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1. Introdución

CENTRO EDUCATIVO IES A PINGUELA
PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA
CURSO: 1º ESO
AÑO ESCOLAR: 2022-23
A  presente  programación  didáctica  da  materia  de  Lingua  castelá  en  1º  ESO  ten  como  obxectivo  principal  a
adquisición da competencia comunicativa apropiada, de modo que o alumnado sexa quen de comprender, expresarse
e interactuar na devandita lingua con eficacia; asemade procura o enriquecemento e a expansión da súa conciencia
intercultural

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Describir  e  apreciar  a  diversidade
lingüística do mundo a partir do recoñecemento
das  linguas  do  alumnado  e  da  realidade
plurilingüe e pluricultural de España, analizando
a orixe e o desenvolvemento sociohistórico das
súas linguas e as características das principais
variedades dialectais do español, para favorecer
a  reflexión  interlingüística,  combater  os
estereotipos e prexuízos lingüísticos e valorar
esta diversidade como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  recollendo  o  sentido  xeral  e  a
información  máis  relevante,  identificando  o
punto  de  vista  e  a  intención  do  emisor  e
valorando a súa fiabilidade, a súa forma e o seu
contido, para construír coñecemento, formarse
unha opinión e ampliar as posibilidades de gozo
e de lecer.

2 2 1 2-3 4 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia  e  fluidez  e  co  rexistro  adecuado
atendendo  ás  convencións  propias  dos
diferentes xéneros discursivos e participar en
interaccións orais cunha actitude cooperativa e
respectuosa, tanto para construír coñecemento
e  establecer  vínculos  persoais  coma  para
intervir  de  maneira  activa  e  informada  en
diferentes contextos sociais.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender, interpretar e valorar textos
escritos,  con  sentido  crítico  e  diferentes
propósitos  de  lectura,  recoñecendo o  sentido
global  e  as  ideas  principais  e  secundarias,
i den t i f i cando  a  i n tenc ión  do  emiso r ,
reflexionando  sobre  o  contido  e  a  forma  e
avaliando a súa calidade e fiabilidade para dar
r e s p o s t a  a  n e c e s i d a d e s  e  i n t e r e s e s
comunicativos  diversos  e  para  construír
coñecemento.

2-3-5 2 4 1 4 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais
coherentes,  cohesionados,  adecuados  e
correctos atendendo ás convencións propias do
xénero  discursivo  elixido,  para  construír
coñecemento e para dar resposta de maneira
informada,  eficaz  e  creativa  a  demandas
comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Seleccionar  e  contrastar  información
procedente  de  diferentes  fontes  de  maneira
progresivamente  autónoma,  avaliando  a  súa
fiabil idade  e  pertinencia  en  función  dos
obxectivos de lectura e evitando os riscos de
manipulación  e  desinformación  e  integrala  e
transformala en coñecemento para comunicala
desde un punto de vista crítico e persoal e, ao
mesmo  tempo,  respectuoso  coa  propiedade
intelectual.

3 1-2-3-4 4 2 3

OBX7 - Seleccionar e ler de maneira autónoma
obras  diversas  como  fonte  de  pracer  e
coñecemento, configurando un itinerario lector
que  evolucione  en  canto  á  diversidade,
complexidade e calidade das obras e compartir
experiencias de lectura para construír a propia
identidade lectora e gozar da dimensión social
da lectura.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8  -  Ler,  interpretar  e  valorar  obras  ou
fragmentos literarios do patrimonio nacional e
universal,  uti l izando  unha  metalinguaxe
específ ica  e  mobi l izando  a  experiencia
biográfica  e  os  coñecementos  literarios  e
culturais que permiten establecer vínculos entre
textos  diversos  e  con  outras  manifestacións
artísticas,  para  conformar  un  mapa  cultural,
ampliar as posibilidades de gozo da literatura e
crear textos de intención literaria.

1-4 1 1-2-3-4

OBX9  -  Mobilizar  o  coñecemento  sobre  a
estrutura da lingua e os seus usos e reflexionar
de maneira progresivamente autónoma sobre
as  eleccións  lingüísticas  e  discursivas,  coa
terminoloxía  adecuada,  para  desenvolver  a
conciencia  lingüística,  aumentar  o  repertorio
comunicativo e mellorar as destrezas tanto de
produción  oral  e  escrita  coma  de  recepción
crítica.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrática,  da
resolución  dialogada  dos  confl itos  e  da
igualdade  de  dereitos  de  todas  as  persoas,
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
desterrando  os  abusos  de  poder  a  través  da
palabra  para  favorecer  un  uso  non  só  eficaz,
senón tamén ético e democrático, da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XLas lenguas y sus hablantes.1 9
 Origen de las lenguas en el mundo.
De las lenguas prerrománicas a las lenguas
romances. 10

X¿Mi vida es una historia?2 11

Texto narrativo.
Comunicación: La narración.
Literatura: Texto literario. Figuras literarias.
Géneros literarios.
Gramática: La palabra.
La ortografía: b/v

10

X¿Es la noticia un relato?3 10

Texto periodístico online.
Comunicación: La noticia.
Literatura: El género narrativo (los
personajes).
Gramática: El sustantivo..
Semántica: Palabras monosémicas y
polisémicas.
La ortografía: la h.

10

X¿Algunas noticias son
diferentes?4 10

Fotonoticia.
Comunicación. La prensa online.
Literatura: el género narrativo (mitos,
leyendas cuentos, novelas).
Gramática: Los determinantes y los
pronombres.
Semántica: palabras monosémicas y
polisémicas.
Ortografía: ll/y

10

¿Cómo puedo describir lo que
me rodea? X5 11

Texto descriptivo.
Comunicación: La descripción.
Literatura: El género literario ( la poesía
lírica).
Gramática: El adjetivo.
Ortografía: g /j (verbos )

10

¿Sé explicar lo que veo? X6 11

Texto explicativo-dialogado.
Comunicación: La explicación.
Literatura: El género lírico (el lenguaje de la
poesía).
Gramática: Los verbos.
Ortografía: otras palabras con g y j.

10

¡Sígueme! X7 11

Texto instructivo.
Comunicación: Las instrucciones, los textos
instructivos.
Literatura: El género lírico: ritmo y rima.
Gramática: Los verbos.
Semántica: Las palabras sinónimas.
Ortografía: la x.

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

¡Sígueme! X7 1110

X¿De cuántas maneras podemos
comunicarnos?8 11

Texto dialogado descriptivo.
Comunicación: El diálogo.
Literatura: El género dramático (El texto
teatral).
Gramática: los adverbios.
Ortografía: la sílaba.

10

XDe mi puño y letra.9 11

Textos epistolares.
Comunicación: textos de la vida cotidiana.
Literatura: El género dramático (la
representación teatral).
Gramática: preposiciones, conjunciones e
interjecciones.
Ortografía: la acentuación.

10

X¿Sabes adaptarte a la
situación?10 10

Texto normativo.
Comunicación: Las normas.
Literatura: Género dramático( tragedia,
comedia, tragicomedia).El teatro musical (
ópera, zarzuela, el musical)
Gramática: enunciados y oraciones.
Semántica: palabras antónimas.
Ortografía: acentuación diptongos,
triptongos e hiatos)

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Las lenguas y sus hablantes.

