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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1
Descrición do contido

Estándares de aprendizaxe

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

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



conceptuais.

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



natureza.

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

do ámbito educativo.

conferencia sobre temas especializados do ámbito educativo).
 LGB1.2.2. Recoñece as distintas estratexias de organización do contido nunha exposición oral
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 LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación (charla ou

sobre un tema especializado propio do ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural.

 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.

 B1.3. Comprensión interpretación e valoración de textos orais procedentes dos medios de comunicación social

(xéneros informativos e de opinión, e da publicidade).

 LGB1.3.1. Interpreta e identifica a intención comunicativa, o tema e a estrutura en anuncios

sonoros e/ou audiovisuais.
 LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais xéneros informativos e de opinión



dos medios de comunicación social.
 LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais que se empregan na publicidade para



convencer os destinatarios ou destinatarias.
 LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e contido das mensaxes publicitarias e evita usos



lingüísticos discriminatorios.

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

respecto.

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

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



opinións alleas.
 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.
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 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.

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

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



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



ao tema e non divaga.
 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.



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



a expresión precisa.
 LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.



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



preguntas do auditorio.

 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.


 B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á intención

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

 LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
 LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética
galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).
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 LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: infinitivo



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


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

cultural.

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



comodín.

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

actualidade.

 LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as

contribucións das persoas interlocutoras.

 LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e
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 LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical e

as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria.

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

diferentes rexistros.

 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.

 B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecemento en

exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas.
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 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.

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


 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.

 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.
 LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á



pronuncia propia da lingua galega.
 LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do



seu contexto.

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2
Descrición do contido

Estándares de aprendizaxe

 B2.1. Comprensión e produción de textos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial

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

con axuda de estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos.

conceptuais.
 LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa do emisor en textos
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expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.
 LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza o contido de textos



expositivos e argumentativos de distintos ámbitos.

 LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a comprensión dun



texto e complementar as súas producións.

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

cohesionados; axustados ás normas morfolóxicas e gramaticais e ben presentados.

 LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha orde predefinida e revisa o proceso de

escritura para mellorar a produción final.
 LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro adecuado, organizando



os enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas.

 B2.3. Produción de traballos educativos individuais e en grupo sobre temas polémicos do currículo ou da

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

actualidade social, científica e cultural.
 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.
 LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de coloquialismos ou palabras comodín.



 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.

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

profesional e empresarial.
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 LGB2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais de

textos expositivos e argumentativos.

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



directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta.

 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.

 LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais e compila os datos máis

relevantes en fichas-resumo.
 LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización en



epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía.
 LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e correctores ortográficos para mellorar a presentación



e evitar erros ortográficos e tipográficos.

 B2.6. Descrición das propiedades do texto e análise, nas producións propias e alleas, dos procedementos

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

lingüísticos básicos de adecuación, coherencia e cohesión.
 LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 3
Descrición do contido

Estándares de aprendizaxe

 B3.1. Pronuncia correcta dos fonemas propios do galego e das transformacións fonéticas que se dan nas palabras

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

ao longo da cadea falada.
 LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación eficaz.



 LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade lingüística como

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

parte de noso patrimonio cultural.

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

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



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



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

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

 LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se establecen
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e emprega a terminoloxía axeitada.
 B3.5. Reflexión e explicación das relacións e unidades semánticas.

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

 B3.6. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e

 LGB3.6.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,

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.

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.

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

 LGB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da

competencia comunicativa integrada.

palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción
dos textos traballados en calquera das outras.

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 4
Descrición do contido

Estándares de aprendizaxe
 LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa repercusión nos
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 B4.1. Estereotipos e prexuízos lingüísticos: a súa repercusión nos usos.

usos.

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

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

 B4.3. Construción da variante estándar da lingua galega

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

sociolingüísticas.

cuestións sociolingüísticas.

 LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con especial atención aos

 B4.4. Interferencias lingüísticas: castelanismos.

castelanismos e desenvolve un discurso propio libre destes elementos.
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 B4.5. Historia da lingua: galego moderno (desde 1916 ata 1978); contexto histórico e cultural; situación

sociolingüística e características lingüísticas.

 LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde

1916 ata 1978).
 LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde 1916 ata 1978),



así como a súa situación sociolingüística.
 LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos establecer entre 1916 e 1978 desde o



punto de vista sociolingüístico.
 LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no desenvolvemento posterior da lingua.



