CSC

•

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

•

Competencias
clave

LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal
propia e asúmea como a variedade habitual do seu
contexto.

•

CCL

•

CSC

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto
en resumos, esquemas e mapas conceptuais.

•

CCL

•

CCA

•

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a
intención comunicativa do emisor en textos
expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.

•

CCL

•

LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as
secundarias e sintetiza o contido de textos
expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.

•

CCL

•

LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos,
audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión
dun texto e complementar as súas producións.

•

CCL

•

CD

•

CAA

LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo
unha orde predefinida e revisa o proceso de
escritura para mellorar a produción final.

•

CCL

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

•

b

•

d

•

f

•

h

•

b

•

f

•

•

B2.1. Comprensión e produción de textos
propios dos ámbitos educativo,
xornalístico, profesional e empresarial con
axuda de estratexias e coñecementos
lingüísticos, sociolingüísticos e
pragmáticos.

B2.2. Planificación, produción e revisión
de textos de distintos ámbitos adecuados,
coherentes e ben cohesionados;

•

•

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para
interpretar e producir textos propios dos ámbitos
educativo, xornalístico, profesional e
empresarial.

B2.2. Planificar, producir e revisar textos de
distintos ámbitos de uso adecuados á situación e
á intención comunicativa, con coherencia,

•

•

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

•

Contidos

axustados ás normas morfolóxicas e
gramaticais e ben presentados.

h

•

b

•

d

•

f

•

h

•

d

•

f

•

h

Criterios de avaliación

•

•

B2.3. Produción de traballos educativos
individuais e en grupo sobre temas
polémicos do currículo ou da actualidade
social, científica e cultural.

B2.4. Análise e comentario de textos
expositivos e argumentativos propios dos
ámbitos educativo, xornalístico,
profesional e empresarial.

•

•

Estándares de aprendizaxe

cohesión, corrección gramatical e boa
presentación.

•

B2.3. Realizar traballos educativos individuais ou
en grupo sobre temas controvertidos do currículo
ou de actualidade social, científica ou cultural.

B2.4. Analizar e comentar textos argumentativos
e expositivos propios dos ámbitos educativo,
xornalístico, profesional e empresarial.

Competencias
clave

LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos
ámbitos usando o rexistro adecuado, organizando
os enunciados en secuencias lineais e ben
cohesionadas.

•

CCL

•

CSC

•

LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con
rigor, claridade e corrección gramatical.

•

CCL

•

LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión ás condicións
da situación comunicativa (tema, destinatario,
ámbito discursivo e xénero textual) e emprega os
recursos expresivos propios do rexistro formal.

•

CCL

•

LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de
coloquialismos ou palabras comodín.

•

CCL

•

LGB2.3.4. Organiza os contidos dos seus traballos
en función duns obxectivos fixados previamente,
contrasta posturas enfrontadas e defende a súa
opinión con argumentos.

•

CCL

•

CSC

•

LGB2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos,
léxico-semánticos e pragmático-textuais de textos
expositivos e argumentativos.

•

CCL

•

LGB2.4.2. Recoñece e explica a función no texto
dos distintos procedementos de cita: estilo directo,

•

CCL

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita
encuberta.

•

b

•

e

•

f

•

h

•

B2.5. Busca e selección de información
procedente de fontes bibliográficas e
dixitais e posterior organización e revisión
das producións cos recursos que ofrecen
as TIC.

•

B2.5. Extraer información de fontes bibliográficas
e dixitais e utilizar as TIC ao longo de todo o
proceso de escritura, desde a planificación,
organización e produción do texto á súa revisión
e corrección final.

•

•

•

•

b

•

f

•

h

•

B2.6. Descrición das propiedades do
texto e análise, nas producións propias e
alleas, dos procedementos lingüísticos
básicos de adecuación, coherencia e
cohesión.

Bloque 3. Funcionamento da lingua

•

B2.6. Describir as propiedades do texto e
analizar os procedementos lingüísticos básicos
de adecuación, coherencia e cohesión nas
producións propias e alleas.

•

•

LGB2.5.1. Consulta información en fontes
bibliográficas e dixitais e compila os datos máis
relevantes en fichas-resumo.

•

CCL

•

CD

•

CAA

LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación
dos traballos escritos, a organización en epígrafes,
procedementos de cita, notas a pé de páxina,
bibliografía.