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 98

CA1.1 - Recoñecer as linguas oficiais de España e as
variedades dialectais do español, con atención
especial ao galego e ao castelán, identificando as
nocións básicas das linguas, tanto de España como
as que forman os repertorios lingüísticos do
alumnado, e contrastando algúns do seus trazos en
manifestacións orais, escritas e multimodais.

Recoñecer as linguas oficiais de España e
as variedades dialectais do español.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 2

CA1.2 - Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de respecto e
valoración da riqueza cultural, lingüística e dialectal,
a partir da observación da diversidade lingüística da
contorna.

Identificar prexuízos e estereotipos
lingüísticos adoptando unha actitude de
respecto e valoración da riqueza cultural

CA1.3 - Identificar e evitar os usos discriminatorios
da lingua e a manipulación a través da palabra, a
partir da reflexión e da análise dos elementos
lingüísticos, textuais e discursivos utilizados, así
como dos elementos non verbais que rexen a
comunicación entre as persoas.

 Identificar e evitar os usos
discriminatorios da lingua

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Observación da propia biografía lingüística e da diversidade lingüística do centro. As familias lingüísticas e as
linguas do mundo.

- As linguas de España: orixe, distribución xeográfica e nocións básicas. Diferenzas entre plurilingüismo e
diversidade dialectal.

- Iniciación á reflexión interlingüística.

- Estratexias de identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos e exploración de formas de evitalos.

2

Título da UDUD

¿Mi vida es una historia?

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

 Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos escritos e multimodais sinxelos

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa
fiabilidade

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas
do emisor, así como os seus efectos no
receptor, utilizando unha metalinguaxe
específica.

30/01/2023 09:28:01 Páxina 58de7



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

 Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á
situación comunicativa, ao destinatario,
ao propósito e á canle;

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os
aspectos discursivos, lingüísticos e de
estilo, procurando a precisión léxica e a
corrección ortográfica e gramatical.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

Organizar a información e integrala en
esquemas propios

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e facer propostas de mellora
argumentado as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística
e cunha metalinguaxe específica

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos literarios escritos e multimodais
sinxelos

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

Explicar e argumentar a interpretación
das obras lidas

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

 Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e
outros textos escritos, orais ou
multimodais,

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

 Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos
con precisión léxica e corrección
ortográfica e gramatical.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e cunha metalinguaxe específica
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Explicar e argumentar a interrelación
entre o propósito comunicativo e as
eleccións lingüísticas do emisor, así como
os seus efectos no receptor, utilizando o
coñecemento explícito da lingua

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua
partindo da observación, da comparación
e da transformación de enunciados,
utilizando unha metalinguaxe específica

TI 20

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

Comprender o sentido global, a estrutura,
a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a
intención do emisor en textos orais

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
orais

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías
dixitais con relación á procura e á
comunicación da información.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente
de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade e pertenza en función dos
obxectivos da lectura.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os
coñecementos explícitos sobre a lingua

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

Identificar os usos discriminatorios da
lingua,

CA3.1 - Realizar narracións orais sinxelas con
diferente grao de planificación sobre temas de
interese persoal, social e educativo, axustándose ás
convencións propias dos diversos xéneros
discursivos con fluidez, coherencia, cohesión e co
rexistro adecuado en diferentes soportes e utilizando
de xeito eficaz recursos verbais e non verbais.

  Realizar narracións orais sinxelas con
diferente grao de planificación
axustándose ás convencións propias dos
diversos xéneros discursivos con fluidez,
coherencia, cohesión e co rexistro
adecuado

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

 Participar en interaccións orais informais
e mais en situacións orais formais de
carácter dialogado de xeito activo e
adecuado
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes
sobre diversos temas

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a
obras literarias

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Elixir e ler textos a partir de preseleccións

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Compartir a experiencia da lectura

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

Localizar, seleccionar e contrastar
información

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Comprensión e análise critica de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

30/01/2023 09:28:01 Páxina 58de10



Contidos

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Creación de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.
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Contidos

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

3

Título da UDUD

¿Es la noticia un relato?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos escritos e multimodais sinxelos

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa
fiabilidade, a súa eficacia e a idoneidade
da canle utilizada.

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas
do emisor, así como os seus efectos no
receptor, utilizando unha metalinguaxe
específica.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á
situación comunicativa, ao destinatario,
ao propósito e á canle

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os
aspectos discursivos, lingüísticos e de
estilo, procurando a precisión léxica e a
corrección ortográfica e gramatical.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

 Organizar a información e integrala en
esquemas propios

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e facer propostas de mellora
argumentado as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística
e cunha metalinguaxe específica

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

 Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos literarios escritos e multimodais
sinxelos

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

Explicar e argumentar a interpretación
das obras lidas

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e
outros textos escritos, orais ou
multimodais

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

 Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos con precisión léxica
e corrección ortográfica e gramatical.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e cunha metalinguaxe específica
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Explicar e argumentar a interrelación
entre o propósito comunicativo e as
eleccións lingüísticas do emisor, así como
os seus efectos no receptor, utilizando o
coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua
partindo da observación, da comparación
e da transformación de enunciados
utilizando unha metalinguaxe específica

TI 20

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

 Comprender o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante
en función das necesidades
comunicativas e a intención do emisor en
textos orais

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
orais sinxelos

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías
dixitais con relación á procura e á
comunicación da información.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente
de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade e pertenza en función dos
obxectivos da lectura.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os
coñecementos explícitos sobre a lingua e
o seu uso.

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

 Identificar os usos discriminatorios da
lingua

CA3.1 - Realizar narracións orais sinxelas con
diferente grao de planificación sobre temas de
interese persoal, social e educativo, axustándose ás
convencións propias dos diversos xéneros
discursivos con fluidez, coherencia, cohesión e co
rexistro adecuado en diferentes soportes e utilizando
de xeito eficaz recursos verbais e non verbais.

Realizar narracións orais sinxelas con
diferente grao de planificación sobre
temas de interese persoal, social e
educativo, axustándose ás convencións
propias dos diversos xéneros discursivos
con fluidez, coherencia, cohesión e co
rexistro adecuado
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

Participar en interaccións orais informais,
no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado de
xeito activo e adecuado

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes
sobre diversos temas

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a
obras literarias

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Elixir e ler textos a partir de preseleccións

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Compartir a experiencia da lectura

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

Localizar, seleccionar e contrastar
información

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Comprensión e análise critica de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.
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Contidos

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Creación de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.
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Contidos

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

4

Título da UDUD

¿Algunas noticias son diferentes?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos escritos e multimodais sinxelos

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa
fiabilidade

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

 Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas
utilizando unha metalinguaxe específica.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á
situación comunicativa, ao destinatario,
ao propósito e á canle

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

 Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os
aspectos discursivos, lingüísticos e de
estilo, procurando a precisión léxica e a
corrección ortográfica e gramatical.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

Organizar a información e integrala en
esquemas propios

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e facer propostas de mellora
argumentado as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística
e cunha metalinguaxe específica

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos literarios escritos e multimodais
sinxelos

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

 Explicar e argumentar  a interpretación
das obras lidas

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e
outros textos escritos, orais ou
multimodais

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textoscon precisión léxica e
corrección ortográfica e gramatical.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e cunha metalinguaxe específica
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

 Explicar e argumentar a interrelación
entre o propósito comunicativo e as
eleccións lingüísticas do emisor, así como
os seus efectos no receptor, utilizando o
coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua
partindo da observación, da comparación
e da transformación de enunciados
utilizando unha metalinguaxe específica

TI 20

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

 Comprender o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante
en función das necesidades
comunicativas e a intención do emisor en
textos orais

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
orais

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías
dixitais con relación á procura e á
comunicación da información.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente
de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade e pertenza en función dos
obxectivos da lectura.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os
coñecementos explícitos sobre a lingua

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

Identificar os usos discriminatorios da
lingua

CA3.1 - Realizar narracións orais sinxelas con
diferente grao de planificación sobre temas de
interese persoal, social e educativo, axustándose ás
convencións propias dos diversos xéneros
discursivos con fluidez, coherencia, cohesión e co
rexistro adecuado en diferentes soportes e utilizando
de xeito eficaz recursos verbais e non verbais.