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



literarios.

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

sociolingüística; situación legal e características lingüísticas.

 LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno (desde

1978 ata a actualidade).
 LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno desde 1978 ata a



actualidade, así como a súa situación sociolingüística.
 LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a actualidade no desenvolvemento do



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



fortalezas e debilidades.

 LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en documentos non literarios e



literarios desde 1978 ata a actualidade.

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

galega e as súas principais características.

 LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da

historia da lingua galega e as súas principais características.
 LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega.
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 B4.8. A evolución da conciencia lingüística.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 5
Descrición do contido

Estándares de aprendizaxe

 B5.1. Literatura galega de 1916 a 1936:

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

e outros/as autores/as.

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

 LGB5.1.2. 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.
 LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: 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

 LGB5.2.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1916 a 1936, caracterízaos

características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que
pertencen

formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.
 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.



 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.
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 B5.3. Literatura galega entre 1936 e 1975:

 LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975: produción bélica e

– Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das
Festas Minervais.
– Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor,
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa Galega. Autores/as dos primeiros 70.
– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das Festas
Minervais.

 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.



 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.

 B5.4. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de 1936 a 1975, identificación das súas

 LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1936 a 1975, caracterízaos

características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que
pertencen.

formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.
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 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.



 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.


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

 LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975 ata a actualidade: temas,

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

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

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



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

 B5.6. Lectura e comentario de textos significativos da literatura galega de 1975 á actualidade, identificación das

 LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1975 á actualidade,

súas características temáticas e formais e relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero
ao que pertencen.

caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico
e sociolingüístico.
 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.



 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.

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

un dos períodos literarios referidos.

 LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra

completa de cada un dos períodos literarios referidos.
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CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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Os criterios de avaliación son os que están contemplados no DOGA 25/2015. Son os seguintes:

- 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.
- Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo e argumentativo sobre temas especializados (conferencias,
clases, charlas, presentacións e videoconferencia).
- Comprender, interpretar e valorar textos orais xornalísticos e publicitarios
- Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, así como as normas de cortesía, nas
intervencións orais propias da actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas
- 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.
- Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con
coherencia, cohesión e corrección.
- Expor oralmente, con rigor e claridade, un tema especializado de textos do ámbito educativo ou de divulgación científica e
cultural.
- Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca dun tema de actualidade.
- Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer, en exposicións orais propias e
alleas, as dificultades expresivas
-Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e amosar unha actitude crítica ante os prexuízos
que se poidan asociar a ela.
- Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para interpretar e producir textos propios dos
ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial.
- Planificar, producir e revisar textos de distintos ámbitos de uso adecuados á situación e á intención comunicativa, con
coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación.
- Realizar traballos educativos individuais ou en grupo sobre temas controvertidos do currículo ou de actualidade social, científica
ou cultural.
- Analizar e comentar textos argumentativos e expositivos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial.
- 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.
- Describir as propiedades do texto e analizar os procedementos lingüísticos básicos de adecuación, coherencia e cohesión nas
producións propias e alleas.
-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.
-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.
-Recoñecer e explicar o proceso de formación das palabras e aplicar os coñecementos adquiridos para a mellora, comprensión
e enriquecemento do vocabulario activo.
-Observar, reflexionar e explicar as distintas unidades e función sintácticas e aplicar os coñecementos sobre análise sintáctica
na produción de textos
- Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas.
- 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.
- 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.
-Recoñecer os estereotipos e prexuízos lingüísticos, determinar a súa repercusión nos usos e elaborar traballos individuais e/ou
en grupo nos que se describan e analicen cuestións sociolingüísticas.
-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.
-Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno desde 1916 ata 1978, describir o seu contexto e
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identificalo en textos.
-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.
-Elaborar unha descrición esquemática na que se detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais
características.
- Analizar e interpretar a evolución da conciencia lingüística na historia da lingua galega.
-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.
- Ler e comentar textos significativos da literatura galega de 1916 a 1936, identificar as súas características temáticas e formais
e poñelas en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen
- Identificar, analizar e describir a literatura galega entre 1936 e 1975:
-Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das Festas Minervais.
-Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro
e Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa Galega. Autores/as dos primeiros 70.
-Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.
- 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.
- Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1975 ata a actualidade:
-Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século.
-Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século.
-Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século.
- 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.
- Analizar e comentar, a través de probas escritas ou traballos, cando menos unha obra completa de cada un dos períodos
literarios referidos.