•

CCL

•

CD

LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e
correctores ortográficos para mellorar a
presentación e evitar erros ortográficos e
tipográficos.

•

CCL

•

CD

LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de
cohesión gramaticais e léxico-semánticos.

•

CCL

•

CAA

LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as
súas manifestacións lingüísticas.

•

CCL

•

CAA

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

•

e

Contidos

•

Criterios de avaliación

B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas
propios do galego e das transformacións
fonéticas que se dan nas palabras ao
longo da cadea falada.

•

B3.1. Definir e identificar os fonemas da lingua
galega e recoñecer a importancia e o valor das
normas fonéticas como medio para facilitar a
comunicación eficaz.

Estándares de aprendizaxe

•

•

CCL

•

CAA

•

CCEC

LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio
para facilitar a comunicación eficaz.

•

CCL

•

CCEC

LGB3.2.1. Explica as principais variedades
dialectais e valora a diversidade lingüística como
parte de noso patrimonio cultural.

•

CCL

•

CCEC

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación
das palabras.

•

CCL

•

CAA

•

LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de
morfemas así como a análise morfolóxica.

•

CAA

•

LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura
morfolóxica.

•

CAA

•

LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas
sintácticas, explica as relacións que se establecen
e emprega a terminoloxía axeitada.

•

CAA

•

•

d

•

e

•

e

•

e

•

•

•

B3.2. Coñecemento e explicación das
variedades dialectais de Galicia.

•

B3.3. Análise e explicación do léxico e
dos seus procedementos de formación.

•

B3.4. Observación, reflexión e explicación
das unidades e funcións sintácticas.

•

B3.2. Coñecer as variedades dialectais,
recoñecer e explicar os seus trazos
característicos en manifestacións orais e escritas
e valorar a diversidade lingüística como parte do
patrimonio cultural.

•

B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de
formación das palabras e aplicar os
coñecementos adquiridos para a mellora,
comprensión e enriquecemento do vocabulario
activo.

•

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as distintas
unidades e función sintácticas e aplicar os
coñecementos sobre análise sintáctica na
produción de textos.

Competencias
clave

LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos
e consonánticos da lingua galega.

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

•

e

•

b

•

e

•

h

•

b

•

e

Contidos

•

•

•

Criterios de avaliación

B3.5. Reflexión e explicación das
relacións e unidades semánticas.

•

B3.6. Participación en proxectos
(elaboración de materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e
películas, etc.) nos que se utilicen varias
linguas, tanto curriculares como outras
presentes no centro docente,
relacionados cos elementos transversais
e nos que se eviten estereotipos
lingüísticos ou culturais.

•

B3.7. Identificación e progresiva
utilización dos coñecementos sobre as
linguas para desenvolver unha
competencia comunicativa integrada.

•

Estándares de aprendizaxe

B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e
unidades semánticas.

•

B3.6. Participar en proxectos (elaboración de
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen
varias linguas, tanto curriculares como outras
presentes no centro docente, relacionados cos
elementos transversais e nos que se eviten
estereotipos lingüísticos ou culturais.

•

B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as normas
de uso das linguas, mediante a comparación e
transformación de textos, enunciados e palabras,
e utilizar estes coñecementos para solucionar
problemas de comprensión e para a produción
de textos.

•

B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos
lingüísticos, determinar a súa repercusión nos
usos e elaborar traballos individuais e/ou en

•

Competencias
clave

LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e
unidades semánticas.

•

CCL

•

CAA

LGB3.6.1. Participa en proxectos (elaboración de
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se
utilizan varias linguas e relacionados cos elementos
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou
culturais e valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe.

•

CCL

•

CAA

•

CD

LGB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de
ámbito contextual, textual, oracional e da palabra,
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para
mellorar a comprensión e produción dos textos
traballados en calquera das outras.

•

CCL

•

CAA

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos
lingüísticos e determina a súa repercusión nos
usos.

•

CCL

•

CSC

Bloque 4. Lingua e sociedade

•

p

•

B4.1. Estereotipos e prexuízos
lingüísticos: a súa repercusión nos usos.

•

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

•

•

h

•

p

•

p

Criterios de avaliación

B4.2. Elaboración de traballos individuais
e/ou en grupo nos que se describan e
analicen cuestións sociolingüísticas.

•

B4.3. Construción da variante estándar da
lingua galega.

•

B4.4. Interferencias lingüísticas:
castelanismos.