Realizar narracións orais sinxelas con
diferente grao de planificación
axustándose ás convencións propias dos
diversos xéneros discursivos con fluidez,
coherencia, cohesión e co rexistro
adecuado
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

- Participar en interaccións orais informais
e mais en situacións orais formais de
carácter dialogado de xeito activo e
adecuado

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes
sobre diversos temas

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

 Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a
obras literarias

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Elixir e ler textos a partir de preseleccións

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Compartir a experiencia da lectura

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

Localizar, seleccionar e contrastar
información

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Comprensión e análise critica de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.
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Contidos

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Creación de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.
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Contidos

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

5

Título da UDUD

¿Cómo puedo describir lo que me rodea?

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 82

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos escritos e multimodais sinxelos

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa
fiabilidade, a súa eficacia e a idoneidade
da canle utilizada.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas
do emisor utilizando unha metalinguaxe
específica.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á
situación comunicativa, ao destinatario,
ao propósito e á canle

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

ncorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os
aspectos discursivos, lingüísticos e de
estilo, procurando a precisión léxica e a
corrección ortográfica e gramatical.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

Organizar a información e integrala en
esquemas propios

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e facer propostas de mellora
argumentado as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística
e cunha metalinguaxe específica

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos literarios escritos e multimodais
sinxelos

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

Explicar e argumentar  a interpretación
das obras lidas

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e
outros textos escritos, orais ou
multimodais

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos con precisión léxica
e corrección ortográfica e gramatical.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

 Revisar os textos propios de maneira
guiada cunha metalinguaxe específica

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Explicar e argumentar a interrelación
entre o propósito comunicativo e as
eleccións lingüísticas do emisor, así como
os seus efectos no receptor, utilizando o
coñecemento explícito da lingua

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua
partindo da observación, da comparación
e da transformación de enunciados
utilizando unha metalinguaxe específica

TI 18

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

Comprender o sentido global, a estrutura,
a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a
intención do emisor en textos orais

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

alorar a forma e o contido de textos orais
e multimodais sinxelos

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías
dixitais con relación á procura e á
comunicación da información.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente
de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade e pertenza en función dos
obxectivos da lectura.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

 Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os
coñecementos explícitos sobre a lingua

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

Identificar os usos discriminatorios da
lingua

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

Participar en interaccións orais informais
e mais en situacións orais formais de
carácter dialogado de xeito activo e
adecuado
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes
sobre diversos temas

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a
obras literarias

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Elixir e ler textos a partir de preseleccións

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Compartir a experiencia da lectura

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

 Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

Localizar, seleccionar e contrastar
información

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Comprensión e análise critica de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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Contidos

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Creación de secuencias textuais básicas, con especial atención ás narrativas e descritivas.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.
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Contidos

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

6

Título da UDUD

¿Sé explicar lo que veo?

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 82

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos escritos e multimodais sinxelos

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa
fiabilidade

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas
do emisoutilizando unha metalinguaxe
específica.r
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á
situación comunicativa, ao destinatario,
ao propósito e á canle

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os
aspectos discursivos, lingüísticos e de
estilo, procurando a precisión léxica e a
corrección ortográfica e gramatical.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

 Organizar a información e integrala en
esquemas propios

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e facer propostas de mellora
argumentado as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística
e cunha metalinguaxe específica

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos literarios escritos e multimodais
sinxelos

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

Explicar e argumentar a interpretación
das obras lidas

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

 Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e
outros textos escritos, orais ou
multimodais

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

 Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos con precisión léxica
e corrección ortográfica e gramatical.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Revisar os textos propios de maneira
guiada cunha metalinguaxe específica
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Explicar e argumentar a interrelación
entre o propósito comunicativo e as
eleccións lingüísticas do emisor, así como
os seus efectos no receptor, utilizando o
coñecemento explícito da lingua

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua
partindo da observación, da comparación
e da transformación de enunciados
utilizando unha metalinguaxe específica

TI 18

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

Comprender o sentido global, a estrutura,
a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a
intención do emisor en textos orais

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
orais e multimodais sinxelos

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías
dixitais con relación á procura e á
comunicación da información.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente
de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade e pertenza en función dos
obxectivos da lectura.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

 Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os
coñecementos explícitos sobre a lingua

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

Identificar os usos discriminatorios da
lingua

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

 Participar en interaccións orais informais
e mais en situacións orais formais de
carácter dialogado de xeito activo e
adecuado

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

 Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes
sobre diversos temas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a
obras literarias

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Elixir e ler textos a partir de preseleccións

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Compartir a experiencia da lectura

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

Localizar, seleccionar e contrastar
información

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Interpretación de xéneros discursivos propios do ámbito social. Redes sociais e medios de comunicación. Riscos
de información interesada, manipulación e vulneración da privacidade na Rede. Análise da imaxe e dos elementos
paratextuais dos textos icónico-verbais e multimodais.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.
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Contidos

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Xéneros discursivos do ámbito social: Produción de textos propios das redes sociais, e dos medios de
comunicación. Etiqueta dixital.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso coherente das formas verbais nos textos. Os tempos de pretérito na narración. Correlación temporal no
discurso relatado.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.
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Contidos

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

7

Título da UDUD

¡Sígueme!

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 82

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

 Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos escritos e multimodais sinxelos.

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa
fiabilidade.

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas
do emisor utilizando unha metalinguaxe
específica.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á
situación comunicativa, ao destinatario,
ao propósito e á canle.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os
aspectos discursivos, lingüísticos e de
estilo, procurando a precisión léxica e a
corrección ortográfica e gramatical.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

Organizar a información e integrala en
esquemas propios.

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

 Revisar os textos propios de maneira
guiada e facer propostas de mellora
argumentado as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística
e cunha metalinguaxe específica.

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos literarios escritos e multimodais
sinxelos.

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos.

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

Explicar e argumentar a interpretación
das obras lidas.

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e
outros textos escritos, orais ou
multimodais.

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos con precisión léxica
e corrección ortográfica e gramatical.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e cunha metalinguaxe específica.

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Explicar e argumentar a interrelación
entre o propósito comunicativo e as
eleccións lingüísticas do emisor, así como
os seus efectos no receptor, utilizando o
coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

 Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua
partindo da observación, da comparación
e da transformación de enunciados
utilizando unha metalinguaxe específica .

TI 18

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

Comprender o sentido global, a estrutura,
a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a
intención do emisor en textos orais.

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
orais e multimodais sinxelos .

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías
dixitais con relación á procura e á
comunicación da información.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

 Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente
de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade e pertenza en función dos
obxectivos da lectura.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os
coñecementos explícitos sobre a lingua .