Sistema de avaliación:
Na primeira quincena de curso realizarase unha proba escrita para valorar inicialmente ao alumnado.
Realizarase como mínimo unha proba escrita por avaliación, na cal irá especificada a puntuación de cada cuestión,
a proba será puntuada sobre 10 e avaliará os contidos traballados na clase. Ademais establécese que se
descontará polos erros ortográficos, morfosintácticos, sintácticos ou de léxico do seguinte xeito:
— Moi graves e graves: Solucións alleas ó sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación dos
pronomes...). Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación diacrítica.... Desconto
0,25 c/u
—Leves: Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Desconto 0,1 puntos c/u.
Esta probas escritas para a cualificación da avaliación terán un peso do 90%, posto que o 10% restante poderá
acadarse respectivamente polo interese do alumnado pola materia ( 0,5%) e pola realización de actividades
propostas ( 0,5%) entre as cales tamén poderán realizarse controis sobre a comprensión dos libros de lectura, que
serán cualificados como APTO ou NON APTO, neste segundo suposto será descontado 1 punto na cualificación
da avaliación.
libros de lectura:
Made in Galiza:Sechu Sende,ed.Xerais
A lei das ánimas:Carlos G.Reigosa,ed.Xerais
O club da calceta:María Reimóndez,ed.Xerais
Para superar cada avaliación o alumno deberá ter unha cualificación de 5 PUNTOS, esta cualificación
aproximarase(segundo criterio do profesor/a) á alza sempre que o decimal sexa 0,50 ou superior, aproximación
que non procederá cando se obteña NON APTO no control de lectura ou cando se falte a clase inxustificadamente
( 5 ou máis veces por trimestre),nin se realicen as tarefas encomendadas.
Dado o carácter continuo da materia non se farán probas de recuperación específicas por avaliación, o exame da
3ª avaliación será tamén o exame final, e será eliminatorio: a quen non aprobe este exame final realizaráselle un
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exame final semellante ao que se fará na recuperación extraordinaria de setembro cunha puntuación de 10 sobre
os contidos vistos, e no que deberá obter unha cualificación de 5 ou máis para superar a materia.
Polo que respecta á nota da avaliación final será a máis alta das seguintes opcións: da cualificación da 3ª avaliación
ou da media aritmética das tres avaliacións.
De non asistir a un exame por enfermidade ou outro motivo xustificado, deberá presentarselle á profesora un
xustificante legal (informe médico, certificado de asistencia a exames oficiais,...) para realizar a proba.
Igualmente ás probas escritas non se permitirá a entrada con ningún aparello (móbil, Mps, etc), polo que se se
detecta algún, o alumno irá coa cualificación de suspenso na avaliación. Asemade se se intúe que copiou ou
empregou métodos fraudulentos para aprobar o exame, deberá realizar unha proba oral diante dun tribunal,
composto por todos os membros do departamento.
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Seguirase o estipulado na lexislación
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PROGRAMA DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA MATERIA:
O alumnado que o precise recibirá actividades de amplificación ou de reforzo.
Os contidos serán acumulables ao longo de todo o curso, favorecendo, por unha parte que o alumno non esqueza
aqueles coñecementos xa adquiridos, e por outra permitindo a aqueles alumnos que non superaron os obxectivos
propostos a posibilidade de facelo antes de finalizar o curso. Por tratarse dunha aprendizaxe progresiva, a
avaliación e a recuperación será continua; aprobar a avaliación superior, supón aprobar todo o anterior, con
excepción dos libros de lectura e os verbos irregulares, que son requisito indispensable para ser avaliado.
Polo que se refire ao alumnado coa materia pendente será avaliado por avaliacións mediante probas escritas
referidas ao que non se imparta no curso superior, pois se supera isto xa se dá por superado a anterior.
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO Será unha única proba escrita que constará de cuestións
teóricas e exercicios prácticos referidos a toda a materia e semellantes aos presentados para a proba escrita de
maio. Na proba establecerase o sistema de puntuación. Valorarase de 0 a 10 puntos. Descontarase por faltas de
ortografía como se especifou para o curso. A nota resultante significará o 100% da nota final de setembro.
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Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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