•

B4.5. Historia da lingua: galego moderno
(desde 1916 ata 1978); contexto histórico
e cultural; situación sociolingüística e
características lingüísticas.

•

•

Estándares de aprendizaxe

grupo nos que se describan e analicen cuestións
sociolingüísticas.

•

B4.2. 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.

B4.3. Distinguir as características lingüísticas
fundamentais do galego moderno desde 1916
ata 1978, describir o seu contexto e identificalo
en textos.

Competencias
clave

LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou
en grupo nos que se describen e analizan cuestións
sociolingüísticas.

•

CCL

•

CSC

•

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de
construción da variante estándar da lingua galega.

•

CCL

•

LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas
no galego, con especial atención aos castelanismos
e desenvolve un discurso propio libre destes
elementos.

•

CCL

•

CCEC

•

LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas
fundamentais do galego moderno (desde 1916 ata
1978).

•

CCL

•

LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural
do galego moderno (desde 1916 ata 1978), así
como a súa situación sociolingüística.

•

CCL

•

CSC

•

LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que
podemos establecer entre 1916 e 1978 desde o
punto de vista sociolingüístico.

•

CCL

•

LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 19161978 no desenvolvemento posterior da lingua.

•

CCL

•

CSC

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

•

p

Contidos

•

Criterios de avaliación

B4.6. Historia da lingua: galego moderno
(desde 1978 ata a actualidade); contexto
histórico e cultural; situación
sociolingüística; situación legal e
características lingüísticas.

•

B4.4. Distinguir as características lingüísticas
fundamentais do galego moderno desde 1978
ata a actualidade e identificalo en textos,
describir o seu contexto e a situación legal,
recoñecelo como unha lingua en vías de
normalización e elaborar traballos sobre a
historia da lingua.

Estándares de aprendizaxe

•

LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916
ata 1978) en documentos non literarios e literarios.

•

CCL

•

LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas
fundamentais do galego moderno (desde 1978 ata
a actualidade).

•

CCL

•

LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural
do galego moderno desde 1978 ata a actualidade,
así como a súa situación sociolingüística.

•

CCL

•

CSC

LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde
1978 ata a actualidade no desenvolvemento do
galego.

•

CCL

•

CSC

LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en
vías de normalización e sinala as súas fortalezas e
debilidades.

•

CCL

•

CSC

•

LGB4.4.5. Sinala as principais características
lingüísticas en documentos non literarios e literarios
desde 1978 ata a actualidade.

•

CCL

•

LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na
que se detallen as diferentes etapas da historia da
lingua galega e as súas principais características.

•

CCL

•

•

•

p

•

B4.7. Elaboración dunha descrición
esquemática na que se detallen as
diferentes etapas da historia da lingua

•

B4.5. Elaborar unha descrición esquemática na
que se detallen as diferentes etapas da historia
da lingua galega e as súas principais
características.

Competencias
clave

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

galega e as súas principais
características.

•

p

•

B4.8. A evolución da conciencia
lingüística.

•

B4.6. Analizar e interpretar a evolución da
conciencia lingüística na historia da lingua
galega.

•

LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da
conciencia lingüística na historia da lingua galega.

•

CCL

•

CSC

•

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía
galega de 1916 a 1936: autores/as de Vangarda e
outros/as autores/as.

•

CCL

•

LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa
galega de 1916 a 1936: autores/as das
Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e
outros/as autores/as.

•

CCL

•

LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro
galego de 1916 a 1936: autores/as das
Irmandades, Vangardas e Grupo Nós.

•

CCL

•

LGB5.2.1. Le e comenta textos representativos da
poesía galega de 1916 a 1936, caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente e ponos en
relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.

•

CCL

Bloque 5. Educación literaria

•

e

•

B5.1. Literatura galega de 1916 a 1936:

•

•

n

•

Poesía: autores/as de Vangarda e
outros/as autores/as.

B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura
galega de 1916 a 1936:

•

Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as
autores/as.

•

Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós
(narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.

•

Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e
Grupo Nós.

•

•

•

e

•

d

•

n

•

Prosa: autores/as das Irmandades, o
Grupo Nós (narrativa e ensaio) e
outros/as autores/as.
Teatro: autores/as das Irmandades,
Vangardas e Grupo Nós.