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

 Identificar os usos discriminatorios da
lingua.

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

Participar en interaccións orais e mais en
situacións orais formais de carácter
dialogado de xeito activo e adecuado.

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

 Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes
sobre diversos temas.

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a
obras literarias.

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Elixir e ler textos a partir de
preseleccións.

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Compartir a experiencia da lectura.

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo.

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

Localizar, seleccionar e contrastar
información .

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Interpretación de xéneros discursivos propios do ámbito social. Redes sociais e medios de comunicación. Riscos
de información interesada, manipulación e vulneración da privacidade na Rede. Análise da imaxe e dos elementos
paratextuais dos textos icónico-verbais e multimodais.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.
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Contidos

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Xéneros discursivos do ámbito social: Produción de textos propios das redes sociais, e dos medios de
comunicación. Etiqueta dixital.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso coherente das formas verbais nos textos. Os tempos de pretérito na narración. Correlación temporal no
discurso relatado.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.
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Contidos

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

8

Título da UDUD

¿De cuántas maneras podemos comunicarnos?

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 82

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos escritos e multimodais sinxelos.

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa
fiabilidade.

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas
do emisor utilizando unha metalinguaxe
específica.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á
situación comunicativa, ao destinatario,
ao propósito e á canle.

30/01/2023 09:28:02 Páxina 58de37



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

 Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os
aspectos discursivos, lingüísticos e de
estilo, procurando a precisión léxica e a
corrección ortográfica e gramatical.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

Organizar a información e integrala en
esquemas propios.

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e facer propostas de mellora
argumentado as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística
e cunha metalinguaxe específica.

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos literarios escritos e multimodais
sinxelos.

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos.

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

Explicar e argumentar a interpretación
das obras lidas.

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

 Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e
outros textos escritos, orais ou
multimodais.

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

 Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos con precisión léxica
e corrección ortográfica e gramatical.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e cunha metalinguaxe específica.

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Explicar e argumentar a interrelación
entre o propósito comunicativo e as
eleccións lingüísticas do emisor, así como
os seus efectos no receptor, utilizando o
coñecemento explícito da lingua .
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua
partindo da observación, da comparación
e da transformación de enunciados
utilizando unha metalinguaxe específica.

TI 18

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

Comprender o sentido global, a estrutura,
a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a
intención do emisor en textos orais e
multimodais sinxelos.

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
orais e multimodais sinxelos.

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías
dixitais con relación á procura e á
comunicación da información.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

ocalizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente
de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os
coñecementos explícitos sobre a lingua .

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

Identificar os usos discriminatorios da
lingua.

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

Participar en interaccións orais informais
e mais en situacións orais formais de
carácter dialogado de xeito activo e
adecuado.

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

 Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes
sobre diversos temas.

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

 Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

 Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a
obras literarias.

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Elixir e ler textos a partir de
preseleccións.

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Compartir a experiencia da lectura,

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

Localizar, seleccionar e contrastar
información.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.
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Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Participación en xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.
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Contidos

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

9

Título da UDUD

De mi puño y letra.

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 82

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos escritos e multimodais sinxelos.

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

alorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa
fiabilidade.

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas
do emisorutilizando unha metalinguaxe
específica.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á
situación comunicativa, ao destinatario,
ao propósito e á canle.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os
aspectos discursivos, lingüísticos e de
estilo, procurando a precisión léxica e a
corrección ortográfica e gramatical.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

Organizar a información e integrala en
esquemas propios.

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e facer propostas de mellora
argumentado as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística
e cunha metalinguaxe específica.

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

 Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos literarios escritos e multimodais
sinxelos.

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos .

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

Explicar e argumentar a interpretación
das obras lidas.

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

- Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e
outros textos escritos, orais ou
multimodais.

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textoscon precisión léxica e
corrección ortográfica e gramatical.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e cunha metalinguaxe específica.

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Explicar e argumentar a interrelación
entre o propósito comunicativo e as
eleccións lingüísticas do emisor, así como
os seus efectos no receptor, utilizando o
coñecemento explícito da lingua .

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

 Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua
partindo da observación, da comparación
e da transformación de enunciados
utilizando unha metalinguaxe específica .
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 18

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

Comprender o sentido global, a estrutura,
a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a
intención do emisor en textos orais e
multimodais sinxelos.

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
orais e multimodais sinxelos.

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías
dixitais con relación á procura e á
comunicación da información.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

 Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente
de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade e pertenza en función dos
obxectivos da lectura.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

 Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os
coñecementos explícitos sobre a lingua.

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

 Identificar os usos discriminatorios da
lingua.

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

Participar en interaccións orais informais
e mais en situacións orais formais de
carácter dialogado de xeito activo e
adecuado.

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

 Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes
sobre diversos temas.

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos.

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a
obras literarias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Elixir e ler textos a partir de preseleccións
.

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Compartir a experiencia da lectura.

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo.

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

Localizar, seleccionar e contrastar
información.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

30/01/2023 09:28:02 Páxina 58de45



Contidos

-      Participación en xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
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Contidos

- da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

10

Título da UDUD

¿Sabes adaptarte a la situación?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 82

CA2.3 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos escritos e multimodais sinxelos
de diferentes ámbitos que respondan a diferentes
propósitos de lectura, realizando as inferencias
precisas.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos escritos e multimodais sinxelos.

CA2.4 - Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa fiabilidade,
a súa eficacia e a idoneidade da canle utilizada.

Valorar a forma e o contido de textos
sinxelos, avaliando a súa calidade, a súa
fiabilidade.

CA2.8 - Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas do emisor,
así como os seus efectos no receptor, utilizando
unha metalinguaxe específica.

Explicar a interrelación entre o propósito
comunicativo e as eleccións lingüísticas
do emisor utilizando unha metalinguaxe
específica.

CA3.3 - Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á situación
comunicativa, ao destinatario, ao propósito e á
canle; redactar borradores e revisalos coa axuda do
diálogo entre iguais e instrumentos de consulta e
presentar un texto final coherente, cohesionado e co
rexistro adecuado.

Planificar a redacción de textos escritos e
multimodais sinxelos, atendendo á
situación comunicativa, ao destinatario,
ao propósito e á canle.

CA3.4 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, procurando a
precisión léxica e a corrección ortográfica e
gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, segundo os
aspectos discursivos, lingüísticos e de
estilo, procurando a precisión léxica e a
corrección ortográfica e gramatical.

CA3.5 - Organizar a información e integrala en
esquemas propios, reelaborala e comunicala de xeito
creativo adoptando un punto de vista crítico con
relación aos principios de propiedade intelectual.

Organizar a información e integrala en
esquemas propios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.7 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica,
consultando de forma progresivamente autónoma
dicionarios, manuais e gramáticas.

Revisar os textos propios de maneira
guiada e facer propostas de mellora
argumentado as mudanzas a partir da
reflexión metalingüística e interlingüística
e cunha metalinguaxe específica.

CA4.2 - Comprender e interpretar o sentido global, a
estrutura, a información máis relevante e a intención
do emisor en textos literarios escritos e multimodais
sinxelos, respondendo a diferentes propósitos de
lectura.

Comprender e interpretar o sentido
global, a estrutura, a información máis
relevante e a intención do emisor en
textos literarios escritos e multimodais
sinxelos.

CA4.3 - Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos avaliando a súa calidade e a
eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
literarios sinxelos.

CA4.6 - Explicar e argumentar, coa axuda de pautas
e paradigmas, a interpretación das obras lidas
partindo da análise das relacións internas dos seus
elementos constitutivos co sentido da obra, consonte
a configuración dos xéneros e subxéneros literarios.

Explicar e argumentar a interpretación
das obras lidas.

CA4.7 - Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e outros textos
escritos, orais ou multimodais, así como con outras
manifestacións artísticas e culturais en función de
temas, tópicos, estruturas, linguaxe e valores éticos
e estéticos, mostrando a implicación e a resposta
persoal do alumnado na lectura.

Establecer, de xeito guiado, vínculos
argumentados entre os textos lidos e
outros textos escritos, orais ou
multimodais.

CA5.1 - Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos, tendo en conta aspectos
discursivos, lingüísticos e de estilo, con precisión
léxica e corrección ortográfica e gramatical.

Incorporar procedementos básicos para
enriquecer os textos con precisión léxica
e corrección ortográfica e gramatical.

CA5.3 - Revisar os textos propios de maneira guiada
e facer propostas de mellora argumentado as
mudanzas a partir da reflexión metalingüística e
interlingüística e cunha metalinguaxe específica, así
como identificar e solucionar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Revisar os textos propios de maneira
guiada  e cunha metalinguaxe específica.

CA5.4 - Explicar e argumentar a interrelación entre o
propósito comunicativo e as eleccións lingüísticas do
emisor, así como os seus efectos no receptor,
utilizando o coñecemento explícito da lingua e unha
metalinguaxe específica.

Explicar e argumentar a interrelación
entre o propósito comunicativo e as
eleccións lingüísticas do emisor, así como
os seus efectos no receptor, utilizando o
coñecemento explícito da lingua

CA5.5 - Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua partindo da
observación, da comparación e da transformación de
enunciados, así como da formulación de hipóteses e
da procura de contraexemplos utilizando unha
metalinguaxe específica e consultando, de xeito
guiado, dicionarios, manuais e gramáticas.

Formular xeneralizacións sobres aspectos
básicos do funcionamento da lingua
partindo da observación, da comparación
e da transformación de enunciados
utilizando unha metalinguaxe específica.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 18

CA2.1 - Comprender o sentido global, a estrutura, a
información máis relevante en función das
necesidades comunicativas e a intención do emisor
en textos orais e multimodais sinxelos de diferentes
ámbitos, analizando a interacción entre os distintos
códigos.

Comprender o sentido global, a estrutura,
a información máis relevante en función
das necesidades comunicativas e a
intención do emisor en textos e
multimodais sinxelos .

CA2.2 - Valorar a forma e o contido de textos orais e
multimodais sinxelos, avaliando a súa calidade, a
súa fiabilidade e a idoneidade da canle utilizada, así
como a eficacia dos procedementos comunicativos
empregados.

Valorar a forma e o contido de textos
orais e multimodais sinxelos.

CA2.5 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías dixitais con
relación á procura e á comunicación da información.

Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sostible e saudable das tecnoloxías
dixitais con relación á procura e á
comunicación da información.

CA2.6 - Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertenza en función dos obxectivos da lectura.

Localizar, seleccionar e contrastar de
maneira guiada información procedente
de diferentes fontes calibrando a súa
fiabilidade.

CA2.7 - Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os coñecementos
explícitos sobre a lingua e o seu uso.

Identificar e reparar algúns problemas de
comprensión lectora utilizando os
coñecementos explícitos sobre a lingua .

CA2.9 - Identificar os usos discriminatorios da lingua,
os abusos de poder a través da palabra e os usos
manipuladores da linguaxe partindo da reflexión e
mais da análise dos elementos lingüísticos, textuais
e discursivos utilizados, así como os elementos non
verbais que rexen a comunicación entre as persoas.

Identificar os usos discriminatorios da
lingua.

CA3.2 - Participar en interaccións orais informais, no
traballo en equipo e mais en situacións orais formais
de carácter dialogado de xeito activo e adecuado,
con actitudes de escoita activa e empregando
estratexias de cooperación conversadora e cortesía
lingüística.

 Participar en interaccións orais informais,
no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado de
xeito activo e adecuado.

CA3.6 - Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes sobre
diversos temas de interese académico, persoal ou
social partindo da información seleccionada.

Elaborar traballos de investigación de
maneira guiada en diferentes soportes
sobre diversos temas.

CA3.8 - Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos e para a procura de
consensos, abarcando tanto o ámbito persoal coma o
educativo e o social.

Utilizar estratexias para a resolución
dialogada dos conflitos.

CA4.1 - Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a obras
literarias no traballo en equipo e mais en situacións
orais formais de carácter dialogado (como actos
culturais vinculados co circuíto literario e co lector),
mantendo actitudes de escoita activa e estratexias
de cooperación coloquial e cortesía lingüística.

 Participar de xeito activo e adecuado en
interaccións orais informais con relación a
obras literarias.

CA4.4 - Elixir e ler textos a partir de preseleccións
guiándose polos propios gustos, intereses e
necesidades, deixando constancia do propio
itinerario lector e da experiencia da lectura.

Elixir e ler textos a partir de
preseleccións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.5 - Compartir a experiencia da lectura en
soportes diversos relacionando o sentido da obra coa
propia experiencia biográfica e lectora.

Compartir a experiencia da lectura.

CA4.8 - Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo en distintos
soportes e con axuda doutras linguaxes artísticas e
audiovisuais, partindo da lectura de obras ou anacos
significativos en que se empreguen as convencións
formais dos diversos xéneros e estilos literarios.

Crear textos persoais ou colectivos con
intención literaria e conciencia de estilo.

CA5.2 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de maneira guiada procedente de
diferentes fontes calibrando a súa fiabilidade e
pertinencia en función dos obxectivos de lectura e
adoptando un punto de vista crítico e de respecto
aos principios de propiedade intelectual.

Localizar, seleccionar e contrastar
información.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto vinculado ás estratexias de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais de
diferentes ámbitos.

-      Análise das compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da situación e carácter público ou privado,
distancia social entre os interlocutores, propósitos comunicativos e interpretación de intencións, canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da comprensión e da análise crítica de textos orais, escritos e
multimodais.

-      Xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

- Procesos de comprensión e análise crítica de textos orais, escritos e multimodais.

-      Comprensión oral: sentido global do texto e relación entre as súas partes, selección e retención da información
relevante.

-      Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

-      Comprensión lectora: sentido global do texto e relación entre as súas partes. A intención do emisor. Detección
de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Recoñecemento dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Uso de dicionarios, de manuais de consulta e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Os signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co significado.

- Contexto vinculado ás estratexias de produción de textos orais, escritos e multimodais de diferentes ámbitos.

-      Elaboración de textos orais tendo en conta as compoñentes do feito comunicativo: grao de formalidade da
situación e carácter público ou privado; distancia social entre os interlocutores; propósitos comunicativos: canle de
comunicación e elementos non verbais da comunicación.

- Xéneros discursivos desde o punto de vista da produción de textos orais, escritos e multimodais.

-      Participación en xéneros discursivos propios do ámbito persoal: a conversa.

- Procesos de produción de textos orais, escritos e multimodais.
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Contidos

-      Interacción oral e escrita de carácter informal: tomar e deixar a palabra. Cooperación coloquial e cortesía
lingüística. Escoita activa, firmeza no discurso e resolución dialogada dos conflitos.