B5.2. 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

•

B5.2. Ler e comentar textos significativos da
literatura galega de 1916 a 1936, identificar as
súas características temáticas e formais e
poñelas en relación co contexto sociohistórico e
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

sociolingüístico e mais o xénero ao que
pertencen.

•

e

•

n

sociolingüístico e mais o xénero ao que
pertencen.

•

B5.3. Literatura galega entre 1936 e
1975:

•

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura
galega entre 1936 e 1975:

•

Poesía: produción bélica e autores/as do
exilio. A Xeración de 1936, a Promoción
de Enlace e a Xeración das Festas
Minervais.

•

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.

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

Competencias
clave

•

LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da
prosa galega de 1916 a 1936, caracterízaos formal,
estrutural e tematicamente e ponos en relación co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

•

CCL

•

LGB5.2.3. Le e comenta textos representativos do
teatro galego de 1916 a 1936, caracterízaos formal,
estrutural e tematicamente e ponos en relación co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

•

CCL

•

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía
galega entre 1936 e 1975: produción bélica e
autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a
Promoción de Enlace e a Xeración das Festas
Minervais.

•

CCL

•

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa
galega entre 1936 e 1975: produción bélica e os
autores do exilio, os renovadores da prosa (Ánxel
Fole, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e
Xosé Neira Vilas) así como A Nova Narrativa
Galega e autores/as dos primeiros 70.

•

CCL

•

LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro
galego entre 1936 e 1975: teatro do exilio, a
Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

•

CCL

Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o
Grupo de Ribadavia.
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Obxectivos

•

e

•

d

•

n

•

e

•

n

Contidos

•

Criterios de avaliación

B5.4. Lectura e comentario de textos
significativos da literatura galega de 1936
a 1975, identificación das súas
características temáticas e formais e
relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico e mais o xénero ao que
pertencen.

•

B5.4. Ler e comentar textos significativos da
literatura galega de 1936 a 1975, identificar as
súas características temáticas e formais e
poñelas en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico e mais o xénero ao que
pertencen.

•

B5.5. Literatura galega de 1975 ata a
actualidade:

•

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura
galega de 1975 ata a actualidade:

•

Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e
estéticas dos/das principais autores/as
dos 80, os 90 e o novo século.

•

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.

•

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.

•

Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas
dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o
novo século.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

•

LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da
poesía galega de 1936 a 1975, caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente e ponos en
relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.

•

CCL

•

LGB5.4.2. Le e comenta textos representativos da
prosa galega de 1936 a 1975, caracterízaos formal,
estrutural e tematicamente e ponos en relación co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

•

CCL

•

LGB5.4.3. Le e comenta textos representativos do
teatro galego de 1936 a 1975, caracterízaos formal,
estrutural e tematicamente e ponos en relación co
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

•

CCL

•

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía
galega de 1975 ata a actualidade: temas, xéneros e
subxéneros, e estéticas dos/das principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

•

CCL

•

LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa
galega de 1975 ata a actualidade: temas, xéneros e
subxéneros, e estéticas dos/das principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

•

CCL

•

LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro
galego de 1975 ata a actualidade: temas, xéneros e

•

CCL

Lingua Galega e Literatura. Bacharelato. 2º Curso
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

subxéneros, e estéticas dos/das principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo século.

•

e

•

d

•

n

•

e

•

n

•

•

B5.6. Lectura e comentario de textos
significativos da literatura galega de 1975
á actualidade, identificación das súas
características temáticas e formais e
relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico e mais o xénero ao que
pertencen.

B5.7. Análise e comentario, a través de
probas escritas ou traballos, cando
menos dunha obra completa de cada un
dos períodos literarios referidos.

•

•

B5.6. Ler e comentar textos significativos da
literatura galega de 1975 á actualidade identificar
as súas características temáticas e formais e
poñelas en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico e mais o xénero ao que
pertencen.

B5.7. Analizar e comentar, a través de probas
escritas ou traballos, cando menos unha obra
completa de cada un dos períodos literarios
referidos.

•

LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da
poesía galega de 1975 á actualidade, caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente e ponos en
relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.

•

CCL

•

LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos da
prosa galega de 1975 á actualidade, caracterízaos
formal, estrutural e tematicamente e ponos en
relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.

•

CCL

•

LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do
teatro galego de 1975 ata a actualidade,
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e
ponos en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.

•

CCL

•

LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas
escritas ou traballos, cando menos unha obra
completa de cada un dos períodos literarios
referidos.