-      Produción oral formal: planificación e procura de información, creación e revisión. Adecuación á audiencia e ao
tempo de exposición. Elementos non verbais. Trazos discursivos e lingüísticos da oralidade formal.

-      Produción escrita: planificación, redacción, revisión e edición en diferentes soportes. Corrección gramatical e
ortográfica. Propiedade léxica. Usos da escritura para a organización do pensamento: toma de apuntamentos,
esquemas, mapas conceptuais, definicións, resumos etc.

- Recoñecemento e uso discursivo dos elementos lingüísticos en textos orais, escritos e multimodais.

-      Corrección lingüística e revisión ortográfica e gramatical dos textos. Uso de dicionarios, de manuais de consulta
e de correctores ortográficos en soporte analóxico ou dixital.

-      Utilización dos signos básicos de puntuación como mecanismo organizador do texto escrito. A súa relación co
significado.

- Lectura autónoma. Implicación na lectura de obras de xeito progresivamente autónomo a partir dunha preselección
de textos variados que inclúan obras de autoras e autores e reflexión sobre os textos lidos e sobre a propia
práctica da lectura apoiada en paradigmas.

-      Criterios e estratexias para a selección de obras variadas de forma orientada a partir da exploración guiada da
biblioteca escolar e pública dispoñible.

-      Toma de conciencia progresiva dos propios gustos e identidade lectora.

-      Participación activa en actos culturais vinculados co circuíto literario e lector.

-      Estratexias de toma de conciencia dos propios gustos e identidade lectora.

-      Expresión da experiencia lectora co apoio de exemplos e utilizando progresivamente unha metalinguaxe
específica. Apropiación dos textos lidos a través de distintas formas de recreación.

-      Mobilización da experiencia persoal e lectora como forma de establecer vínculos entre a obra lida e aspectos da
actualidade, así como con outros textos e manifestacións artísticas e culturais.

-      Estratexias para a recomendación das lecturas en soportes variados ou ben oralmente entre iguais.

- Lectura guiada. Lectura de obras e fragmentos relevantes da literatura xuvenil contemporánea e do patrimonio
literario universal, inscritas en itinerarios temáticos ou de xénero que atravesan épocas, contextos culturais e
movementos artísticos.

-      Estratexias para a construción compartida da interpretación das obras a través das conversas literarias, coa
incorporación progresiva da metalinguaxe específica.

-      Relación entre os elementos constitutivos do xénero literario e a construción do sentido da obra. Análise básica
do valor dos recursos expresivos e dos seus efectos na recepción.

-      Relación e comparación dos textos lidos con outros textos e con outras manifestacións artísticas e culturais en
función dos temas, tópicos, estruturas e linguaxes.

-      Expresión pautada, a través de procesos e soportes diversificados, da interpretación e valoración persoal de
obras e fragmentos literarios.

-      Lectura con perspectiva de xénero. Visibilización do universo literario feminino.

-      Lectura expresiva, dramatización e recitación dos textos, conforme aos procesos de comprensión, apropiación e
oralidade implicados.

-      Creación de textos partindo da apropiación das convencións da linguaxe literaria e consonte a paradigmas
dados (imitación, transformación, continuación etc.).

- Elaboración de conclusións propias sobre o funcionamento do sistema lingüístico cunha linguaxe específica a partir
da observación, comparación e clasificación das unidades comunicativas e do contraste entre linguas.

-      Diferenzas relevantes e interseccións entre a lingua oral e a lingua escrita atendendo a aspectos sintácticos,
léxicos e pragmáticos.
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Contidos

-      Aproximación á lingua como sistema e ás súas unidades básicas tendo en conta os diferentes niveis: o son e o
sistema de escritura, as palabras (forma e significado) e a súa organización no discurso (orde das palabras,
compoñentes das oracións ou conexión entre os significados).

-      Relación entre os esquemas semántico e sintáctico da oración simple. Observación e transformación de
enunciados de acordo con estes esquemas e co uso da terminoloxía sintáctica necesaria. Orde das palabras e
concordancia.

-      Estratexias de uso progresivamente autónomo de dicionarios e manuais de gramática para obter información
gramatical básica.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A  intervención  educativa  en  Lingua  Castelá  e  Literatura  debe  desenvolver  de  xeito  gradual  e  progresivo  as
aprendizaxes que faciliten ao alumnado a consecución dos obxectivos da materia e da etapa, así como unha axeitada
adquisición das competencias clave. Reforzando a autoestima, a autonomía, a reflexión e a responsabilidade.

Estes principios metodolóxicos han de aplicarse arredor de contidos concretos, polo que convén definir o seu campo
de actuación en conexión coas actividades máis relevantes da materia de Lingua Castelá e Literatura, relacionadas
cos seus bloques de contido: As linguas e os seus falantes, Comunicación, Educación literaria e Reflexión sobre a
lingua. Polo tanto, plantexarase o traballo na aula a partir das seguintes concrecións metodolóxicas:

1) Deseño de actividades a partir de textos extraídos do ámbito persoal, social e académico do alumnado., o que
permitirá permitirán o traballo competencial e favorecerán o desenvolvemento do pensamento crítico e creativo.

2) Distribución flexible dos espazos, sempre que sexa posible, propiciando o traballo colaborativo.

3) Emprego de estratexias para a comprensión e a recomendación lectora:

-Lectura compartida de textos propios do ámbito persoal, social e académico para procurar a interacción entre iguais.

-Lectura  de  textos  adscritos  aos  distintos  xéneros  discursivos  para  captar  a  información  esencial,  realizar  as
inferencias necesarias para a súa correcta comprensión, recoñecer a idea principal e as secundarias, identificar a súa
estrutura e interpretar os fragmentos propostos tendo en conta as súas características formais e temáticas.

-Lectura dixital (e-book, blogues, foros, wikis, textos procedentes das redes sociais), para o desenvolvemento dunha
competencia lectora parcialmente diferente á empregada na comprensión e análise dos textos impresos.

-Lectura comprensiva e expresiva de textos pertencentes aos distintos xéneros literarios (lectura compartida,
recitado  de  poemas,  dramatización  de  textos  dialogados),  con  atención  aos  contidos  principais  do  texto  e  a
formulación de predicións de lectura.

4) Utilización de recursos para mellorar a oralidade a través de actividades contextualizadas en situacións reais e
próximas ao alumnado. Situacións comunicativas espontáneas e planificadas e de contextos formais e informais, co
fin de abordar desde un punto de vista eminentemente práctico os distintos rexistros, elementos e principios da
comunicación.

5)  Creación  de  textos  escritos  con  diversas  finalidades  (narrar,  describir,  informar,  expoñer,  argumentar...),
pertencentes  aos  ámbitos  persoal,  social  e  académico,  seguindo  as  distintas  fases  da  construción  textual:  a
planificación das ideas a través dun borrador, determinando o propósito comunicativo e o destinatario; a redacción; a
revisión e a edición final, incidindo na corrección formal (puntuación, ortografía, estruturas gramaticais, ampliación de
vocabulario e presentación).

6) Elaboración de resumos, esquemas, sínteses e mapas conceptuais a partir de textos orais e escritos para fomentar
no alumnado a conciencia da propia comprensión textual.
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7) Exercitación de comentarios e actividades de comprensión de textos escritos e multimodais literarios e non
literarios a través de tarefas secuenciadas e guiadas referidas á forma e ao contido dos fragmentos propostos.

8) Creación de textos con intención literaria a partir de modelos dados ou de discursos non literarios (noticias,
reportaxes, crónicas, textos instrutivos...).

9) Emprego de dicionarios impresos e dixitais, propiciando o seu uso como unha forma de ampliar o caudal léxico do
alumnado e resolver as súas dúbidas lingüísticas e morfosintácticas.

10) Manexo dos recursos propios das Tecnoloxías da Información e a Comunicación para a procura de datos, a
realización de traballos multimedia,  a consulta da prensa dixital  e a creación de espazos virtuais con material
didáctico integrado.

11) Utilización dos fondos, servizos e recursos da Biblioteca escolar .

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material del alumno: Libro de texto Lengua Castellana y literatura (Vicens Vives 1º ESO)- Cuaderno . Un libro de
lectura por trimestre.

Se usarán como complemnto del material del alumno:
- Libro digital del profesor
- Antologías de textos, periódicos, revistas
- Diccionario de la Lengua española en papel y virtual
- Apuntes y textos elaborados por el profesor
- Mapas
- Internet: búsqueda y selección de la información en el ordenador de aula
- Libros de lectura juvenil de la biblioteca del aula y de la biblioteca del centro
- Pizarra digital
- Juegos interactivos, películas...
- Audiciones
Libros de lectura:
1º trimestre: ¡Socorro, doce cuentos para caerse de miedo!
Autora: Elsa Bornemann
2º trimestre: "La maldición del bronce"
Autor: Fernando Lalana.
3º trimestre: "Una luz en la marisma"
Javier Alfaya.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Levarase a cabo unha proba co fin de coñecer o punto de partida real deste curso.

Levarase a cabo nas primeiras semanas para poder establecer uns criterios claros do nivel mínimo da clase en xeral,
e de cada alumno en particular.
Dita proba consistirá en unha ficha escrita para comprobar os coñecementos da materia correspondentes ao curso
anterior.

Os datos obtidos se comunicarán a titora na xuntanza de avaliación inicial do equipo docente coa presencia da
orientadora que informa tamén.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Proba
escrita 98 80 80 80 82 82 82 82 82 82

Táboa de
indicadores 2 20 20 20 18 18 18 18 18 18

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Proba
escrita 83

Táboa de
indicadores 17

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación nesta materia é continuada e progresiva. O primeiro trimestre terá un peso do 34% da cualificación final.
O segundo trimestre terá un peso do33% da cualificación final.
O terceiro trimestre terá un peso do 33% da cualificación final.
Segundo a Orde do 27 de decembro de 2022 a terceira avaliación coincide coa final ordinaria, polo tanto, constátase
o  seguinte:  dado  que  o  nº  de  sesións  planificouse  a  principio  de  curso  para  cada  unidade,  non  se  fará  unha
rectificación neste sentido, xa que se seguirá a planificación prevista , axustaránse según as necesidades do curso ,
deixando constancia no seguimento da Programación e nas actas de Departamento.  As sesións non previstas
adicaránse a repaso e reforzo dos contidos da 3ª avaliación e final ordinaria.
A cualificación trimestral conformarase coa seguinte ponderación:
1. OBSERVACIÓN NA CLASE: rúbrica 15%
BLOQUE 2: CA2.1+CA 2.2+CA2.5+CA2.6+CA2.7+CA2.9
BLOQUE 3: CA3.1+CA3.2+CA3.8
BLOQUE 4: CA4.1
2. TRABALLOS: 5%
BLOQUE 3: CA3.6
BLOQUE 4: CA4.4+CA4.5+CA4.8
BLOQUE 5: CA5.2
3.PROBA ESCRITA: EXAMEN 80%
BLOQUE 4: CA4.6 (libro de lectura: uno por evaluación) 1
BLOQUE 2 : (CA2.3+CA2.4+CA2.8)+ BLOQUE 3 (CA3.3+CA3.4+CA3.5+CA3.7) TEXTOS ESCRITOS 1
BLOQUE 5: CA 5.1+CA5.3+CA5.4+CA5.5 (GRAMÁTICA) 4
BLOQUE 4:CA4.2+CA4.3+CA4.7 (LITERATURA) 2
 
4-BLOQUE 1:CA1.1+CA1.2+CA1.3 (PRIMEIRA AVALIACIÓN) 1
BLOQUE 1+ BLOQUE 5 = 1+3= 4
 
En cada avaliación se realizarán tres probas escritas: unha do libro de lectura e dúas relacionadas coas unidades
didácticas.
 

Criterios de cualificación:
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A avaliación será positiva cunha cualificación igual ou superior a 5. Todas as cualificacións redondearanse a partires
de 0,5 sempre que o alumno/a tivera amosado interese.
 
A cualificación final obterase calculando a media aritmética das tres avaliacións.
 
Calquera proba de avaliación poderá considerarse suspensa, e en tal caso terá a cualifiación de 0 ptos, si existe
constancia de que o alumno copiou , permitíu que outros copiaran o seu traballo, "apuntou" a un compañeiro ou
participou en calquera actividade ou estratexia orientada a mellorar resultados por procedementos deshonestos. 
Do mesmo modo, se un alumno non entrega ou sustrae u examen, tendo en conta as cualifiacións anteriores do
alumno, actuaráse do seguinte modo:
-Se o profesor recoñece o extravío, se lle dará a posibilidade de facer outro examen ou ben a proba se calificará cun
5..
-Se é o alumno. o que ten sustraído o examen, automáticamente se lle valorará coa nota mínima.
-En caso de duda, por ambas partes. se lle dará a opción dun novo examen, e en todo caso se confiará na palabra e
profesionalidade do docente despois de ter revisada a traxectoria do alumno.
En todas as probas escritas se descontará 0,1 por cada falta de ortografía,
Cando o profesor o considere oportuno, poderá realizar .probas escritas sobre a materia, dado que se basa nun
traballo diario, con previo aviso ao alumnado.
Se lle recorda ao alumnado a obligatoriedade de presentarse aos examenes nas datas establecidas por o profesor e o
alumnado. Se o alumno falta a un examen, terá a posibilidade, se os plazos o permiten, de facer o examen, pero
deberá xustificar deb idamente, por causas de forza maior,, por enfermidade, con xustificante médico. No caso de
non xustificalo debidamente,poderá facer a recuperación ou o examen final.
Se debe recordar que é responsabilidade domalumno traer o material necesario diariamente a clase, conservalo e
amosar interese por a clase ou clases perdidas: pedir apuntes, facer exercicios, anotar datas de examenes,...

Criterios de recuperación:

Só se fará unha proba de recuperación despois de cada avaliación, que versará sobre os contidos mais importantes
de toda a avaliación.
En caso de non alcanzar unha valoración positiva na avaliación , se realizará unha proba escrita de recuperación,
sempre despois da avaliacion, excepto na terceira avaliación que se fara antes.
 A  proba  de  recuperación  será  sobre  10, basada  non  criterios  más  importantes  traballados  e  evaluados  nas
respectivas avaliacións.
Se un alumno ten un 3 o unha nota inferior nalgunha avaliación ou nuha recuperación deberá recuperar esa parte o
partes na avaliación final.
Se ao final de curso un alumno ten dúas ou mais avaliacións suspensas tera que facer un examen final de toda a
materia. O profesor lle indicará os mínimos esixibles.
Será un único examen valorado sobre 10: Proba escrita (BLOQUE 1+BLOQUES 2+BLOQUE 3+BLOQUE 4+BLOQUE 5)
 
A nota final será a media aritmética das tres avaliacións. Se se recupera algunha avaliación a nota da recuperación
sustitúe a nota da avaliaciñon.
Se se alcanza un 4,5, a valoración final será positiva e se calificará cun 5.
Se o alumno ten que realizar o examen final, se lle pondrá a nota obtida no examen final.
 