•

CCL

RESUMO PROXECTO CURRICULAR LINGUA E LITERATURA GALEGAS PARA O
Curso 2022-2023:

Consta dos seguintes apartados:

1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE ALUMNADO PENDENTE.
2.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE ESO.
3.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO.
4.- TEMPORALIZACIÓN CURSOS ESO.
5.- TEMPORALIZACIÓN CURSOS BACHARELATO.
6.- ACTIVIDADES A REALIZAR.
7.- LIBROS de TEXTO.
8.- RELACIÓN PROFESORADO DESTE DEPARTAMENTO.

1.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE ALUMNADO PENDENTE :
1.1.- Alumnado ESO.
Se un alumno aproba a materia de lingua galega na primeira e segunda avaliación, recupera a materia pendente . En caso contrario,
faráselle un exame despois da segunda avaliación da materia pendente que deberá aprobar. Se non acada o 5 terá opción a outro
exame.

1.2.- Alumnado BACHARELATO.
Os alumnos con Lingua Galega pendente de primeiro terán un exame de toda a materia de primeiro no mes de marzo , cando rematen
os exames da segunda avaliación . Se non o superan , terán outra opción de recuperar que xa será a derradeira.

2.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 1º 2º e 3º ESO.
,
(en porcentaxes)

ESO, curso regular

Contidos (probas escritas e orais)

60

Competencias básicas :
participación en clase,
trababallos ...

30

Libro de lectura

10

Deberán realizarse , mínimo , dúas probas por avaliación e será obrigatoria a lectura dunha obra literaria en cada trimestre.

2.1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN CUARTO CURSO ESO:

(en porcentaxes)

4º ESO

Contidos (probas escritas e orais)

80

Competencias básicas :
participación en clase,
trababallos ...

10

Libro de lectura

10

Deberán realizarse , mínimo , dúas probas por avaliación e será obrigatoria a lectura dunha obra literaria en cada trimestre.
Rematada a segunda avaliación, aqueles alumnos que teñan a materia suspensa na primeira e segunda terán a opción de recuperalas
cunha proba que se realizará pasada a Semana Santa.
Sobre a cualificación global poderase descontar ata un máximo de 1 punto por erros. Estes poderán ser:
—Moi graves: Desconto 0’1 puntos c/u. Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación dos
clíticos...).
—Graves: Desconto 0’05 puntos c/u. Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación diacrítica...
—Leves: Desconto 0’02 puntos c/u. Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Contraccións non
realizadas.

A cualificación final será a media das tres avaliacións. Aqueles alumnos que despois de calcular a media das tres avaliacións non
acaden un 5 deberán realizar un exame final.

3.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN BACHARELATO.

3.1. PRIMEIRO: O 90% da nota final en cada avaliación será a suma dos exames .
O 10% restante será a lectura dunha novela contemporánea por determinar, necesaria para afianzar ortografía, léxico...
Sobre a cualificación global poderase descontar ata un máximo de 2 puntos por erros. Estes poderán ser:
—Moi graves: Desconto 0’2 puntos c/u. Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación dos
clíticos...).
—Graves: Desconto 0’1 puntos c/u. Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación diacrítica...
—Leves: Desconto 0’05 puntos c/u. Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Contraccións non
realizadas.

FARASE UN EXAME DE RECUPERACIÓN DE CADA AVALIACIÓN que se realizará en dous días consecutivos.
A cualificación da avaliación ordinaria de xuño será a media das tres avaliacións tendo en conta a cualificación das recuperacións se as
houber.

3.2. SEGUNDO : o 90% da nota final en cada avaliación será a suma dos exames .
O 10% restante será a lectura dunha novela contemporánea por determinar, necesaria para afianzar ortografía, léxico...

Sobre a cualificación global poderase descontar ata un máximo de 2 puntos por erros. Estes poderán ser:
—Moi graves: Desconto 0’2 puntos c/u. Solucións alleas ao sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación dos
clíticos...).
—Graves: Desconto 0’1 puntos c/u. Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación diacrítica...
—Leves: Desconto 0’05 puntos c/u. Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Contraccións non
realizadas.
No terceiro trimestre non haberá que ler ningún libro, por tanto a cualificación final será a suma dos dous exames.
A elaboración de textos modelo ABAU sumará 0.25 sempre que o alumno acade un 5.
HABERÁ UN EXAME DE RECUPERACIÓN DE CADA AVALIACIÓN que tamén se fará en días consecutivos.
A cualificación da avaliación ordinaria de xuño será a media das tres avaliacións tendo en conta a cualificación das recuperacións se as
houber.

4.- TEMPORALIZACIÓN CURSOS ESO.
En toda a ESO non hai libro de texto , pois traballamos con EDIXGAL.
A secuenciación depende do número de unidades en cada curso. O normal é 4 unidades por avaliación.

En cuarto ESO empregaremos NETEX que consta de 9 unidades. Entrarán 3 en cada avaliación e comezaremos polas tres últimas
( 7,8,9 ).
Empregaremos tamén todos os recursos en rede como COTOVÍA, ogalego.eu

5.- TEMPORALIZACIÓN CURSOS BACHARELATO.

4.1. PRIMEIRO BACHARELATO

Neste curso alterarase a orde das unidades no bloque de morfoloxía, lingua e sociedade e tipoloxía textual. No bloque de literatura
seguimos a orde cronolóxica por razóns obvias . Así na primeira avaliación os contidos que se desenvolverán serán os seguintes:

•

Bloque morfoloxía , lingua e sociedade e tipoloxía textual.

Comezamos polas unidades 6 e 7: o verbo e o texto argumentativo .
Continuamos coa metade da unidade 1: a comunicación, sociedade e comunicación, signo lingüístico( significante e significado),
dobre articulación da linguaxe, variedades lingüísticas e rexistros.
•

Bloque Literatura.

Unidade 9 : comentario texto literario, sobre todo poético.

Unidade 10: o galego na Idade Media. Literatura galego-portuguesa medieval.
Unidade 11: cantigas amorosas: Amigo e Amor.
Unidade 12: cantigas de burlas, xéneros menores , cantigas de Santa María

SEGUNDA AVALIACIÓN:
•

Bloque morfoloxía , lingua e sociedade e tipoloxía textual.

Comezamos pola segunda metade da unidade 1 : o galego como lingua románica. Do latín ao galego( cultismo, semicultismo e
palabra patrimonial).
Unidade 4: o pronome persoal
Unidade 8: preposicións e locucións preposicionais, adverbio e locucións adverbiais.
Bloque Literatura.
Unidade 13: séculos escuros, pre-rexurdimento.
Unidade 14: O Rexurdimento, claves e precursores.
Unidade 15: Rexurdimento pleno. Rosalía de Castro.

TERCEIRA AVALIACIÓN:

UNIDADE 2 . UN MUNDO DE LINGUAS

UNIDADE 3 . O NOME. O TEXTO DESCRITIVO

UNIDADE 5. AS PALABRAS ADNOMINAIS. O TEXTO EXPOSITIVO.
UNIDADE 16. EDUARDO PONDAL. ESCOLA PONDALIANA. CURROS ENRÍQUEZ E A SÚA ESCOLA POÉTICA. A PROSA E O
TEATRO DO REXURDIMENTO.

4,2.-SEGUNDO DE BACHARELATO

Deberán entrar en cada avaliación dous temas de sociolingüística e catro de literatura. A secuencia dos temas é a que aparece reflectida na
páxina de a CIUGA.

6.- ACTIVIDADES A REALIZAR.
Este curso volvemos á normalidade .
•

Colaboración coa biblioteca do centro e coas do Concello.

•
•
•
•

Celebración Letras Galegas 2022 .
Posibilidade de traer en colaboración con Galaxia e Xerais a escritores dos libros propostos nalgún curso.
Visita guiada ao cemiterio de San Amaro.
Visita a Gres, á Fundación Neira Vilas.

7.- LIBROS de TEXTO
1º de ESO E-DIXGAL.

2º de ESO E-DIXGAL.

3º de ESO E-DIXGAL.

4º de ESO E-DIXGAL.

1º de Bacharelato Consorcio Editorial Galego

2º de Bacharelato Consorcio Editorial Galego

8.- RELACIÓN PROFESORADO DESTE DEPARTAMENTO.

NOMES

GRUPOS

Ana Crego Yáñez

2ºBACH A/B,
Xefa de Seminario
1ºBACH A/B, 4ºESO
Titora 2ºBACH A

Elisabet Ríos liste

3ºESO A/B/C
Titora 1ºESO C
2ºESOB/C, 1ºESO C

Noé vazquez García

1º ESO A/B
2ºESO A e PDC

CARGOS