 
 

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non procede neste curso.
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6. Medidas de atención á diversidade

As aulas  reflicten a  diversidade da sociedade na que vivimos.  O recoñecemento da diversidade do alumnado
constitúe un principio fundamental que debe rexer toda acción educativa. Unha das finalidades da educación é
asegurar a igualdade de oportunidades de todos os alumnos e alumnas poñendo os medios para evitar o fracaso
escolar e o risco de abandono do sistema educativo.  A atención á diversidade enténdese como o conxunto de
actuacións educativas dirixidas a dar resposta ás diferentes capacidades, motivacións e intereses, ritmos e estilos de
aprendizaxe e situacións persoais do alumnado. Estas medidas oriéntanse a acadar os obxectivos e as competencias
establecidas para a  ESO e réxense polos  principios  de equidade,  calidade e igualdade de oportunidades,  non
discriminación, integración,  accesibilidade e cooperación da comunidade educativa.  As medidas de atención á
diversidade deben atender ao principio de inclusión educativa. Isto supón recoñecer a lexitimidade das diferenzas de
todas os individuos, asumíndoas como un valor que enriquece o contexto educativo.Se debe potenciar que cada
adolescente teña os seus tempos e os seus espazos de protagonismo e o recoñecemento da súa valía persoal
reforzando así a autoestima, a autonomía, a reflexión e a responsabilidade. - O traballo diario, coa proposta de
tarefas, nas que o alumnado debe regular a súa conduta, a súa expresión e a súa capacidade para relacionarse cos
demais.  A  través do diálogo e da interacción entre o  alumnado,  contribuirase a desenvolver  a  capacidade de
participar activamente nun equipo, a reflexión sobre as propias ideas, o respecto crítico a outros puntos de vista, o
recoñecemento  dos  propios  valores  e  limitacións,  a  adaptación  ás  necesidades  colectivas,  a  asunción  de
responsabilidades e o respecto ás normas acordadas. - A resolución de problemas e conflitos en colaboración e a
toma de decisións baseadas en xuízos morais, co fin de contribuír á adquisición das competencias necesarias para
seguir os procesos de pensamento, utilizar o razoamento e analizar criticamente os problemas sociais e históricos. - A
gradación da aprendizaxe. O desenvolvemento das capacidades e dos contidos deberá facerse dun xeito gradual e
progresivo, de maneira que se vaian adquirindo habilidades máis complexas que propicien a aprendizaxe individual e
autónoma.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos.

X X X X X X X

ET.2 - Educación cívica e en
valores. X X X X X X X

ET.3 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais. X X X X X X X

UD 9 UD 10

ET.1 - Prevención e
resolución pacífica de
conflitos.

X X

ET.2 - Educación cívica e en
valores. X X

ET.3 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais. X X

Observacións:
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Observacións
No artigo  18 do Anteproxecto  do Decreto  polo  que se  establece a  ordenación e  o  currículo  da educación
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, establécese que, sen prexuízo do seu tratamento
específico  nalgunhas  das  materias  da  etapa,  a  comprensión  de  lectura,  a  expresión  oral  e  escrita,  a
comunicación audiovisual, a competencia dixital, o emprendemento social e empresarial, o fomento do espírito
crítico e científico, a educación emocional e en valores, a igualdade de xénero e a creatividade traballaranse en
todas as materias. A acción educativa debe fomentar de maneira transversal valores como a igualdade entre
homes e mulleres, a non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, a resolución
pacífica de conflitos, a educación para a saúde, a formación estética, a educación para a sustentabilidade e o
consumo responsable, o respecto mutuo e a cooperación entre iguais. .

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Coa  celebración  destas  datas,  o  alumnado  pode  realizar
traballos  de  búsqueda  de  información  de  determinados
autores e autoras.

Celebración de efemérides como o Día do Libro ¿

Pode orientarse a  que o  alumnado cree un cómic,....  Esta
actividade serve para transformar o proceso de aprendizaxe.
Ademais,  facilita  que  se  adquiran  competencias  como  a
comprensión lectora,  a capacidade analítica,  o traballo en
equipo ou o desenvolvemento da autonomía persoal. Tamén
é  moi  útil  para  abordar  valores  como  a  empatía  e  a
autoestima.

Creación de historias, utilizando ferramentas dixitais
ou analóxicas

Observacións:
Estas actividades poderán verse modificadas segundo as circunstancias do curso.
Se realizarán todas aquelas recollidas como actividades extraescolares do departamento e todas as que organice
o centro tales como: conferencias, visitas culturais,...

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Ao inicio de cada unidade didáctica, realízase unha introdución sobre o tema e actividades de recoñecemento e
activación dos coñecementos previos do alumnado ao respecto.
Ao  comezo  do  desenvolvemento  de  cada  unidade,  proporciónase  ao  alumnado  un  cadro  sinóptico  ou  mapa
conceptual do tema para orientalo
Os contidos e actividades de cada unidade didáctica parten dos coñecementos previos do alumnado, e favorecen a
construción progresivamente autónoma de novas aprendizaxes.

As actividades propostas son variadas

A planificación e distribución do tempo asignado a cada tarefa é axeitada.

Empregáronse recursos e materiais didácticos variados (impresos, dixitais, audiovisuais, aplicacións informáticas de
carácter educativo...)
Aplicáronse estratexias de aprendizaxe como a lectura comprensiva, a procura de información significativa, a
planificación do traballo, o desenvolvemento de técnicas de síntese, análise e redacción...
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Desenvolvéronse as medidas de atención á diversidade necesarias aos alumnos que así o requiren

Leváronse a cabo medidas de reforzo educativo dirixidas ao alumnado con dificultades de aprendizaxe

Aplicáronse os procedementos e criterios de avaliación establecidos na programación didáctica.

A avaliación da práctica docente favorece os procedementos de análise, reflexión e debate arredor da realidade
educativa do centro sobre os seguintes aspectos: -A xestión adecuada do tempo para a planificación do proceso de
ensino-aprendizaxe na aula. -A concreción do currículo, a súa adaptación ao contexto e a organización efectiva dos
contidos, actividades e obxectivos propostos. -A avaliación dos resultados obtidos polo alumnado e a adopción das
medidas de mellora adaptadas ás súas necesidades de aprendizaxe. -A inclusión e atención á diversidade como
resposta educativa á totalidade do alumnado para promover a consecución do éxito escolar. -A construción dun clima
de empatía, confianza e convivencia harmónica na aula.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación didáctica será obxecto de seguimento e avaliación a través da aplicación PROENS e poderá sufrir as
modificacións precisas para adaptarse ás necesidades educativas do alumnado, en beneficio da correcta evolución do
proceso de ensino-aprendizaxe e da consecución dos obxectivos establecidos. Ditas modificacións, debidamente
xustificadas, figurarán tamén nas actas das reunións de departamento e na memoria final da materia.

9. Outros apartados
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